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Benvinguda Festa Major !
Així i tot, aquest any no és normal, i la nostra actitud tampoc ho pot 
ser. Així doncs, que hi regni l’ambient festiu, però també el reivindicatiu. 
Volem la llibertat per totes les preses, presos, exiliades i exiliats polítics.
Que el groc, groc d’estiu, dels camps de secà, de l’agost, de la nostra 
Festa Major, ompli els carrers de la nostra ciutat; dies en què la majoria 
dels bisbalencs no marxa de vacances fins que les barraques abaixen la 
persiana tot dient adeu a cinc dies de disbauxa. Això la fa diferent, els 
bisbalencs estimem la festa! I és que només cal veure la participació en 
tots els actes.
Una festa en què haureu de triar detingudament el que voleu veure i en 
què voleu participar, per la gran quantitat d’activitats que hi ha. Totes 
preparades i pensades amb molta dedicació i amor per unes entitats que 
són el motor cultural de la Bisbal.
Al llibret d’enguany, hi podreu trobar tota la programació de la Festa  
Major, amb moltes activitats consolidades. Però també algunes novetats, 
com la suma de nous espais dins del circuit de la festa. Parlem de la 
Biblioteca i del Museu Terracota. O de noves activitats, com la passejada 
del seguici històric.
A barraques podem destacar la nit feminista amb Roba Estesa i  
Tremenda Jauría o la nit Retro Town, un concert de retrobada de la nostra 
història musical.
També tenim reptes molt importants. Un és fer arribar la Festa Major 
als barris, i l’altra és la lluita per fer de la Festa Major un espai lliure de  
sexismes, i és amb aquest objectiu que s’ha constituït el Punt Lila, 
una taula informativa per prevenir situacions de violència masclista i  
agressions sexistes en espais d’oci, que trobareu cada nit situada a  
l’espai de barraques.
I, com sempre, volem fer un enorme reconeixement al personal de 
l’Ajuntament que vetlla perquè tot estigui a punt, tècnics, brigada, servei 
de neteja, policia, etc.
Salut i disbauxa!

Carles Puig i Maria Roure
Regidors de Festa Major
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XI CAMPIONAT DE TENNIS TAULA

8.45 h S’ha de ser al pavelló per confirmar.
Per a aficionats no federats. 
Si us voleu divertir fent esport, us animem a participar-hi. No hi falteu!
PREMIS: 1r, 2n i 3r classificat de juvenils: premi de material esportiu + 
copa
1r, 2n i 3r classificat sèniors: premi en metàl•lic + copa.
Inscripcions: cttlabisbal@gmail.com o al telèfon 654 518 629 (Joan Manel)
Data límit d’inscripció: dijous 9 d’agost
Preu inscripció avançada: 6 € al compte ES33 2100 8136 32 2200081914
Preu el mateix dia: 8 €
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports

Club Tennis TaulaHo organitza:

9 h 

3x3 SOLIDARI
Sí, sí, ho esteu llegint bé, enguany torna el 3x3 de bàsquet per la Festa 
Major! Enguany, des del Bisbal Bàsquet ens solidaritzem amb els  
Tramuntanencs per fer un 3x3 solidari amb un preu de 2 € per jugador 
inscrit per participar a l’Oncotrail (Cursa benèfica de l’Oncolliga). Per 
tant, ja podeu començar a organitar els vostres equips i inscriviu-vos a  
www.bisbalbasquet.com
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports

Bisbal BàsquetHo organitza:

18 h 

XVII CONCURS SOCIAL DE PETANCA
Modalitat: tripletes muntades. Sistema per grups de 4 i 5 tripletes. Aquest 
esport que practiquem és relaxant, entretingut i sense ànim de lucre.  
Segur que si hi jugues un parell de vegades t’agradarà i el practicaràs.  
A més, serveix per passar l’estona sense adonar-te’n.
PREMIS GENERALS: 
1r  un pernil
2n una espatlla
3r i 4t un lot variat
PREMIS DE CONSOLACIÓ:
1r una espatlla
2n, 3r i 4t un lot variat 

Lloc: pati de la Biblioteca
Club Petanca la BisbalHo organitza:

9 h 

Informació:
Horari inscripcions:  
Preu inscripció: 

