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Dues vegades hem voltat l’astre rei des de la darrera Festa Major. Hem viscut 
moments en els quals la gravetat alentia els dies i l’any es feia molt llarg. 
Es respira en l’ambient que estem preparats per al solstici d’estiu, aquell moment 
en què la nostra estimada Terra es declina cap als raigs de sol i s’il·lumina de nou 
amb força, maduren les bones notícies i creixen els projectes de futur.
Recordo la salutació de la Festa Major de 2019, plena d’agraïments per la confiança 
dipositada en aquest Equip de Govern, plena d’anhels i objectius per a un nou 
mandat. Esdevé un plaer tornar-vos a saludar, adreçar-me a tots els olesans i 
olesanes sabent-nos més forts quan afrontem plegats els problemes, i carregats 
d’energia per treballar pels reptes i oportunitats que s’albiren en aquesta nova 
etapa.
I per això a Olesa volem, més que mai, celebrar la vida amb la nostra festa gran, 
Sant Joan. Hem preparat amb il·lusió una proposta engrescadora, acollidora i 
diversa, que ens permeti retrobar-nos a l’aire lliure i amb la màxima seguretat, 
desitjant que totes i tots puguem gaudir de la cultura, la tradició i la festa, des del 
respecte i l’esperit col·lectiu, sabedors de la incidència que suposen els nostres 
actes envers la salut comunitària.
Voldria dedicar especialment aquesta Festa Major a nenes, nens i joves que 
en aquests darrers mesos ens han donat una gran lliçó de responsabilitat i 
resiliència. Gaudiu-ne!
Que tingueu una bona Festa Major i un bon estiu!

Miquel Riera Rey
Alcalde d’Olesa de Montserrat



Diumenge,
20 de juny

CURSA DEL FOC 
Memorial Albert Collado
8.30 h Cursa del Foc 10 km - Campionat de 
Catalunya en ruta
9.45 h Cursa del Foc 5 km
LLOC: pl. Catalunya
ORGANITZACIÓ: Club Atletisme Olesa

8.00 h 
MATINADES 2021
LLOC: Nucli Antic
ORGANITZACIÓ: Associació de Gegants, Grallers i 
Nans d’Olesa

Dissabte, 
19 de juny
CURSA DEL FOC
18.30 h Cursa del Fogonet  300 m
19.OO h Cursa del Fogonet 600 m
19.30 h Cursa del Fogonet 1000 m
20.00 h Milla del Foc 1609 m
LLOC: pl. Catalunya
ORGANITZACIÓ: Club Atletisme Olesa
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Diumenge, 
20 de juny



47a MOSTRA MUSICAL 

12.00 h Tallers de corda, acordions i 
orquestres de corda i d’acordions
Entrades: https://vivetix.com/entradas-mostra-
musical-concert-de-fi-de-curs-de-lescola-
municipal-de-musica-dolesa-de-montserrat

LLOC: L’Escorxador

17.30 h Tallers de veus, guitarres i 
Orquestra de guitarres
Entrades: https://vivetix.com/entradas-mostra-
musical-2n-concert-de-fi-de-curs-de-lescola-
municipal-de-musica-dolesa-de-montserrat

LLOC: L’Escorxador 
19.00 h Tallers de percussió, vent, 
Batucada, Fanfara i Jazz Band
Entrades: https://vivetix.com/entradas-mostra-
musical-3r-concert-de-fi-de-curs-de-lescola-
municipal-de-musica-dolesa-de-montserrat

LLOC: pl. Nova

ORGANITZACIÓ: Ajuntament. Escola Municipal de 
Música

ENTRADES

ENTRADES

ENTRADES

Diumenge,
20 de juny
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Dilluns, 
21 de juny
19.00 h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE  
BOULDER, D’EVA BALTASAR 
Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any
Inscripcions a https://ja.cat/8PL9p
LLOC: Casa de Cultura
ORGANITZACIÓ: Òmnium Cultural i Biblioteca Santa 
Oliva

