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- -Actes ReligiososL’AMETLLA DE MEROLA
Diumenge, de setembre6

Di , de setembressabte 12

A la Missa de 2/4 d’11

A es 7 de la tardal

Celebració Comunitària del Perdó

Missa

Diumenge, 2 de setembre0
A les 11 del matí

Missa Solemne
En honor de St. Mateu, Patró de l’Ametlla de Merola.
La cantarà la de ,Coral Parroquial Ramon Cabra“MISSA CATALANA”
amb arranjaments de Josep Ma. Conangla que dirigirà la coral i serà
acompanyat al violí i al violoncel per les germanes Júlia i Carla Conangla.
Predicarà Mn. Josep Toneu Torres
Veneració de la relíquia de Sant Mateu i cant dels Goigs.

Dilluns, 2 de setembre1
A les 11 del matí

Missa pels difunts de l’Ametlla de Merola.
Predicarà Mn. Josep Toneu Torres

Dissabte, de setembre19
A les 12 del migdia

Repic de Campanes



Ball Fi de Festa
Zaping i PD Genís de Masadella

XXV a. Trobada de GegantsI
Dissabte, d’agost29

A 2/4 de 6 de la tarda,

A les 2 del migdia, al Teatre

A les 12 del migdia, plaça de l’Església

A de la tardales 5 , a la biblioteca

A càrrec de Noe Ribas amb l’espectacle “A RITME DE GEGANTS”

Espectacle Infantil

Dinar Geganter

Mostra de Balls

Ina guracióu Exposició Gegants de Paper

A les 6 de la tarda, plaça de l’Església

Plantada de Gegants

A les 7 de la tarda

Cercavila

A les 9 de la nit, plaça del Teatre
Sopar Geganter

A les 12 de la nit, al teatre

plaça de l’Església



Dissabte, de setembre5
A 4 de la tarda, al2/4 de Teatre Esplai

XX Campionat de BotifarraI (Programes a part)

A de la nit, al Teatre Esplai2/4 de 10

Projecció: Projecte Rwanda“ ”

Entre l’abril i el juny de 1994, 800.000 persones, tutsis i hutus moderats, van ser
assassinades a Rwanda en massacres perpetrades per milícies extremistes hutus i
per diferents grups armats. Quin futur li espera a Rwanda 20 anys després del
genocidi que va marcar tota una generació i que va commocionar el món? En la
setmana en què es complien 20 anys del genocidi, un grup de voluntaris viatjà a
Rwanda amb diferents fins solidaris.

Amb el seguiment d’aquesta història i amb les experiències dels seus protagonistes,
neix “PROJECTE RWANDA”, un documental dirigit per Sergi Cervera i Esteve Rovira i els
protagonistes principals són Mercè Sampietro, Alain Hernández, Ramon Godino i
Sergi Cervera.

Després de l’estrena en la selecció oficial del Festival FIC-CAT 2015 i d’haver voltat per
diferents punts de Catalunya, “Projecte Rwanda” arriba al Teatre Esplai de L’Ametlla
de Merola. La projecció del documental no deixarà ningú indiferent i aquesta
experiència es veurà augmentada amb el debat posterior a la projecció, que
comptarà amb la presència del director i dels actors que prenen part en la pel·lícula o
que van participar en l’expedició a Rwanda.

Les entrades valen 5 que es destinen a fins solidaris i es poden comprar al telèfon€

d’informació 686278836 o per internet a www.ametllademerola.cat.

A de la2/4 de 10 nit,

A de lales 10 nit,

A l’acabar,

Photocall amb els protagonistes de la pel·lícula

Projecció del documental

Debat obert i refrigeri



XXVI CrossIXXVI CrossI
l’Ametlla de Merola

(programes a part)

Diumenge, 1 de setembre3

9'30 matí

9'35 matí

10'15 matí

4.000 metres

1.200 metres

10.000 metres

Cursa infantil

Cursa aleví

Cursa Sènior

Pronada Supinada Neutra



Divendres, 1 de setembre8

A les 6 de la tarda

Penjada de la Creu al Campanar

A 1/4 de 10 del vespre, al Teatre Esplai

X Mostra de plats culinarisIX
(programes a part)

Pregó de Festa Major 2015

SuperShow Festival

VEREDICTE DEL CONCURS DE CUINA

Gran espectacle de revista apte per a tots els públics

Projecció

#fmametllademerola 2014



Dissabte, de setembre19
A les 7 del matí

XXXV Concurs de Pesca

A

A

les

les

12

11

del

del

migdia, a la plaça del Teatre

matí, a la plaça de l’Esglèsia

Entrega Premis Concurs Pesca

Gimcana Infantil

A les 7 de la tarda, plaça de l’Església

A de , plaça de2/4 d’1 l migdia l Teatre

Espectacle infantil

“QUEVIURES” amb Cia DeParranda

GUERRA
AMETLLA CITY

(Esquerra de la baixada)
AMETLLA ATLÈTIC
(Dreta de la baixada)Vs

D’AIGUA

A les 10 de la nit, al Teatre Esplai

”COBEJANT EL GENET”
El grup Escènic posarà en escena l’obraNavàs

A de la nit, camp de basquet,les 12

CONCERT DE ROCK (Gratuït)



Diumenge, 2 de setembre0

A 1/4 d’11 del matí, pels carrers i places, Cercavila
-Amb la participació del Nans, Cascavells i Gegants
-Al compàs de l’ que reestrenarà la cançóOrquestra Pirineu “El triomf de l’Ametlla
de Merola”, original de , i que es va estrenar per primera vegadaFlorenci Formesa
en el passacarrers de Festa Major de 1894; la partitura es trobava a l’arxiu
documental de l’Ametlla de Merola.

