
Ajuntament d’Aiguafreda

FESTA MAJOR 
D’HIVERN

AIGUAFREDA 2012

Dijous, 6 de desembre

19.00 Pregó de festa major a càrrec de Jaume Oliver, historiador (a l’ajuntament).

20.30 Correfoc estàtic i traca inaugural de festa major (a la plaça de l’Ajuntament).

22.00 Teatre Catalans a la romana, a càrrec del Grup de Teatre Ramon Sans.

01.00 Disco mòbil.

Divendres, 7 de desembre

11.30 Espectacle infantil amb Més Tumàcat (gratuït).

16.00 Campionat de dòmino (a l’antic local de la Creu Roja).

23.00 Make Party Tour 2012. Gran Festa Jove (aforament limitat).

Dissabte, 8 de desembre

11.45 Repic de campanes de festa major.

13.00 Sardanes amb la Cobla-Orquestra Costa Brava (a la plaça Major).

16.00 Campionat de cartes: joc de la botifarra (a l’antic local de la Creu Roja).

17.00 Tal com érem. Aiguafreda, uns anys enrere. Sessió de cinema (entrada gratuïta).

18.00 Concert de festa major amb l’Orquestra Costa Brava (entrada gratuïta).

22.30 Gran ball de gala amb l’Orquestra Costa Brava (entrada gratuïta).

Diumenge, 9 de desembre

9.00 Esmorzar geganter (a la plaça de la Rectoria).

11.30 Cercavila amb els gegants i capgrossos d’Aiguafreda.

12.00 Futbol 7: Quintos 2012 – Velles Glòries (al camp de futbol).

17.00 Jocs Gegants (per a totes les edats).

18.00 Concert solidari. Amb la participació del Cor de la Muntanya, Tam-Tam Gospel,

Josep M. Puigdomènech (a l’església).

Els actes i concerts es duen a terme a la sala polivalent, excepte els que especifiquen un altre 

lloc. Hi haurà servei de bar als actes que es fan a la sala polivalent i a l’antic local de la Creu Roja. 

Es podrà canviar o modificar algun dels actes del programa per necessitats organitzatives.

Per FESTES posa’t GUAPA

rentar + pentinar o recollit
manicura + maquillatge

20 euros
Promoció vàlida per la setmana

de la festa major i les festes de Nadal

Ja pots trucar per demanar hora

Tel. 93 844 04 85

BEA VEGA
perruqueria - sol - estètica - HOME - DONA

C. Major 18 - Aiguafreda
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NOU9 MONOGRÀFIC EL 39

La festa major d’hivern 
d’Aiguafreda, els Quintos, 
que se celebrarà durant 
quatre dies aquest pont de 
la Immaculada, repetirà una 
fórmula que s’ha demostrat 
exitosa en les últimes edi-
cions: el pregó inaugural –a 
càrrec d’un rostre conegut 
al poble–, l’estrena d’una 
obra de teatre, l’actuació dels 
Diables de Centelles i molta 
música i ball. Tot això, ha 
convertit en activitats ja clàs-
siques del preludi nadalenc 
d’Aiguafreda. 

Per als veïns, la celebració 
de la patrona del municipi 
és la veritable festa grossa 
del poble. Els orígens es 
remunten quan, abans que se 
suprimís el servei militar, els 
joves que aquell any marxa-
ven a la mili, s’encarregaven 
d’organitzar la festa per 
recollir diners i, d’aquesta 
manera, fer la marxa més 
portable. Actualment els qui 
s’encarreguen de l’organit-
zació de la festa són els joves 
d’Aiguafreda que durant 
l’any han arribat a la majoria 
d’edat, amb la col·laboració 
de la Comissió de Festes i 
l’Ajuntament. 

