




Resolució per la qual s’inscriu en el Catàleg del Patrimoni Festiu 
de Catalunya, la Festa Major de l’Ametlla de Merola, com a festa.

Per Resolució, de 22 de maig de 2020, del sub-director general 
d’aquesta Direcció General es va incoar expedient d’inscripció 
en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, de la Festa 
Major de l’Ametlla de Merola com a festa.

Atès que s’han complert tots els tràmits preceptius en la 
incoació i instrucció d’aquest expedient;

Vist que durant la tramitació de l’expedient no s’han presentat 
al·legacions;

Atesos els articles 1 i 2 del Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del 
patrimoni festiu de Catalunya;

Resolc:

1. Inscriure en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, com 
a festa, la Festa Major de l’Ametlla de Merola.

2. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades i 
comunicar-los que, contra aquesta Resolució, s’hi pot interposar 
recurs d’alçada davant la consellera de Cultura en el termini 
d’un mes des de la corresponent notificació.

Barcelona, 29 de juny de 2020

M. Àngels Blasco i Rovira



Benvolgudes ametllanes i ametllans,

Aquesta és una Festa Major diferent i molt 
especial, per diversos motius:

El primer, obvi, l’impacte que la crisi sanitària 
de la Covid-19 té en la nostra vida quotidiana i 
per tant també en la Festa Major. Com veureu, 
aquest fet ha condicionat el programa d’actes 
així com la ubicació i les condiciones amb les 
quals es desenvoluparà la Festa. Apostem 
per fer una Festa Major segura, amb mesures 
especials que ens permetin gaudir-ne al màxim 
i al mateix temps ens facin sentir còmodes. 
Us demanem comprensió i respecte per les 
limitacions i inconvenients que aquestes 

mesures puguin ocasionar.

Un altre motiu que fa especial aquesta Festa 
Major és la celebració dels 30 anys dels 
nostres Gegants. Ens hauria agradat poder 
commemorar aquest aniversari amb una festa 
més gran, acompanyats d’altres colles amigues, 
però les circumstàncies no ens ho han permès. 
No per això volem deixar de celebrar-ho.



La inscripció de la Festa Major de l’Ametlla de 
Merola en el Catàleg de Patrimoni Festiu de 
Catalunya és un altre dels motius, potser el 
més destacat, que ens ha fet decidir a tirar 
endavant la Festa. Aquest és un reconeixement 
important que ens enorgulleix i ens empeny 
a seguir treballant per fer que la nostra 
cultura i les nostres tradicions perdurin i siguin 
conegudes i reconegudes arreu del país. 
Aquest és un primer pas, imprescindible, per 
tal que algun dia aquesta Festa o algun dels 
seus elements puguin ser declarats d’Interès 
Nacional.

Per això, perquè entenem que aquest és un fet 
molt rellevant, enguany tindrem un pregoner 
d’excepció, en Lluís Puig i Gordi, Conseller de 
Cultura a l’exili, a qui li volem agrair públicament 
que hagi acceptat fer el pregó de la Festa Major 
2020.

Esperem que gaudiu del Programa d’Actes que 
hem preparat.

Ens veiem a la Plaça!!!



DIVENDRES

18

Penjada de la Creu al campanar

Presentació de 3 llibres il·lustrats
per Valentí Gubianas Escudé

EL SOMNI D’EN BLAI de Rafel Nadal

GEGANTS de Quim Crusellas

LA VERITABLE LLEGENDA DE SANT JORDI de Gemma Lienas

A càrrec de Quim Pujolar i Valentí Gubianas

2/4 DE 7 DE LA TARDA



MANDONGUILLADA
(amanida, mandonguilles, xips, olives, postres)

PREGÓ DE FESTA MAJOR
a càrrec de Lluís Puig i Gordi, Conseller
de Cultura a l’exili