INSCRIPCIONS

20.00 h
UNA VISIÓ CONTEMPORÀNIA  
DE LA COBLA
Entrades: https://www.4tickets.es/lapassiodolesa/
public/janto/
LLOC: Teatre de La Passió
ORGANITZACIÓ: ACF Olesa Sardanista

Diumenge,
20 de juny

ENTRADES



18.00 h 
HORA DEL CONTE
Especial de Festa Major
Inscripcions a: https://vivetix.com/entradas-hora-
del-conte-especial-festa-major
LLOC: Biblioteca
ORGANITZACIÓ: Fal·lera Olesana i Biblioteca 
Municipal Santa Oliva

Dimarts, 
22 de juny

20.00 h 
47a MOSTRA MUSICAL 
Celebrem el Dia Internacional de la Música
Amb l’actuació dels tallers d’adults i de la 
Banda
Entrades: https://vivetix.com/entradas-mostra-
musical-4rt-concert-de-fi-de-curs-de-lescola-
municipal-de-musica-dolesa-de-montserrat
LLOC: Parc Municipal
ORGANITZACIÓ: Ajuntament. Escola Municipal 
de Música

Dilluns, 
21 de juny

ENTRADES
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Tarda 
ARRIBADA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ
La flama recorrerà Olesa i quedarà custodiada a 
l’Ajuntament per l’encesa de la foguera.
ORGANITZACIÓ: la CAL Olesa

Dimecres, 
23 de juny

23.00 h
CONCERT DE REVETLLA AMB  
LA ROSALEDA
Entrades: https://vivetix.com/events/ajuntament-d-
olesa-de-montserrat
LLOC: pl. de l’Oli
ORGANITZACIÓ: Ajuntament. Dept. de Festes

22.30 h 
ENCESA DE LA FOGUERA  
DE SANT JOAN 
Acte retransmès per les xarxes
LLOC: pati de la Casa de Cultura
ORGANITZACIÓ: Ajuntament. Dept. de Cultura

ENTRADES

* Veure a la pàgina 21 els apartats ENTRADES i MESURES COVID-19.
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23.00 h
CONCERT DE REVETLLA AMB  
LOS 80 PRINCIPALES
Entrades: https://vivetix.com/events/ajuntament-d-
olesa-de-montserrat

LLOC: pl. Catalunya
ORGANITZACIÓ: Ajuntament. Dept. de Festes

Dimecres, 
23 de juny

23.00 h
CONCERT DE REVETLLA JOVE 
AMB LILDAMI I LAL’BA
Entrades: https://vivetix.com/events/ajuntament-d-
olesa-de-montserrat
LLOC: Parc Municipal
ORGANITZACIÓ: Ajuntament. Dept. de Joventut

ENTRADES

ENTRADES
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* Veure a la pàgina 21 els apartats ENTRADES i MESURES COVID-19.



19.30 h
ÀUREO
Espectacle familiar amb la Cia. Uparte
Entrades: https://vivetix.com/events/ajuntament-d-
olesa-de-montserrat
LLOC: pati de l’Escola Mare de Déu  
de Montserrat
ORGANITZACIÓ: Ajuntament. Dept. de Cultura i La Xarxa Olesa

ENTRADES

19.00 h
TORNEM-HI!
Espectacle de dansa amb l’Esbart Olesà
Entrades: https://vivetix.com/entradas-tornem-hi
LLOC: Teatre de La Passió
ORGANITZACIÓ: Esbart Olesà

ENTRADES

22.00 h
SARDAXOU AMB  
LA COBLA CONTEMPORÀNIA
https://vivetix.com/entradas-sardaxou-amb-la-cobla-contemporania
LLOC: pati de l’Escola Mare de Déu de 
Montserrat
ORGANITZACIÓ: ACF Olesa Sardanista

ENTRADES

12.00 h
MOSTRA DE CULTURA POPULAR 
I CONCERT DE GRALLES AMB 
MÚSXXL
Entrades: https://vivetix.com/events/ajuntament-d-
olesa-de-montserrat
LLOC: Parc Municipal
ORGANITZACIÓ: Ajuntament. Dept. de Cultura