Blas Navarrete 608 34 48 63
a les 8.30 h

18 € per tripleta
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CIRCUIT BTT 
Us convidem a gaudir d’una prova ciclista de gran nivell. Com a inici 
dels actes de la Festa Major proposem la II edició de les Tres Hores de  
Resistència. 
Amb els millors bikers de la Bisbal d’Empordà i les comarques gironines, 
gaudirem de ben a prop d’un gran espectacle i, sobretot, molt bon  
ambient, amb servei de bar, música... un vespre diferent per a començar 
la festa a cop de pedal.
BONA FESTA MAJOR
Lloc: puig de Sant Ramon

Club Ciclista la BisbalHo organitza:

3x3 SOLIDARI

CONCERT DE FESTA MAJOR
Yes the Music! continuem amb la mateixa il•lusió i energia que ens  
caracteritza. Tenim l’objectiu de gaudir de la música i fer divertir la gent 
que ens ve a veure. Actualment, estem preparant un gran projecte molt 
diferent del que hem fet fins ara. Serà una gran sorpresa, molt aviat us en 
donarem més informació. Mentrestant, anem afegint nous temes al nostre 
repertori, algun dels quals presentarem al concert de la Festa Major. Com 
sempre, Yes the Music! no faltarà a la nostra gran Festa.
Lloc: plaça Benet Mercader

Yes the Music!Ho organitza:

CONCERT. THE ALTIST VIOLA QUARTET “DEL BARROC AL TANGO”
Tres dels membres del quartet vam ser alumnes del quart; ell té la culpa 
que hàgim esdevingut “altistes” i que avui siguem aquí. Després  
d’estudiar junts al Conservatori Isaac Albéniz de Girona, Laura Bosch, 
Oriol Illa i Nina Sunyer vam anar a fer el Grau Superior a Barcelona, on 
anteriorment també havia estudiat Joan Fèlix i ara, set anys després  
d’haver acabat a Girona i cadascú haver adquirit experiència professional  
pel seu compte, ens hem retrobat per constituir aquest quartet de  
violes, amb ganes de tocar junts, explorar nou repertori i exprimir les  
possibilitats d’aquesta formació tan poc corrent. Esperem que  
gaudiu tant com nosaltres ho hem fet preparant les peces que us  
oferim.

Lloc: parròquia de Santa Maria
Viola ConcertsHo organitza:

Preu: 8 € / 10 € - venda anticipada al Teatre Mundial

18 h

19 h

21 h



TASTETS DE VI I LITERATURA. PARAULA DE VI 
Lectura i comentari de poemes entorn del vi amb tast de vins. Selecció i 
comentari de textos a càrrec de l’escriptor Miquel Martín Serra, lectura a 
càrrec de l’actriu Olga Cercós i presentació dels vins a càrrec de Raquel 
Sibecas, RRPP d’Empordàlia.
Cal inscripció prèvia, a través del correu biblioteca@labisbal.cat o telèfon 
de la biblioteca 972642179.
Lloc: Biblioteca Municipal

Àrea de CulturaHo organitza:

19.30 h 
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THE GRAMOPHONE ALLSTARS BIG BAND
Amb 17 músics a l’escenari, entre ells els joves talents més sol•licitats 
de l’escena jazzística catalana, The Gramophone Allstars Big Band  
busca incansablement el punt de trobada entre el soul, el jazz i els ritmes 
jamaicans. Després de l’eclosió que va significar el projecte Jazzmaica 
(amb una gira de més de 60 concerts), ara contraactaquen amb el nou 
disc Maraca soul, en què s’obren cap a altres ritmes caribenys com el 
boogaloo o al calypso en un espectacle d’alt voltatge musical i festiu que 
ja s’ha passejat pels festivals més diversos: Cruïlla Barcelona, Rototom, 
Festival de Jazz de Terrassa, Aphònica, MMVV, Temporada Alta,  
Esperanzah, FIMPT, Black Music Festival, Nowa Reggae... A més d’omplir 
dues vegades la Sala Apolo de Barcelona!
Judit Neddermann, Kathy Sey i Yolanda Sey: veus
Genís Bou i Pau Vidal: saxo tenor i flautes
Lluc Casares: saxo alt i soprano
Pere Miró: saxo baríton
Pep Garau, Andrés Tosti i Pep Tarradas: trompetes i flugelhorn
Albert Costa i Sidru Palmada: trombons
Adrià Plana: guitarra
Eloi Escudé: teclats
Vic Moliner: baix i contrabaix
Xoan Sánchez: percussió
Aleix Bou: bateria

Lloc:

Preu:

plaça del Castell

- 12 € anticipada  al Mundial, Ca la Pilar Dumingu, la Siglantana 
i a Ticketea: https://goo.gl/4yx3vx
- A taquilla: 15 € 

BANKROBBERHo organitza:

TASTETS DE VI I LITERATURA. PARAULA DE VI 

22 h
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PLANTADA DE BESTIARI I GEGANTS
Un any més els gegants i bèsties de la Bisbal, juntament amb els  
gegants de Corçà i la Vaca de Monells, es reuniran davant l’Ajuntament tot  
esperant el Pregó i l’inici de la Cercavila d’inauguració de la Festa Major.