-Amb la participació del Nans, Cascavells i Gegants
-Al compàs de l’ que reestrenarà la cançóOrquestra Pirineu “El triomf de l’Ametlla
de Merola”, original de , i que es va estrenar per primera vegadaFlorenci Formesa
en el passacarrers de Festa Major de 1894; la partitura es trobava a l’arxiu
documental de l’Ametlla de Merola.

A les 12 del matí, a la plaça de l’Església

BALL DE CASCAVELLS
BALL DE NANS
BALL DE GEGANTS

Audició de Tres Sardanes per la COBLA PIRINEUCOBLA PIRINEU

A les 6 de la tarda, a la plaça de l’Església

A l’acabar,

Ball de Festa Major
amb DUET ANDREU

A l , al cafè de l’Ametlla’acabar

A les 11 de la nit, a la plaça de l’Església

Ball de Nit
amb PD Genís de
Masadella

SPRmtll

TRACA VALENCIANA

REPICADA DE CAMPANES
a càrrec de jove campaner de NavasArnau Costa,



Dilluns, 2 de setembre1

A 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça de l’Església

A 2/4 d’1 del migdia, a la placeta carrer St. Jaume

Ball de tarda
amb JORDI BRUCH

Concert Vermut
amb AQUELL PARELL
David Sais i Jordi Martínez

Dimarts, 2 de setembre2
A les 6 de la tarda

Baixada de la Creu
del Campanar



Diumenge, 2 de setembre7
A les 8 del matí,

(programes a part)XXVI Caminada PopularIXXVI Caminada PopularI

Di , 26 de setembressabte
A , Teatre Esplailes 6 de la tarda

RECITAL “POESIA I VERITAT”

Mireia Pintó,
Mezzosoprano

Vladimir Bronevetzky
Piano

Miquel Desclot
Narrador

Un recital a cura de Miquel Desclot a través de la
vida i l'obra del millor poeta alemany del
Romanticisme. Vida i obra en simbiosi i dotze
compositors en diàleg al voltant de J.W. Goethe.

Organitza i promou Logos Berguedà

Preu: 27 €



EXPOSICIÓ
Local Biblioteca

@ametllademerola
@ metllateatreA
@pastoretsLAM

Teatre de l’Ametlla de Merola
Pastorets de l’Ametlla de Merola
Gegants de l’Ametlla de Merola

#fmametllademerola
#ametllademerola
#gegantsametllademerola
#gegants25ametllademerola

És un petit homenatge a tots aquells dibuixants i il·lustradors com Opiso,
Junceda, Tomàs Pedró, Picarol, Apel·les Mestres, Llopart, Moliné, Brunet,
Llaverias, Apa, Pellicer, Miró...que van deixar la seva empremta
humorística gegantera.

Exposició commemorativa dels 25 anys de gegants a l’Ametlla de
Merola i cedida per la Colla Gegantera de Rubí i el seu comissari, Joan
Miquel Merino.



Dissabte, de setembre19

Carme Moré
Rosa
Laura Collet
David
Martí Collet

Dolors Cabra
Núria Majoral/Rosa Batlló

Sira Ribal
Jaume Caellas

Òscar Cabra

Escenografia

Personatges

Il·luminació i So

Vestuari

Joan Maria Valldaura
Nandu Bertran
Àngel Codina

Josep Maria Simó

Joan Maria Valldaura

Núria Majoral Mercé Arpai

Maquillatge i Perruqueria Carme Rovira

Direcció J Mosep a. Simó

”COBEJANT EL GENET” de Josep Ma. Simó

A les 10 de la nit, al Teatre Esplai
El grup Escènic posarà en escena l’obraNavàs

Obra d'intriga en la que la trama principal es mou sota uns
paràmetres bastant concrets. Aquests no són altres que el plaer
que proporciona, a determinats éssers humans, poder aplicar els
sentiments de venjança i cobdícia. A partir d'uns plantejaments,
diguem-ne maquiavèl· l ics, veiem uns personatges
inequívocament marcats pel seu passat, que manifesten els seus
sentiments i les seves passions en el marc de la rutinària vida en
solitud de dues persones entrades en anys.



PROGRAMACIÓ TEATRE ESPLAI
Dissabte bre 201 ,3 octu 5 nit a les 10

CORBACHO 3G per cia. El Terrat

Dissabte 4 octubre 201 ,2 d’ 5 tarda a les 7

ANIMALS DE COMPANYIA de Vània Produccions



Col·laboració especial

Organitza
FESTA MAJOR 2015

Meroltex, S.L.
Tèxtil Tapies, S.L.

Aplitelc

Notes
- Ens reservem el dret d’alterar o modificar el present programa si algun
imprevist ens hi obligués.

- Moltes gràcies a les col·laboracions que rebem desinteressadament
per a portar a terme aquesta Festa Major.

- Guanyador del Concurs de la Portada del programa de la Festa Major:
Emma Vila Parcerisa

Portada

www.ametllademerola.cat
Segueix tota l’activitat de L’Ametlla i la programació teatral a:

Associació Cultural Esplai
Associació Veïns

Entitats de l’Ametlla de Merola

EXCEL·LENTÍSSIM

AJUNTAMENT DE PUIG-REIG