Dijous, 
24 de juny

ENTRADES
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23.00 h
CONCERT AMB  
THE LONG PLAYERS
Entrades: https://vivetix.com/events/ajuntament-d-
olesa-de-montserrat
LLOC: pl. de l’Oli
ORGANITZACIÓ: Ajuntament. Dept. de Festes

ENTRADES

23.00 h
CONCERT AMB NUEVA ALASKA
Entrades: https://vivetix.com/events/ajuntament-d-
olesa-de-montserrat
LLOC: pl. Catalunya
ORGANITZACIÓ: Ajuntament. Dept. de Festes

ENTRADES

23.30 h
CONCERT AMB  
LA FUNDACIÓN TONY MANERO
Entrades: https://vivetix.com/events/ajuntament-d-
olesa-de-montserrat
LLOC: Parc Municipal
ORGANITZACIÓ: Ajuntament. Dept. de Joventut

ENTRADES

Dijous, 
24 de juny

* Veure a la pàgina 21 els apartats ENTRADES i MESURES COVID-19.
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Dissabte, 19 de juny

HORA ACTIVITAT LLOC

18.30 h 
20.00 h

CURSA DEL FOC  Pl. Catalunya

Diumenge, 20 de juny

8.30 h
9.45 h

CURSA DEL FOC  Pl. Catalunya

Diumenge, 20 de juny

HORA ACTIVITAT LLOC

8.00 h MATINADES 2021 Nucli Antic

12.00 h
17.30 h

47a MOSTRA MUSICAL 12.00 h Tallers de corda, acordions i orquestres de corda i 
d’acordions. 17.30 h Tallers de veus, guitarres i Orquestra de guitarres

L’Escorxador

19.00 h 47a MOSTRA MUSICAL 19.00 h Tallers de percussió, vent, Batucada, Fanfara i 
Jazz Band

Pl. Nova

20.00 h UNA VISIÓ CONTEMPORÀNIA DE LA COBLA Teatre de La Passió

* Veure a la pàgina 21 els apartats ENTRADES i MESURES COVID-19.

Dilluns, 21 de juny

HORA ACTIVITAT LLOC

19.00 h PRESENTACIÓ DEL LLIBRE  BOULDER, D’EVA BALTASAR Casa de Cultura

20.00 h 47a MOSTRA MUSICAL Amb l’actuació dels tallers d’adults i de la Banda Parc Municipal

Dimarts, 22 de juny

HORA ACTIVITAT LLOC

18.00 h HORA DEL CONTE Biblioteca

Dimecres, 23 de juny

HORA ACTIVITAT LLOC

Tarda ARRIBADA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ Ajuntament 

22.30 h ENCESA DE LA FOGUERA DE SANT JOAN Pati Casa  Cultura

23.00 h CONCERT DE REVETLLA AMB LA ROSALEDA Pl. de l’Oli

23.00 h CONCERT DE REVETLLA AMB LOS 80 PRINCIPALES Pl. Catalunya

23.00 h CONCERT DE REVETLLA JOVE AMB LILDAMI I LAL’BA Parc Municipal
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Dijous, 24 de juny

