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Mostra d’Entitats

Casa de Cultura

Recordem les mesures de seguretat

per una festa
saludable per a tothom!
1,5 M

Mantenir la distància
de seguretat d’1,5 m

Fer ús del gel
hidroalcohòlic

Bon Sant Pere a tothom!
@AbreraInforma
@abrerainfo
Ajuntament Abrera
abrera.cat

Ús obligatori
de mascareta

AQUEST SANT PERE

FESTA A ABRERA!
DEL 26 AL 29 DE JUNY

Connecta't

@abrerainfo
@Activat_abrera
@casaldejovesabrera
Ajuntament Abrera

@AbreraInforma
@abrerainfo
Ajuntament Abrera
abrera.cat

Benvolgudes veïnes i veïns d’Abrera,
Des de l'Ajuntament volem agrair el
treball de totes les entitats, empreses
i persones que s'han sumat a la lluita
contra la crisi de la Covid-19 i vull tenir
un record molt especial per totes les
veïnes i veïns d'Abrera que ja no són
entre nosaltres.
Aquest any, la nostra Festa pren un nou
caire. Hem sumat tots els esforços
necessaris per salvaguardar un
programa festiu destinat a homenatjar
una part indispensable del patrimoni
cultural que fa gran aquesta vila,
les nostres entitats abrerenques.
Desitjo que gaudiu de la festa
amb alegria, prudència, respecte
i generositat.
Felicitats Abrera!

Del dissabte 27 al dissabte 11 de juliol
MOSTRA FESTIVA D’ENTITATS

Obert de dilluns a diumenge de 17:00h a 20:00h
Es realitzaran visites grupals.
Lloc: Casa de Cultura (c. de Federico García Lorca, 17)

ACTUACIONS PERMANENTS DE FESTA MAJOR
Ajuntament Abrera

Dv. 26 juny
18:30 h Vídeo Exposició de la Gent Gran
20:30 h Vídeo actuació especial de Festa Major de la Coral Contrapunt
22:00 h Vídeo del correfoc i piromusical de la Colla de Diables Bram
de Foc d’Abrera

Ds. 27 juny
16:00 h Vídeo de ballada de sardanes amb la Colla Sardanista
d’Abrera
21:00 h Vídeo de la Cercavila de la Festa Major 2019
21:30 h Vídeo de Combos de l’Escola Municipal de Música d’Abrera
(
Escola Municipal de Música Abrera)

Dg. 28 juny
Jesús Naharro
L’Alcalde

10:00 h Vídeo del Centre Excursionista d’Abrera
11:00 h Vídeo de les actuacions infantils de l’Escola Municipal
de Música d’Abrera (
Escola Municipal de Música Abrera)
19:00 h Vídeo de les actuacions de solistes adults, de l’Escola Municipal de Música d’Abrera (
Municipal de Música d’Abrera)
21:00 h Video resum del Pride Abrera (
Ajuntament Abrera)

Divendres 26

Dissabte 27

Diumenge 28

Dilluns 29

Programa especial
de Ràdio Abrera

Exhibicions de Ball d'Entitats

Trobada SEAT 600

19:00 h
Exhibicions de Ball de les entitats
locals Vive i Baila i Pas a Pas
Lloc: @activat_abrera

12:00
Podrem gaudir de la desfilada SEAT
600 que realitzaran pel poble.
Lloc: Ruta històrica

Portes obertes
virtuals i 35è
Aniversari de
Ràdio Abrera

Espectacle Infantil: "Passa
volant... reciclant!" a càrrec
de la Cia. Tot Circ

Vermut electrònic

17:00-19:00 h
Programa de ràdio en directe
des de la Mosta d'Entitats.
Lloc: radioabrera.cat / 107.9 FM

Exhibicions de Ball d'Entitats
19:00 h
A càrrec de les Juventudes
Rocieras i l’associació cultural
Bailamos
Lloc: @activat_abrera

Pregó de l’Alcalde
21:00 h
Pregó de Festa Major a càrrec
del nostre alcalde Jesús Naharro
Lloc: @abrerainfo

20:00-21:00 h
Coneixerem al pallasso Tastacirc
que ens mostrarà malabars,
punteria, equilibri i acrobàcies! Tot
amb materials reciclats!!
Aforament limitat.
Cal reservar plaça a través del
web abrera.cat
Lloc: Escola Ernest LLuch

Concerts JOVES
22:00 h
Concert d’EIMA i Earthcrossers.
Concerts de 30 minuts de cada
grup
Lloc: @casaldejovesabrera
Ajuntament Abrera

Sessions de DJ
23:30 h
Sessions de dj’s locals del taller de
Dj de Joventut: hDJ Manelitus +
DJ Dalton Dixie.
Lloc: @casaldejovesabrera
Ajuntament Abrera

Sessions de DJ
22:00 h
Sessions de di’s locals del taller de
Dj de Joventut: DJ Juditxii +
DJ Duque + DJ SOLERFIERRO
Lloc: @casaldejovesabrera
Ajuntament Abrera

12:30-13:30 h
Actuació de DJ Sergio i DJ Andreu
Presas. Dues sessions de 30 minuts.
Lloc: @activat_abrera

Monòlegs a la plaça, de la
Cia Teatre Nus – Festa Pride
18:00-20:00 h
Espectacle en viu, que convida al públic
a passar "del click a l'acció". Dos
monòlegs que plantegen dos dilemes
sobre LGTBI-fòbia i identitats no binàries.
Recomanat a partir de 14 anys. Cal
reservar plaça a través del web
abrera.cat. Aforament limitat
Es realitzaran dues funcions:
1a funció a les 18:00 h
2a funció a les 19:15 h
Lloc: amfiteatre del Centre
Polivalent (pl. del Rebato, 1)
@activat_abrera

Abrera Riu – Improshow
21:00 h
Espectacle especial de Festa Major
d'Improshow . Cal reservar plaça a
través del web abrera.cat. Aforament
limitat.

Lloc: Escola Ernest LLuch
(ps. de l’Estació, 14)

11:00 h
Lloc: @abrerainfo

MISSA DE SANT PERE
12:00 h
Celebració de la missa per Sant Pere
Aforament limitat
Lloc: Recinte de la Parròquia
de Sant Pere

Espectacle Infantil: Contes
encaixonats a càrrec de la Cia.
de Parranda
20:00-21:00 h
És una ruleta que farem rodar,
i que aportarà emoció a l'hora de
decidir quin conte s'explicarà...
Quins contes tocaran? Dirigit a infants
i famílies. Cal reservar plaça a través
del web abrera.cat. Aforament limitat.
Lloc: Escola Ernest LLuch

Tres tocs de fi de festa
22:00 h
Llançament
de 3 coets
amb efecte tro
com a fi de festa.
Lloc: cel d’Abrera

