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Tot és a punt per a iniciar la
Festa Major d’enguany
L’acte de presentació del cartell i el programa oficial dóna el tret de sortida a la celebració de Sant
Bartomeu. Entre les novetats del programa tradicional d’actes, destaca l’avançament de l’inici de
l’Ofici que se celebrarà a dos quarts d’onze del dia 24.
Màxima expectació en la presentació del cartell i
el programa oficial de Festa Major, al Saló d'Or del
Palau Maricel. El programa es composa de nou
làmines amb cartells de festes majors anteriors, el
primer data del 1935. Les altres 8 reproduccions
s’han seleccionat entre les millors de cada dècada.
A la part anterior dels cartells, les descripcions dels
protagonistes de la Festa Major 2011 i el programa
d'actes. Tot presentat dins d’una carpeta de pintor
perquè aquest 2011 la imatge de la festa és obra de
l'artista suís Pere Stämpfli.
El cartell mostra els gegants moros cara a cara. El
Fa-luch i la La-hia, construïts el 1979 per
l'Agrupació de Balls Populars, sembla que "conversin davant una sanefa moruna que en realitat és una
empremta de roda", en paraules del mateix
Stämfpli. L'artista conegut per aportar al pop art
una nova interpretació de les imatges, descontextualitza la marca d'una roda i la presenta de forma
abstracta al cartell. Pere Stämpfli i la seva dona
Anna Maria han tingut un paper actiu a Sitges com
a impulsors d'iniciatives culturals i com a defensors
del patrimoni local. Segons el president de la
Comissió de Festa Major, Francesc Rosell, "el 2011
és l'any Pere Stämpfli. S'han inaugurat les
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instal·lacions de la Fundació i ens ha obsequiat amb
el cartell de la Festa Major". Per la seva part, l'alcalde de Sitges, Miquel Forns, va agrair a l’artista tant
l'elaboració del cartell
com la "tasca de mecenatge” que impulsa en pro de
La Festa Major als mitjans locals i comarcals
l'art i la cultura locals.
L’Alcalde va proposar a
tothom a que canviessin el
TDT Garraf
costum d'anar a veure els
Dilluns 22
mateixos actes al mateix
13.00h Lectura del Pregó (diferit)
lloc i que s'apropessin a
Dimarts 23
actes lúdics als que no hi
12.00h Entrada de Grallers i Sortida dels Balls i Entremesos
haguessin anat abans per
Dimecres 24
obtenir una visió diferent
20.00h Versos dels Diables i el Drac (diferit)
de la Festa".
22.00h Entrada de Sant Bartomeu (directe)
L'Alcalde, gran coneixedor
de la Festa Major, la
Ràdio Maricel
va catalogar de "diversa i
Dissabte 20
variada" i va agrair els
22.15h Lectura del Pregó (directe)
esforços tant d'entitats
Dimarts 23
com de particulars per
09.00h Resum d'entrevistes
ajustar-se a l’actual situa12.00h Entrada de Grallers
ció econòmica i permetre
13.15h Lectura del Pregó (repetició)
"amb menys recursos fer
14.00h Sardanes, sortida dels Balls i versos dels Diables
més".
Dijous 25
16.00h Reemissió de tots els actes

El programa i les samarretes
Ja estan a la venda els programes i les samarretes de Festa Major. La Comissió ha editat 8.000
exemplars de mà que es distribuiran gratuïtament i
vendrà 3.000 programes que es poden adquirir a un
preu de 3 euros als quioscos i a les oficines de
Turisme de Sitges. També, des del passat dimecres
i fins avui divendres 19, la Comissió instal·larà una
parada al Cap de la Vila entre les 19.00 i les 21.00
hores.
Les persones interessades també poden comprar
les samarretes de Festa Major que s'han posat a la
venda a la Copisteria El Pati, a un preu de 10 euros.
L’Ajuntament estrena xarxes socials
Coincidint amb la Festa Major, l'Ajuntament de
Sitges estrena Facebook i Twitter. Els dos canals
d’informació permetran seguir l’actualitat de la
institució i, en aquest cas, tot allò que es generi
durant la celebració del patró, a les següents adreces:

www.facebook.com/AjuntamentdeSitges

@ajsitges

Què és nou en aquesta Festa Major?
Diumenge 21
- Passeig i presentació del nou cabeçut de l'ABPS. Del Palau del Rei Moro als Jardins
del Prado, a les 12.00h.
- Presentació del Drac de Sitges restaurat. Plaça de l'Ajuntament, a les 19.45h.
- Representació del Retaule de Sant Bartomeu. Església Parroquial, a les 23.00h.
Dimecres 24
- Avançament de l’Ofici en honor de Sant Bartomeu.
Església Parroquial, a les 10.30h.

També es pot seguir la Festa Major al web de
l’Ajuntament www.sitges.cat.