HORA ACTIVITAT LLOC

12.00 h MOSTRA DE CULTURA POPULAR I CONCERT DE GRALLES AMB MÚSXXL Parc Municipal

19.00 h TORNEM-HI! Teatre de La Passió

19.30 h ÀUREO Pati Escola M.D. Montserrat

22.00 h SARDAXOU AMB LA COBLA CONTEMPORÀNIA Pati Escola M.D. Montserrat

23.00 h CONCERT AMB THE LONG PLAYERS Pl. de l’Oli

23.00 h CONCERT AMB NUEVA ALASKA Pl. Catalunya

23.30 h CONCERT AMB LA FUNDACIÓN TONY MANERO Parc Municipal

Divendres, 25 de juny

HORA ACTIVITAT LLOC

19.00 h XIMPANZÉ Teatre de La Passió

22.00 h SARDANES AMB LA COBLA VILA D’OLESA Pati Escola M.D. Montserrat

23.00 h CONCERT AMB HOTEL COCHAMBRE Pl. Catalunya

23.30 h 3: TENORS? UN CONCERT AMB TRES VEUS Pl. de l’Oli

23.30 h CONCERT JOVE AMB EL DILUVI Parc Municipal

Dissabte, 26 de juny

HORA ACTIVITAT LLOC

19.30 h REMEMBER SHOW Pati Escola M.D. Montserrat

23.00 h ESPECTACLE DE DANSA AMB I’MM COMPANY + CONCERT AMB SOFIA 
GABANNA

Parc Municipal

23.30 h UNA ESTONA AMB JOAN PERA Pl. de l’Oli

23.30 h TRIBUTABBA Pl. Catalunya

Diumenge , 27 de juny

HORA ACTIVITAT LLOC

18.00 h OLESA 1916: UN PATRIMONI PER AL FUTUR? Casa de Cultura

19.30 h FULL HOUSE Pati Escola M.D. Montserrat

21.00 h SOPAR DE CLOENDA DE FESTA MAJOR I ENLAIRAMENT DE FANALETS Parc Municipal (zona del 
Llac)



22.00 h
SARDANES AMB  
LA COBLA VILA D’OLESA
Entrades: https://vivetix.com/events/ajuntament-d-
olesa-de-montserrat
LLOC: pati de l’Escola Mare de Déu de 
Montserrat
ORGANITZACIÓ: Ajuntament. Dept. de Cultura

Divendres, 
25 de juny

19.00 h 
XIMPANZÉ
Obra de teatre d’Agustí Franch, 
interpretada per l’olesà Isidre Montserrat  
Amb motiu del Dia Internacional de 
l’Orgull LGTBI
Entrades: https://vivetix.com/events/ajuntament-d-
olesa-de-montserrat
LLOC: Teatre de La Passió
ORGANITZACIÓ: Ajuntament. Dept. de Cultura

ENTRADES

ENTRADES
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* Veure a la pàgina 21 els apartats ENTRADES i MESURES COVID-19.



23.00 h
CONCERT AMB  
HOTEL COCHAMBRE
Entrades: https://vivetix.com/events/ajuntament-d-
olesa-de-montserrat
LLOC: pl. Catalunya
ORGANITZACIÓ: Ajuntament. Dept. de Festes

ENTRADES

23.30 h
3: TENORS? UN CONCERT  
AMB TRES VEUS
Entrades: https://vivetix.com/events/ajuntament-d-
olesa-de-montserrat
LLOC: pl. de l’Oli
ORGANITZACIÓ: Ajuntament. Dept. de Festes

ENTRADES
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23.30 h
CONCERT JOVE AMB EL DILUVI  
Entrades: https://vivetix.com/events/ajuntament-d-
olesa-de-montserrat
LLOC: Parc Municipal
ORGANITZACIÓ: Ajuntament. Dept. de Joventut

Divendres, 
25 de juny

ENTRADES

* Veure a la pàgina 21 els apartats ENTRADES i MESURES COVID-19.



19.30 h
REMEMBER SHOW
Espectacle familiar amb Teatre mòbil
Entrades:  https://vivetix.com/events/ajunta-
ment-d-olesa-de-montserrat 
LLOC: pati de l’Escola Mare de Déu de 
Montserrat
ORGANITZACIÓ: Ajuntament. Dept. de Cultura i La 
Xarxa Olesa

Dissabte, 
26 de juny

ENTRADES
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23.00 h
ESPECTACLE DE DANSA AMB I’MM 
COMPANY + CONCERT AMB SOFIA 
GABANNA 
Entrades: https://vivetix.com/events/ajuntament-d-
olesa-de-montserrat
LLOC: Parc Municipal
ORGANITZACIÓ: Ajuntament. Dept. de Joventut

ENTRADES

* Veure a la pàgina 21 els apartats ENTRADES i MESURES COVID-19.

