OLESA DE MONTSERRAT
DEL 23 AL 28 DE JUNY DE 2020

Per Sant Joan...
És un plaer saludar-vos en aquest camí cap a la normalitat. És un plaer
doble per fer-ho en un context amb bones dades de salut, i per fer-ho en
ple solstici d’estiu, mentre ens preparem per celebrar les festes de Sant
Joan, uns dies on tothom sap que “a Olesa la fan”. Uns dies de festa
grossa, que any rere any preparem amb molta il·lusió, per gaudir plegats de la tradició amb una mica de disbauxa i diversió. Una celebració
basada en compartir la nostra alegria amb amics i família, una ocasió per
retrobar-nos, un preludi del que pot ser un gran estiu.
Aquest any no serà diferent, però res pot ser igual. No renunciarem a
celebrar la vida, però abans recordarem els qui ens han deixat, tindrem
el màxim respecte pels qui estan de dol, i la disbauxa anirà de la mà de
la prudència. No ens trobarem a la plaça pública de forma massiva, però
compartirem taula amb familiars i amics. No hi haurà grans concerts,
però sí molts actes reduïts que s’estendran al llarg de l’estiu. Aquest any
tot serà més intens.
La responsabilitat comunitària i individual és clau per superar aquesta
crisi sanitària. El Consistori i jo mateix volem agrair-vos l’enorme esforç
realitzat durant els darrers mesos, felicitar-nos per formar part d’una
comunitat generosa i solidària, i desitjar-vos una bona revetlla i un bon
estiu.
Moltes gràcies. Cuidem-nos!
Miquel Riera Rey
Alcalde d’Olesa de Montserrat
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DIMARTS
23 DE JUNY
US CONVIDEM A PARTICIPAR I SEGUIR LA FESTA DES DELS PERFILS DE LES
XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT.
SIGUIS ON SIGUIS CONNECTA’T A LA FESTA PER
YOUTUBE, FACEBOOK I INSTAGRAM.

21.45 h

Vídeos
de Festes

Podreu gaudir dels vídeos de Pubilles
d’Olesa de Montserrat 1959-1978, el
Mapping de la Festa Major 2018 i el
Piromusical de la Festa Major 2019
En directe a Instagram Live
(@ajuntamentolesa), Facebook Live
(@AjuntamentOlesadeMontserrat) i
al canal de YouTube de l’Ajuntament
Olesa de Montserrat
Organització: Ajuntament. Dept. de Festes
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DIMARTS
23 DE JUNY
22.00 h

Moltes gràcies,
amb
Quim Masferrer

Un escenari sobre rodes recorrerà
els carrers del municipi. Quim
Masferrer, durant el trajecte, anirà
convidant a pujar a l’escenari veïns
i veïnes del poble, persones que
aquests dies s’han implicat de
manera especial. Ens explicaran
històries i experiències amb
l’objectiu de compartir, amb la resta
de veïns i veïnes, aquests moments
que ens ha tocat viure i poder donarlos les GRÀCIES!
En directe i en línia
Des d’un portal, un balcó, la finestra
de casa, a peu de carrer, amb el
mòbil, l’ordinador o en un Smart TV,
tothom podrà seguir el pas d’aquest
escenari.
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No es permetran aglomeracions i
no estarà permès el seguiment del
camió.
En directe a Instagram Live
(@ajuntamentolesa), Facebook Live
(@AjuntamentOlesadeMontserrat) i
al canal de YouTube de l’Ajuntament
Olesa de Montserrat
Organització: Ajuntament. Dept. de Festes

DIMARTS
23 DE JUNY
23.30 h

Encesa de la
foguera de
Sant Joan

Diuen que el foc foragita els mals
esperits, purifica, protegeix i
regenera. Encendrem la foguera de
Sant Joan amb la mateixa il·lusió i
màgia, però només serà visible des
de casa.