Lloc: plaça de l’Ajuntament
Comissió de la CercavilaHo organitza:

17.30 h

PREGÓ I TRENCAMENT DEL CÀNTIR
Ja hi som de caps! Bisbalencs, bisbalenques, gent d’arreu del món  
mundial, tal com diu la cançó: “Dins el càntir hi ha una festa i per això 
l’hem de trencar!”. Trenquem el càntir amb força tots junts perquè en surti 
molta gresca, disbauxa i alegria! A gaudir!

Lloc: plaça de l’Ajuntament 
Comissió de la Cercavila Ho organitza:

CERCAVILA D’INAUGURACIÓ

INAUGURACIÓ DE L’ESPAI

Sortim tots al carrer, anem a ballar, cantar i a passar-nos-ho bé? Som-
hi, tothom cap a la cercavila! Tambors, gralles, gegants, capgrossos, el  
Voltor amb la Voltora i els voltorets, el Drac i el Dragolí, l’Àliga i la  
Bestiesa... T’ho perdràs? Vine a voltar pels carrers de la Bisbal  
encomanant ganes de festa a tothom!

Malgrat les enormes dificultats i exigències sofertes, després de molta 
perseverança i un munt d’il·lusió, us oferirem un recinte on podreu gaudir 
de diferents actes musicals, sopars i moltes sorpreses! Amb un reguitzell 
d’activitats per a tothom. Benvinguts a l’Espai, les portes són obertes!!

Lloc:

Lloc:

sortida de la plaça de l’Ajuntament i arribada a la plaça Major

L’Espai

Comissió de la Cercavila 

Els Voltors

Ho organitza:

Ho organitza:

18.15 h

18 h

20 h
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ACTUACIÓ MUSICAL A CÀRREC DE LA PUÇA
Una colla d’empordanesos amb currículums sonors ben diferents es van 
entestar a fer sonar un estil que ells anomenen Folk Emporlandès. 
Aquesta banda de tres, que aviat es fa de cinc, i acaba en set, troben 
un punt comú en el folk fester, en el folk de taverna, àmbit on destil•len 
els seus espectacles més genuïns i entranyables, cada vegada amb 
més connexió i bons resultats. Amb dues maquetes a la butxaca,  
Gintònicament parlant (2011) i Patates viues (2016), el febrer del 2017 es 
llancen a gravar el seu primer disc d’estudi L’any de la picor (2017). 
Finalistes a la millor cançó de l’estiu del Via Lliure de RAC1 i al concurs 
Sons de la Mediterrània l’any 2016 i recents guanyadors del millor himne 
de futbol de l’any 2017/18 amb “Un crit valent” himne de l’AEMonells, 
prometen guerra!
Lloc: Rigotaverna

GegantersHo organitza:

JOAN MASDÉU + OEST
Després de Casa Murada (Global 2011), amb cent dotze concerts a  
Catalunya (premi Enderrock a la millor cançó d’autor per votació  
popular) i de Dissabte (Global 2014), amb cent tres concerts, Joan Masdéu  
torna als escenaris amb Innocents (Satélite k 2017), un disc innegable, ple 
de magnífiques cançons pop amb melodies exquisides, que suposa un  
retorn a l’essència musical i també personal de l’artista de Reus. 
Innocents és un disc rebel i les seves cançons, valentes i provocadores, 
perquè han fet el contrari del que s’esperava d’elles, refan camins però 
amb tota la intenció, amb la direcció inequívoca amb què han estat  
construïdes. Ple d’amor, d’amor a un mateix. Un viatge iniciàtic en què 
cadascuna de les vuit cançons representa un estadi d’aquest camí 
cap a la pròpia consciència. Vindrà amb format duet, l’acompanyarà el  
guitarrista i veu Oest. 
Lloc: L’Espai