https://bit.ly/3wqrzGL
https://bit.ly/3wqrzGL


23.30 h
TRIBUTABBA
Entrades: https://vivetix.com/events/ajuntament-d-
olesa-de-montserrat
LLOC: pl. Catalunya
ORGANITZACIÓ: Ajuntament. Dept. de Festes

ENTRADES

23.30 h
UNA ESTONA AMB JOAN PERA
Espectacle d’humor
Entrades: https://vivetix.com/events/ajuntament-d-
olesa-de-montserrat
LLOC: pl. de l’Oli
ORGANITZACIÓ: Ajuntament. Dept. de Festes

ENTRADES

Dissabte, 
26 de juny
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19.30 h
FULL HOUSE 
Espectacle familiar amb Electrico 28
Entrades: https://vivetix.com/events/ajuntament-d-
olesa-de-montserrat
LLOC:  pati de l’Escola Mare de Déu de 
Montserrat
ORGANITZACIÓ: Ajuntament. Dept. de Cultura i La 
Xarxa Olesa

18.00 h
OLESA 1916: UN PATRIMONI PER AL 
FUTUR?
Presentació del documental
Entrades: https://vivetix.com/entradas-estrena-del-
documental-olesa-1916-un-patrimoni-per-al-futur
LLOC: Casa de Cultura
ORGANITZACIÓ: Ajuntament. Dept. de Cultura

Diumenge, 
27 de juny

ENTRADES

ENTRADES
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* Veure a la pàgina 21 els apartats ENTRADES i MESURES COVID-19.

https://bit.ly/3wqrzGL
https://bit.ly/3wqrzGL


21.00 h
SOPAR DE CLOENDA DE FESTA 
MAJOR I ENLAIRAMENT DE 
FANALETS
Accés a la zona del sopar pícnic de 21.00 
a 21.30 h  (cadascú es porta l’àpat i la 
beguda).
Reserva de taules: https://vivetix.com/events/
ajuntament-dolesa-de-montserrat 
LLOC: Parc Municipal (zona del Llac)
ORGANITZACIÓ: Ajuntament. Dept. de Festes

ENTRADES

SOPAR I ENLAIRAMENT DE FANALETS
La Festa Major 2021 conclourà amb un sopar pícnic al Llac i l’enlairament dels fanalets.

Per participar en el sopar pícnic cal reservar taula i portar el menjar i el beure. A cada taula només hi 
podran ser les persones que formen part de la unitat de convivència i d’acord amb a la tipologia de 
taula reservada (nombre de persones per taula). No es permet la mobilitat entre taules.

L’enlairament dels fanalets el faran les persones assistents al sopar. L’Ajuntament farà entrega dels 
fanalets poc abans de l’enlairament, sempre que les condicions climatològiques ho permetin.

Els fanalets lliurats per l’Ajuntament són per a l’ús exclusiu de l’acte programat de la Festa Major, que 
compta amb les mesures de seguretat corresponents; per tant, no poden ser utilitzats fora de l’espai 
i temps estipulats prèviament.

Per qüestions de seguretat, no es permet l’enlairament de qualsevol altre fanalet que no sigui el 
proporcionat per l’Ajuntament, per qüestions de seguretat.
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https://vivetix.com/events/ajuntament-d-olesa-de-montserrat
https://vivetix.com/events/ajuntament-d-olesa-de-montserrat


EXPOSICIÓ DE CARTELLS DE 
FESTA MAJOR
Fins al 30 de juny de 2021
LLOC: Casa de Cultura
ORGANITZACIÓ: Ajuntament. Dept. de Festes

EXPOSICIÓ DEL CONCURS DE 
DIBUIX “RACONS D’OLESA”
25 de juny d’11.00 a 13.00 h i de 17.30 a 20.00 h 
Del 26 al 30 de juny de 17.30 a 20.00 h 
Entrega de premis: 25 de juny a les 20.00 h

LLOC: local de l’AVO
ORGANITZACIÓ: Assoc. Voluntaris Olesa

Exposicions EXPOSICIÓ DE PINTURA LOCAL
Del 19 al 27 de juny de 2021
LLOC: Casa de Cultura
ORGANITZACIÓ: Fundació Escola Municipal d’Arts i 
Oficis

