Salutació

de l’alcalde

Benvolguts bredencs i bredenques,
Enguany celebrarem una de les Festes Majors més estranyes que es recorden. A ningú se li escapa
que en l’actual context sanitari, amb la pandèmia del Coronavirus en actiu i en plena situació
d’emergència sanitària, no és possible celebrar una Festa Major com la que tots plegats tenim al
cap. Les mesures de distanciament social i l’ús obligatori de mascareta, per citar els dos exemples
més clars per tothom, impedeixen en bona mesura la realització de moltes de les activitats
previstes. La Festa Major és, per definició, un moment propici per les celebracions col•lectives,
per fer vida en comú i estrènyer llaços com a comunitat. Ara mateix, però, aquests valors intrínsecs
a les celebracions contradiuen de ple allò que hem de fer com a societat. Recordeu, distanciament
social, ús de mascareta i higiene de mans són els tres pilars bàsics per sortir de la situació de crisi
actual.
Malgrat les vicissituds que ens ha tocat viure en aquests temps incerts la voluntat de l’equip de
govern que encapçalo és la de poder celebrar, dins de les possibilitats marcades per les autoritats
sanitàries, una Festa Major segura i suficientment completa per tal que tothom s’hi senti còmode
i pugui gaudir de la nostra festa grossa com Déu mana.
No serà la festa que ens imaginàvem, no serà la Festa Major desitjada per molts. Tampoc serà la
millor Festa Major que es recordi per aquestes contrades. Però sí que serà la millor Festa Major
possible en l’actual context d’emergència sanitària.
Aprofito aquestes línies per demanar prudència i sentit comú a tothom: gaudim de la Festa Major,
és clar que sí. Reunim-nos amb els qui estimem, estrenyem llaços de fraternitat amb els nostres
veïns, sí. Però sempre dins de la prudència i de la seguretat que marquen les normatives vigents.
Gaudim amb la mascareta posada, fruïm amb el distanciament social i divertim-nos com mai amb
la seguretat d’unes festes segures i lliures de perills. Que el futur no ens atrapi sense haver fet els
deures.
Ens agradi o no, és possible que la situació actual s’allargui en el temps més que el que crèiem al
principi. Ens agradi o no aquesta és la realitat que ens toca viure i no cal que ens fem mala sang.
Gaudim tots plegats amb seguretat per tal que en un futur proper puguem tornar a fer vida
amb normalitat. Algun dia no molt llunyà la humanitat haurà descobert i generalitzat la vacuna
i/o fàrmacs efectius, i aleshores haurem derrotat la Covid-19.
Fins aleshores, però, ens toca ballar al son de la seva música.
Vull acabar amb un missatge d’esperança, de llum malgrat
les ombres. Bredencs i bredenques, vestim-nos de Festa
Major amb un somriure als llavis i curulls de joia al cor, que
les ganes de gaudir de la nostra festa no ens les traurà ningú.
Molt bona Festa Major, bredencs i bredenques!
Dídac Manresa Molins
Alcalde de la vila de Breda
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Salutació

Comissió de Festes de Breda
Com cada setembre arriba la Festa Major de Breda.
No ens hauríem pogut imaginar mai que tindríem un any tan complicat, primer amb la suspensió
de la Festa de l’Ajust i ara refent a marxes forçades la Festa Major, intentant fer-la sota el marc
d’això que en diuen “nova normalitat”.
Tant l’Ajuntament com nosaltres ens hem estat plantejant si tirar-la endavant o no, però finalment
hem pensat que hi ha activitats que les podíem dur a terme amb les mesures de seguretat i
seguint els protocols que marca la Generalitat.
Suprimir les festes de nit ha estat una decisió molt difícil de prendre, primer vam pensar en un
canvi d’ubicació i fer-les a l’aire lliure, però tot i així, veient els rebrots que anaven sorgint en molts
punts del país era desaconsellable dur-les a terme.
Aquest any serà una Festa Major diferent, una festa amb mascareta, distàncies i gel hidroalcohòlic
però prometem que tan aviat com s’acabi aquest malson tornarem amb molta més força i
gaudirem de nou com sempre de la nostra Festa Major, sense entrebancs ni mancança d’actes.
Cuideu-vos, cuidem-nos i bona Festa Major!!
Comissió de Festes de Breda
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Festa
Major

Breda
Divendres 4
20.00 h PREGÓ DE FESTA MAJOR
a càrrec d’Isona Passola,
productora, guionista i directora
de cinema catalana. També és la
presidenta de l’Acadèmia del
Cinema Català.
Lloc: Plaça de la Vila

22.00 h Espectacle itinerant “MOLTES GRÀCIES”,
amb Quim Masferrer
Retransmès en streaming a www.moltesgracies.cat
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Dissabte 5
7.30 h CAMINADA DE FESTA MAJOR
Sortida: Davant local del CEB
Organitza: Centre Excursionista de Breda

09.00 h BOTIFARRADA POPULAR al barri Veïnat de Santa Anna
Lloc: Final C/Sant Francesc
Organitza: Veïns del Veïnat de Santa Anna

11:00 h Espectacle infantil “El xou dels ¾ de 15”
Lloc: Plaça de la Vila

18.30 h HAMBURGUESES al barri del Camp de Futbol Vell
Lloc: Final C/Dolors Callol
Organitza: Veïns del Camp de Futbol Vell

22.00 h CINEMA A LA FRESCA. Pel·lícula: Gravity
Lloc: Pati de les Escoles
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Diumenge 6
9.00 h SARDINADA POPULAR al Barri de Dalt
Organitza: Veïns del Barri de Dalt