Brindem des de
la Torre del
Rellotge

Prepara la coca i el cava! Farem un
brindis des de la Torre del Rellotge,
mentre els focs de pirotècnia il·luminen les vistes nocturnes d'Olesa.
Si vols participar en aquest brindis
virtual escaneja aquest codi QR i
rebràs instruccions de com fer-ho.

05

DIMARTS
23 DE JUNY
DJ Rafa Martínez

DJ Pablo Picón
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De 23.59 a 2.00 h

Celebrem la
festa a casa

No podem fer festes a les places,
però si portar-te la festa a casa.
Aprofitem aquesta festivitat per
trobar-nos amb la nostra família i
amb els amics i celebrem la festa
a casa. Prepara't per ballar, cantar,
saltar i participar de tot el que els DJ
Rafa Martínez, Pablo Picón, Quim
Clark i Rafa González han preparat
perquè aquesta nit, que és tan
diferent de totes les que hem viscut,
sigui especialment divertida.

DIMARTS
23 DE JUNY
Volem que, quan cantis des de casa,
els teus veïns t’aplaudeixin.
Comença a practicar! Imprimeixte les lletres d'aquestes cançons
(Resistiré, Livin ‘On A Prayer, Boig per
tu, etc.) i descarrega-te’n els vídeos:
Resistiré:
https://youtu.be/hl3B4Ql8RtQ
Livin’On A Prayer:
https://youtu.be/fpFhEp9RUJA
Boig per tu:
https://youtu.be/014CghtNnMU
Si vols participar en aquesta
cantada col·lectiva virtual, en una
o en algunes cançons, escaneja
aquest codi QR i rebràs instruccions
de com fer-ho.

Fes una foto de la festa a casa i
envia-la per whatsapp al
630 87 23 91. Es preservarà a l'Arxiu
Històric Municipal per recordar la
vivència de la població olesana en
aquest període històric.

Participa-hi amb l’etiqueta
#OlesaaCasa
En directe a Instagram Live
(@ajuntamentolesa), Facebook Live
(@AjuntamentOlesadeMontserrat) i
al canal de YouTube de l’Ajuntament
Olesa de Montserrat
Organització: Ajuntament. Dept. de Festes
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DIMECRES
24 DE JUNY
Durant tot el dia

PORTES OBERTES
VIRTUALS
a la Torre del
Rellotge

Estrena del vídeo de la visita virtual
al canal de YouTube de l’Ajuntament.
Organització: Ajuntament. Dept. de Cultura

12.30 h

Vermut
confinat

DJ Rafadejotadeu

El nostre popular DJ d’Olesa Ràdio
tornarà a oferir-nos una sessió
per ballar i amenitzar el vermut.
Prepara la teva tapa, fes una foto
i comparteix-la amb tothom amb
l’etiqueta #OlesaaCasa
En directe a Instagram Live
https://www.instagram.com/
rafadejotadeu/ i Facebook Live:
https://www.facebook.com/
Rafadejotadeu
Organització: Ajuntament. Dept. de Festes

8.00 h

Matinades

Els geganters, amb les seves gralles,
donaran la benvinguda al dia de Sant
Joan.
Organització: Associació de Geganters i Nans
d’Olesa de Montserrat
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DIMECRES
24 DE JUNY
18.30 h

Resistència
Club, amb Jordi
Callau i DJ

Animació i música en format
cercavila
Segueix el xou des d’un portal, un
balcó, la finestra de casa o a peu de
carrer.
No es permetran aglomeracions i
no estarà permès el seguiment del
camió.
Itinerant
Organització: Ajuntament. Dept. de Festes

19.30 h

Ni cap ni peus,
de Circ Vermut

Espectacle
familiar
Dos personatges en clau de circ
i humor intentaran superar els
entrebancs que ells mateixos es
busquen amb accions quotidianes,
com pot ser seure en una cadira,
penjar una jaqueta o pintar un
quadre.
Com que aquests dos personatges
decideixen capgirar tots els objectes,
persones o animals que es troben
i fer-los servir a la seva manera,
es veuen immersos en un món
d’incongruències impossible de
desxifrar. Cal anar-hi preparat per
riure i quedar sorprès!
Les persones assistents han de complir els requisits
especificats a la pàgina 19 del programa.