EXPOSICIÓ “LA NIT DE SANT 
JOAN”
Fins al 4 de juliol de 2021
LLOC: Casa de Cultura
ORGANITZACIÓ: Ajuntament. Dept. de Cultura
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ENTRADES
• Les entrades als concerts es podran reservar 

a partir del dia 21 de juny.
• En tots els actes l’aforament és limitat, 

d’acord amb la normativa vigent. 
• Per facilitar que el màxim nombre de persones 

pugui gaudir dels concerts nocturns i per 
donar compliment a la normativa sanitària 
només es permet reservar entrada per a un 
concert per dia. La mobilitat entre concerts 
no es permetrà. L’Ajuntament es reserva 
el dret d’anul·lar totes les reserves que no 
compleixin aquest requisit.

• Anul·leu la vostra entrada a la mateixa 
plataforma si finalment no hi podeu assistir. 
D’aquesta manera una altra persona la podrà 
utilitzar. 

• Les persones que tinguin dificultats per 
fer la  reserva a través de les diferents 
plataformes, poden venir a la Casa de Cultura 
de 12.00 a 14.00 h i de 18.00 a 20.00 h i els 
ajudarem a aconseguir les entrades.

• Activitats subjectes a possibles canvis d’acord 
amb la normativa sanitària relacionada amb la 
covid-19.

MESURES COVID-19
En tots els actes cal respectar totes les mesures 
que siguin d’aplicació a causa de la situació de 
pandèmia en la qual ens trobem.
Indicacions:  
1. Fer la reserva prèvia de l’entrada per als actes 

amb públic. 
 No seran vàlides les entrades que estiguin 

estripades, en mal estat o falsificades. En 
cas de duplicitats, només valdrà la primera 
validada.

 Queda prohibida la venda o qualsevol altre ús 
promocional de l’entrada sense autorització de 
l’Ajuntament.

2. Respectar l’aforament de l’activitat.
3. No provocar aglomeracions. 
4. Mantenir la distància de seguretat.
5. Portar mascareta i fer-ne un ús correcte.
6. No tenir símptomes compatibles amb la 

COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 
malestar, dolor muscular, diarrea,...)

7. No ser positius o haver estat positius per al 
SARS-CoV-2 durant els 14 dies anteriors a 
l’activitat.

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

9. No restar a l’espera del resultat d’una PCR o 
una altra prova de diagnòstic molecular, sigui 
pròpia o d’un convivent, feta en el marc d’una 
sospita clínica d’infecció.

L’Ajuntament es reserva el dret d’admissió als 
esdeveniments.

INSTRUCCIONS PER A LA 
MANIPULACIÓ DEL FANALET I 
MESURES DE SEGURETAT
• L’operació resulta més fàcil si la fan dues 

persones alhora: una subjecta el fanalet i l’altra 
encén la cèl·lula de combustible.

• El fanalet només ha de ser utilitzat un cop tret 
de la bossa.

• Desplegueu del tot el fanalet, amb molta cura: 
si es trenca o es forada, el fanalet no és apte 
per ser utilitzat.
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• Assegureu-vos que el fanalet estigui 
completament desplegat: amb totes dues 
mans subjecteu el cèrcol que sosté la cèl·lula 
de combustible i amb uns lleugers moviments 
ompliu el fanalet d’aire.

• Traieu el paper que envolta la cèl·lula de 
combustible.

• Enceneu la cèl·lula de combustible per les 
quatre cantonades, procurant que la flama no 
toqui el paper del fanalet; si es carbonitza o es 
forada, el fanalet queda inservible.

• Sosteniu el fanalet en posició vertical, 
subjectant-lo per la part de dalt, fins que l’aire 
calent el mantingui dret.

• Un cop el fanalet es mantingui dret, agafeu-lo 
suaument per la part inferior.