Aquest any la inauguració 
de la festa anirà a càrrec de 
Jaume Oliver i Bruy, histo-
riador de la Garriga i molt 
vinculat al municipi; serà 
aquest dijous 6 de desembre 
a les 7 de la tarda. Tot seguit, 
a la mateixa plaça de l’Ajun-
tament hi haurà el correfoc 
i la traca dels Diables de 
Centelles. Com ja és habitual 
durant la festa major, s’estre-

Festa major d’Aiguafreda

Aiguafreda celebra la festa major d’hivern aprofitant el pont de la Immaculada 

Els quintos consoliden el 
model de festa d’hivern

N
Ú

R
IA

 T
A

R
R

ÉS

El cercavila dels gegants i capgrossos és un dels actes més esperats de la festa major

narà l’obra de teatre que un 
grup de veïns prepara expres-
sament per la festa. Aquest 
any, el grup ha canviat de 
nom en homenatge al que 
havia estat el director Ramon 
Sans, i representarà Catalans 
a la Romana. L’obra es podrà 
veure dijous a les 10 del ves-
pre a la sala polivalent. 

Aprofitant que els nens no 
van a l’escola també s’han 
programat actes infantils, 
com l’espectacle d’animació 
de la companyia Més Tumà-
cat, de divendres al matí. Els 
joves tindran l’estrena de la 
temporada Make Party Tour 

2012, festival dance de Fem 
Festa, divendres a partir 
de les 11 de la nit; hi haurà 
màquines de fum, confetti, 
pirotècnia freda, pantalles 
gegants i gogós. 

Un altre dels actes més 
esperats de la festa és la 
cercavila dels gegants i cap-
grossos d’Aiguafreda, que, 
a més, oferiran un esmorzar 
amb mongetes i botifarra. 
D’altra banda, com cada any, 
hi haurà competicions de 
dòmino, botifarra i futbol 
7; aquest últim, entre els 
quintos del 2012 i les velles 
glòries. Pel que fa a la part 

musical, l’orquestra Costa 
Brava s’encarrega de la cobla 
de les sardanes, del concert 
de festa major de dissabte 
tarda i, finalment, del gran 
ball de gala, amb confeti i 
fanalets. 

El grup de 
teatre Ramon 
Sans estrena 
espectacle
En homenatge al que havia 
estat el seu director durant 
36 anys, la companyia Agru-
pació Artística d’Aiguafreda 
i Sant Martí ha passat a 
anomenar-se Grup de Tea-
tre Ramon Sans. Com ja és 
habitual durant les festes 
d’hivern, la companyia estre-
na una obra nova, Catalans a 
la Romana, de Joan Rosque-
lles. “És molt diferent al que 
havíem fet fins ara; és una 
obra còmica amb cant i ball 
en directe”, explica Lourdes 
Tuneu, actual directora de 
la companyia. En total una 
cinquantena de persones par-
ticiparan en aquesta repre-
sentació.

El Cor de la 
Muntanya farà un 
concert solidari

Aquest any la parròquia s’ha 
volgut sumar a la festa major 
d’hivern amb un concert 
solidari a càrrec del Cor de 
la Muntanya, d’Aiguafreda i 
el grup Tam-Tam Gospel, de 
Vic. L’actuació es farà aquest 
diumenge a les 6 de la tarda 
a la parròquia d’Aiguafreda. 
L’entrada serà gratuïta i es 
faran diversos sortejos per 
recollir diners, que es desti-
naran a Càritas i als serveis 
socials de la parròquia.

Una pel·lícula recordarà 
als veïns la seva història
Gràcies al fons privat d’imat-
ges de Ramon Sans, director 
de teatre de l’Agrupació 
Artística d’Aiguafreda, 
aquest any es podrà veure 
durant les festes una pro-
jecció que forma part de la 
història del poble. “Tal com 
érem, és una recuperació de 
pel·lícules antigues sobre el 
municipi, que s’han digita-
litzat. Ramon Sans tenia un 
fons molt important d’imat-
ges i la seva vídua les ha 
cedit a l’Ajuntament”, expli-
ca Miquel Parella, regidor de 

Cultura.  La projecció, que té 
una durada d’uns 40 minuts, 
és un muntatge de diferents 
gravacions que Ramon Sans 
va fer entre els anys 60 i 90 
i en què es poden veure els 
veïns d’Aiguafreda. A més 
de la sessió de cinema que es 
farà dissabte a les 5 de la tar-
da a la sala polivalent, la pel-
lícula també es podrà veure a 
Youtube dins de la pàgina de 
l’Ajuntament. “Si agrada tin-
drà continuïtat perquè hi ha 
altres particulars que tenen 
material”, conclou Parella.  