Lloc: pati de l’Escola Mare de Déu
de Montserrat
Preu: Gratuït

Reserva d’entrades
clicant aquí
Organització: Ajuntament. Dept. de Cultura
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DIJOUS
25 DE JUNY
12.30 h

Vermut
confinat

DJ Pablo Picón

Les seves sessions són fresques,
divertides i adaptades a qualsevol
públic. Prepara la teva tapa, fes una
foto i comparteix-la amb tothom
amb l’etiqueta #OlesaaCasa
En directe a Instagram Live
https://instagram.com/pabloevents
Organització: Ajuntament. Dept. de Festes

19.30 h

Un país de
conte, de
Carles Cuberes
Espectacle familiar

Tres històries d’arrel popular amanides amb cançons i dinàmiques
participatives. Un viatge per terres de
parla catalana, des del Pallars fins a
Mallorca, passant per l’Alt Berguedà.
Els companys de viatge? Una deessa
de la mar trista i solitària, uns éssers
fantàstics diminuts i entremaliats i
uns gegants... formidables!
Les persones assistents han de complir els requisits
especificats a la pàgina 19 del programa.

Lloc: pati de l’Escola Mare de Déu
de Montserrat
Preu: Gratuït

Reserva d’entrades
clicant aquí
Organització: Ajuntament. Dept. de Cultura
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DIJOUS
25 DE JUNY
22.00 h

Nit de cançó
marinera,
amb Neus Mar
Quintet

L’havanera i el cant de taverna han
anat evolucionant i en aquest procés
ha esdevingut la proposta que ens
ofereix la cantant Neus Mar, una de
les poques veus femenines solistes
d’aquest gènere.
Neus Mar ens ofereix una manera
d’interpretar, de connectar amb el
públic, d’entendre i de sentir l’havanera que fuig dels estereotips
tradicionals. Ofereix un repertori
amb temes propis, cançó mediterrània i gèneres habituals del cant de
taverna. Ha actuat a centenars de
concerts i cantades arreu del territori
català i a fora també i en tres ocasions a la Cantada d’Havaneres de
Calella de Palafrugell.
Està acompanyada d’Emilio Sánchez
a la guitarra, Pep Rius al contrabaix,
Sònia Zurriaga a l’acordió i Enric Canada a la percussió, tots ells músics
de llarga trajectòria professional.

Les persones assistents han de complir els requisits
especificats a la pàgina 19 del programa.

Lloc: pati de l’Escola Mare de Déu
de Montserrat
Preu: Gratuït

Reserva d’entrades
clicant aquí
Organització: Ajuntament. Dept. de Cultura

11

DISSABTE
27 DE JUNY
19.30 h

Concert amb
Lindy Hoppers
Band

La banda, amb integrants olesans,
ens oferirà un concert a ritme de
swing.
Les persones assistents han de complir els requisits
especificats a la pàgina 19 del programa.
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Lloc: pati de l’Escola Mare de Déu
de Montserrat
Preu: Gratuït

Reserva d’entrades
clicant aquí
Organització: Ajuntament. Dept. de Cultura

DIUMENGE
28 DE JUNY
20.00 h

Concert
amb la Cobla
Vila d’Olesa

La reactivació dels concerts de
música en directe i sense pantalles
és un senyal que avancem cap a un
estiu ben esperançador. Els músics
de la Cobla Vila d’Olesa estan molt
il·lusionats per oferir una audició
de sardanes amb les cançons
més boniques del seu repertori,
un concert de retrobada mentre
esperem poder ballar ben aviat!

Les persones assistents han de complir els requisits
especificats a la pàgina 19 del programa.