• Quan noteu que el fanalet puja per si sol, 
deixeu-lo anar, demaneu un desig i gaudiu 
de l’enlairament. Si el fanalet es trenca o es 
forada, no és apte per ser utilitzat: si s’enlaira, 
pot caure encès.

• Els fanalets només han de ser utilitzats per 
adults responsables, els menors de 18 anys hi 
poden participar juntament amb els adults.

• L’Ajuntament es reserva el dret de suspendre 
l’acte si les condicions climatològiques i de 
risc especial estiguessin activades o per 
qualsevol altra situació que ho aconselli.

AVÍS ALS VEÏNS I VEÏNES
Amb motiu de l’acte de final de Festa Major 
d’Olesa de Montserrat, previst per al dia 27 
de juny cap a les 23.00 h, en el qual es farà 
l’enlairament de fanalets des de l’espai del Parc 
Municipal (zona del Llac), us informem sobre les 
mesures i consells d’autoprotecció:

• Tanqueu les finestres i finestrals dels 
habitatges, especialment els que es trobin a 
l’exterior i estiguin orientats a l’entorn del Parc 
Municipal.

• Recolliu els tendals i la roba estesa.
• No deixeu cap contenidor amb líquids i sòlids 

combustibles, així com envasos o recipients 
amb materials inflamables a les terrasses o 
balcons.

• En cas que observeu qualsevol incidència, 
comuniqueu-la als telèfons:

Emergències  112 

Policia Local 93 778 31 31

EL TRÀNSIT
Cal respectar les normes i els senyals de 
circulació i només fer servir el cotxe en cas 
imprescindible.
Durant els concerts hi haurà carrers tallats.

Us demanem la vostra col·laboració i 
comprensió.



LA NETEJA
Demanem la col·laboració amb els serveis de 
neteja.
No llenceu restes de menjar ni envasos a terra, 
deixeu-los a la paperera o al contenidor de 
recollida selectiva corresponent.

CONSELLS DE SEGURETAT: PETARDS
Abans de manipular els petards
• Assegureu-vos de comprar els productes 

pirotècnics en un establiment autoritzat.
• No us guardeu petards a les butxaques.
• Llegiu les instruccions de cada article.
• Els adults heu de supervisar els menors en 

l’ús i la manipulació de petards.
En encendre els petards
• No subjecteu els petards amb les mans.
• No poseu els petards a prop de la cara ni del cos.
• Utilitzeu mitjans segurs per encendre el 

material pirotècnic: metxes i similars.
• Enceneu sempre la metxa per l’extrem, 

perquè us doni temps d’enretirar-vos.
• Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al 

cap de mitja hora i remulleu-lo.
• No llanceu mai petards contra ningú.
• No llanceu coets a menys de 500 metres 

de zones boscoses ni en aglomeracions de 
persones.

• Vigileu que no hi hagi a la vora líquids 
inflamables. S’encenen fàcilment i els vapors 
poden explotar.

• Als llocs on es facin revetlles, recolliu la roba 
estesa i els tendals, i tanqueu portes i finestres.

• No encengueu cap petard dins les cases.
• No llanceu ni manipuleu petards des de 

balconades ni finestres.
• No llanceu petards dintre de contenidors 

d’escombraries, ni els fiqueu dintre d’ampolles 
o qualsevol element que es pugui fragmentar 
per l’explosió.

• No llanceu petards a les fogueres.

VETLLEM PER 
UNES FESTES 
RESPONSABLES
Per un consum 
moderat d’alcohol i 
unes relacions lliures 
d’agressions!

 

• En cas de pluja els espectacles exteriors 
organitzats per l’Ajuntament se suspendran.

• L’Ajuntament es reserva el dret de 
suspendre o modificar qualsevol de les 
activitats per raons de seguretat i/o 
administratives.

• L’Ajuntament agraeix la col·laboració de les 
diverses associacions, entitats, serveis i 
particulars que participen en l’organització i 
el desenvolupament de la Festa Major.

Trobareu, també, aquesta informació a:  
www.olesademontserrat.cat
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TORNAREM
A BALLAR!