COMMEMORACIÓ 30 ANYS DE GEGANTS
I ESTRENA DEL NOU VESTIT DE LA GEGANTA

Fi de festa amb Moi i Toti

Inauguració Festa Major i
celebració dels 30 Anys dels Gegants

9 DEL VESPRE

Transmissió en directe per 
Instagram @ametllademerola

DE 22H A 23H



DISSABTE

19

Repic de campanes
en honor a Sant Mateu

2/4 DE 12 MIGDIA

Espectacle infantil
Teatre Mòbil presenta OOPS

12 DEL MIGDIA



Preestrena del documental: 
150 i una Grossa
de Núria Deulofeu i Aurora Sulli

8 DEL VESPRE

Col·loqui
amb presència de les directores
i el productor Santi Suárez

EN ACABAR LA PROJECCIÓ

Concert
Balkan Paradise Orchestra

11 DE LA NIT



DIUMENGE

20

Repic de campanes

10 DEL MATÍ

Passacarrers
amb la Cobla Berga Jove

2/4 D’11 DEL MATÍ

Missa Major
en honor a Sant Mateu, patró
de l’Ametlla de Merola

Cants a càrrec de la família Conangla, 
sota direcció de Josep Ma Conangla. 

Cant dels Goigs i benedicció solemne 
amb les relíquies de Sant Mateu

Predicarà: Mn. Eduard Ribera i Jovell, 
rector de Granyena de Segarra

11 DEL MATÍ



Concert
Els Solistes Trio

2/4 DE 7 DE LA TARDA

Concert acústic
Filferro Trio

2/4 DE 10 DE LA NIT

TRACA VALENCIANA

BALL DE CASCAVELLS

BALL DEL GEGANTÓ CASCAVELL 

BALL DE NANS

BALL DE GEGANTS

SARDANA
La Festa Major de l’Ametlla de Merola

Balls Tradicionals

12 DEL MIGDIA

Transmissió en directe per 
Instagram @ametllademerola



DILLUNS

21

Missa
pels difunts de l’Ametlla

11 DEL MATÍ 

Concert vermut
amb Borja Olalla i Àuria Franch

2/4 D’1 DEL MIGDIA 

Concert de Cobla
amb la Cobla Berga Jove

Balls vuitcentistes, sardanes i música
de la Festa Major de l’Ametlla de Merola.

7 DE LA TARDA



Baixada de la
Creu del campanar

6 DE LA TARDA

DIMARTS

22



Informació important

Tots els actes se celebraran a la plaça de 
l’Església, amb el públic assegut i aforament 
limitat, prèvia compra d’entrades.

L’entrada a cada acte tindrà el preu simbòlic 
de 1€. Per la mandonguillada, caldrà comprar 
tiquets (10 €).

Es podrà accedir a la plaça sense entrada 
sempre que l’aforament no sigui complet.

Demanem que si es recull una entrada, hi hagi el 
compromís d’assistir a l’acte.

Venda d’entrades i de tiquets
al local de la Biblioteca els següents dies:

DIUMENGE 13 DE SETEMBRE
de 16 a 19h

DILLUNS 14 DE SETEMBRE
de 18 a 20h

DIMARTS 15 DE SETEMBRE
de 18 a 20h

Durant aquestes hores també es vendran 
mascaretes de l’Ametlla de Merola.



A l’entrada de la plaça hi haurà control 
de temperatura, registre d’assistència i 
dispensadors de gel hidroalcohòlic. L’accés a 
la plaça s’obrirà 30 minuts abans de començar 
cada acte. Una vegada finalitzat l’acte es 
desinfectaran totes les cadires.

Cal portar mascareta en tots els actes i garantir 
la distància de seguretat.

Recordem que està prohibit el consum 
d’alcohol a la via pública així com fumar en 
zones on no es pugui respectar la distància de 
seguretat de 2mts.

Hi haurà servei de bar en tots els actes, així 
com servei de tapes i entrepans el dissabte en 
els actes de vespre i nit.

Per la ballada de diumenge al migdia, es 
contempla la possibilitat de fer una segona 
actuació si la demanda d’entrades ho justifica.

L’Organització es reserva el dret d’alterar i/o modificar el present 
programa si algun imprevist ens hi obligués.

Aquest programa està subjecte a possibles canvis imprevistos 
derivats de la covid-19



#fmametllademerola

www.ametllademerola.cat

Organitza: Promou:

Entitats de
l’Ametlla de Merola

@teatre_ametllademerola
@gegants_ametllademerola
@ametllademerola

Teatre de l’Ametlla de Merola
Gegants de l’Ametlla de Merola
Festa Major de l’Ametlla de Merola
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Àrea de Cultura