11.00 h PLANTADA DE GEGANTS
Lloc: Plaça Lluís Companys
Organitza: Gegants de Breda

11.00 a 14.00 h Exhibició de COUNTRY
Lloc: Plaça del Convent
Organitza: Country Breda

19.00 h Concert acústic amb el duet AFTERGLOW
Lloc: Piscines Municipals
Organitza: Dones de Breda

22.00 h Concert a càrrec de la JAZZ BAND
Lloc: Plaça Lluís Companys

Dilluns 7
12.00 h Espectacle infantil “xup xup” a càrrec de CUINASSOS
Lloc: Plaça de la Vila

18.00 h Espectacle d’animació infantil “Ballalacanalla” a càrrec
de la Companyia CAPICUA
Lloc: Plaça de la Vila

20.00 h HAVANERES i rom cremat amb el grup MAR I VENT
Lloc: Piscines Municipals
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Dimarts 8
12.00 h MISSA SOLEMNE I OFRENA FLORAL
Amb l’assistència del pubillatge i autoritats i la participació de
la Cobla Bisbal Jove
Lloc: Església Parroquial de Breda

12.30 h AUDICIÓ DE SARDANES amb la Cobla Bisbal Jove
Lloc: Plaça de la Vila

18.00 h CONCERT DE FESTA MAJOR amb l’orquestra VENUS
Audició tarda
Lloc: Cercle Bredenc

20.00 h CONCERT DE FESTA MAJOR AMB l’orquestra VENUS
Audició vespre
Lloc: Cercle Bredenc

!

Per tal de poder complir amb els protocols
de seguretat, aquest any no hi haurà ball, i el
concert es farà per duplicat en torns de tarda
i vespre, però el concert serà el mateix. Com
que l’aforament serà limitat, caldrà recollir
entrades pel concert a l’OAC o al Centre
Cultural Els Forns.
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Dijous 10
21.00 h CONCERT a càrrec dels professors de l’Escola de
Música Güell
Presentació de la nova Escola de Música
Lloc: Plaça de la Vila

ACTES DE COMMEMORACIÓ DE LA DIADA
NACIONAL DE CATALUNYA
22.30 h CONCENTRACIÓ a la Plaça de la Vila
CERCAVILA amb el grup BATECS AMICS DEL
MONTSENY de l’Escola de Música Güell
Recorregut: Plaça de la Vila, C/Nou, Ctra. d’Arbúcies i pujada al
Turó de Santa Anna

00.00 h ENLAIRADA de la SENYERA i lectura del Manifest
Amb la participació d’Artur Junqueras (pare d’Oriol Junqueras) i el
músic Pep Picas
Organitza: Ajuntament de Breda

Divendres 11
11.00 h ACTE INSTITUCIONAL de commemoració de la Diada
Nacional de Catalunya
OFRENA FLORAL al monument de Mossèn Pere Ribot
Lloc: Plaça de l’Església

11.30 h VERMUT POPULAR al Pati de l’Abadia
Organitza: Secció Local d’ERC Breda
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Exposicions
CENTRE CULTURAL I D’INFORMACIÓ TURÍSTICA ELS FORNS
Exposició permanent de la terrissa de Breda
Horari dissabtes: de 9.30 h a 13.30 h i de 16.00 h a 19.00 h
Horari diumenges: de 9.30 h a 13.30 h
Entrada gratuïta

MUSEU MUNICIPAL JOSEP ARAGAY
Exposició permanent de l’obra de l’autor
Horari dissabtes: de 9.30 h a 13.30 h i de 16.00 h a 19.00 h
Horari diumenges: de 9.30 h a 13.30 h
Entrada gratuïta
www.museuaragay.cat

PROTOCOLS DE SEGURETAT I
RECOMANACIONS PER COVID-19
· Serà obligatori l’ús de mascareta a partir dels 6 anys.
· No es podran superar els aforaments preestablerts.
· Hi haurà controls d’accés a les activitats.
· Les cadires es desinfectaran abans de cada acte, per tant no es podran fer

canvis de cadires.

· Es demana respectar la distància mínima als accessos i sortides dels actes.
· Necessitem la col•laboració de tothom per tal que la Festa Major pugui
desenvolupar-se sense incidents.
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Notes
·

L’organització es reserva el dret, si fos necessari, a modificar o suspendre
actes de la programació.

·

En cas de pluja consulteu si ha canvis d’ubicació. S’informarà mitjançant les
xarxes socials.

· La UE Breda informarà dels horaris dels partits en programes a part.
· Tots els actes de la Festa Major seran gratuïts.
· L’Ajuntament de Breda agraeix la col•laboració de totes les persones,

veïnats i entitats que fan possible la Festa Major.

PER LA FESTA MAJOR, PENJA LA SENYERA AL BALCÓ!!
Organitza i patrocina la Festa Major:

Col•labora:

AJUNTAMENT DE BREDA
ÀREA DE FESTES

COMISSIÓ DE FESTES DE BREDA
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disseny i cartografia

PLÀNOLS I GUIES D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
Tel. 93 883 27 96 · info@noetperdis.com
Volem agrair a tots aquells que heu col·laborat en aquesta publicació, la vostra
dedicació i el vostre esforç sense el qual no ho hauríem aconseguit.
SR ASSOCIATS® té tots els drets reservats, per això,
és prohibida la seva reproducció per qualsevol mitjà.