Lloc: plaça Nova
Preu: Gratuït

Reserva d’entrades
clicant aquí
Organització: Ajuntament. Dept. de Cultura
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OlesaCulturaConfinada
Especial Sant Joan

Divendres
19 de juny

Dissabte
20 de juny

19.00 h
MICROCONFERÈNCIA
“Què està passant amb la divisió
territorial? Un efecte colateral de la
COVID-19”
Ponent: Joan Soler Gironès
En directe a Jitsi Meet:
https://meet.jit.si/OlesaAteneu

19.00 h
ACTUACIÓ I TALLER DE
BOLLYWOOD
L’Associació de Dansa Luna
Nueva oferirà una actuació amb
els balls preparats durant el curs.
Tot seguit, l’olesana i experta en
Bollywood, Núria Fajardo, ens
mostrarà tots els secrets d’aquest
ball de moviments rítmics, enèrgics
i alegres.
En directe a Instagram Live:
https://instagram.com/
lunanueva_lunas

Organització: OlesaAteneu

Organització: Associació de Dansa Luna
Nueva

OlesaCulturaConfinada
Especial Sant Joan

Dissabte
20 de juny
21.00 h
INTERVENCIÓ ARTÍSTICA EN
DIRECTE A L’ESTUDI ORIGINAL
D’EVA FERNÁNDEZ
Eva Fernández, artista olesana
i col·laborada habitual en la
programació cultural, realitzarà
una tècnica d’acrílic fluid directe
sobre cotó en cru que donarà com
a resultat una peça molt especial i
de doble efecte visual.
En directe a Instagram Live:
https://www.instagram.com/
estudi.original

23, 24 i 25
de juny
TAXI!!!, de Ray Cooney
Aquesta obra de teatre es va
estrenar la tardor-hivern de l’any
2018. L’obra s’oferirà els dies
23 (tarda), 24 i 25 de juny.
Disponible al canal de
YouTube: UEC Olesa

Organització: Eva Fernández

Divendres
26 de juny
19.00 h
ÀGORA: “L´ÚS DE LES DADES
BIOMÈTRIQUES”
En directe a Jitsi Meet: https://meet.jit.
si/OlesaAteneu
Organització: OlesaAteneu

GRÀCIES!

En aquests darrers mesos de confinament la cultura en totes les
seves expressions (música, dansa, teatre, debat, màgia, etc.) ens ha
acompanyat i ha sigut una part fonamental del nostre dia a dia.
Els cicles “Joves en directe” i “Olesa Cultura Confinada” van néixer
com a una necessitat d’expressar-se, mantenir les relacions socials i
recuperar certa normalitat malgrat el distanciament físic.
Amb aquestes línies volem agrair molt sincerament a totes les
persones, artistes i entitats que hi ha participat.
La cultura és vida!
Departaments de Cultura, Festes, Joventut i Participació

Totes les reserves d’entrades online disponibles clicant aquí
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Telèfon d’atenció
La Teixidora Olesa
víctimes de violència Cal Mané - Parc Municipal

900 900 120

93 778 00 50 EXT. 4

Estem treballant en la nova convocatòria dels Premis
de Recerca Vila d’Olesa 2020.
L’objecte dels premis serà:

1. Premi de Recerca Vila d’Olesa:

a) Ciència Oberta: temàtica olesana
b) Impulsa: temàtica general per a investigador/es locals

2. Premi Batec Jove Vila d’Olesa
3. Premi de Recerca amb Perspectiva de Gènere:
a) Adult
b) Juvenil

2020

Més informació a www.olesademontserrat.cat
Amb el suport econòmic de:

A Olesa, la cultura
no s’atura!

Cal mantenir la
distància de seguretat i,
en cas que això no sigui
possible, és obligatori
l’ús de mascaretes

No es permetran
aglomeracions

Cal respectar
l’aforament de
l’activitat

Les persones participants a l’activitat han de complir els requisits següents:
14
DIES

No tenir símptomes
compatibles amb la
COVID-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria,
malestar, dolor muscular,
diarrea,...)

No ser positives o haver
estat positives pel SARSCoV-2 durant els 14 dies
anteriors a l’activitat

14
DIES

No haver estat en contacte
estret amb positius
confirmats o amb persones
amb simptomatologia
compatible els 14 dies
anteriors a l’activitat

19