Els VoltorsHo organitza:

20.15 h

20.45 h
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FESTA DE L’ESCUMA
Ja tenim aquí la primera nit de la Festa Major i, és clar, ha de començar 
amb la ja coneguda festa de l’escuma, on podreu gaudir de la millor  
música, bon ambient i, sobretot, molta i molta escuma. Podreu ballar les 
millors cançons i ballar fins que les cames us diguin PROU!
Lloc: plaça Germans Sitjar

Els VoltorsHo organitza:

21.30 h

CONCERT. LA IAIA

PROJECCIÓ DOCUMENTAL PEDALS SOLIDARIS A CÀRREC DE PROJECTE XEVI

PULSE FESTIVAL EMPORDANÈS DE MÚSICA ELECTRÒNICA

Ernest Crusats, Jordi Casadesús i Jordi Torrents, els tres components 
de La Iaia, tornen amb un disc més introspectiu i intimista travessat pel  
concepte de reconstrucció personal, anomenat Tornar a ser u. 
Un àlbum amb cançons més despullades i sons electrònics i juganers que 
es va gravar al seu estudi i ha estat editat per ells mateixos. Una reflexió  
sobre les tensions generacionals, amb cançons en primera persona que 
reflecteixen “la perplexitat vital davant de moments que són determinants 
per al futur personal i col•lectiu”. Un gran concert per a la primera nit de 
Festa Major.

Projecció de Pedals solidaris, un documental que consisteix en una  
expedició de 12 ciclistes, membres i voluntaris de Projecte Xevi, cada un 
amb la seva pròpia bicicleta. L’expedició fa ruta pels projectes portats 
a terme en els últims anys arreu del territori de Casamance per veure 
l’evolució dels treballs i donar suport allà on calgui. Cada expedició  
finalitzarà en un poblat diferent per tal de fer l’entrega de les bicicletes 
de l’expedició a la cooperativa de dones local i poder continuar amb el 
negoci de lloguer d’aquestes.

XVIII edició del festival PULSE, on podrem gaudir de la millor música 
electrònica del moment. Per començar gaudirem de la sessió de l’Aleix 
Solanelles, promesa del moviment electrònic gironí, gran tècnica i millor 
gust musical. A continuació, el primer plat fort de la nit, l’incansable  
Làtzaro ens farà ballar de valent amb el so techno inconfusible del que se 
sap un dels millors. I, per finalitzar, un clàssic entre els clàssics, PAAXX, 
4 mans d’energia que ho donaran tot per deixar sense alè el personal. 
No us ho perdeu!

Lloc: L’Espai
Els VoltorsHo organitza:

Lloc: Rigotaverna
GegantersHo organitza:

Lloc: aparcament del Camp de Futbol Municipal
SanaeHo organitza:

22.30 h

23 h

24 h

TEATRE.  BRINDIS 
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TEATRE.  BRINDIS 
L’Ernest està a poques hores de convertir-se en l’alcalde més jove de la 
seva ciutat, mentre en Mateu segueix tancat al seu estudi intentant trobar 
un nou llenguatge pictòric que el faci sortir de l’oblit professional. Els dos 
eren amics íntims i, vuit anys després de trencar la seva amistat, el futur 
alcalde es presenta a casa del pintor perquè aquest l’ha trucat sense 
donar-li més explicacions que el desig de veure’l abans de les eleccions. 
Així doncs, la trobada acaba essent un pretext per reviure la felicitat d’un 
passat comú, però no poden evitar remoure un secret compartit que els 
ha dut a aquesta història de rancúnia en què res és el que sembla i cada 
brindis amaga un engany sense perdó.
Direcció: Cristina Cervià 
Interpretació: Ivan Bustos i Xavier Mercadé

Lloc:
Preu:

plaça del Castell
10 € Venda anticipada al Mundial

Frank Bayer i Ajuntament de la Bisbal d’EmpordàHo organitza:

23 h
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CONCERT DE FESTA MAJOR AMB TREMENDA JAURÍA I ROBA ESTESA
Roba Estesa és un grup de música festiva i combativa nascut l’any 2011. 
Amb seu al camp de Tarragona, fusiona les músiques urbanes i festives 
amb la instrumentació i melodies folk. En l’àmbit textual, investiguen com 
parlar de les contradiccions quotidianes partint d’un marc teòric que  
enllaça les seves experiències des de l’esperit crític: el feminisme.
L’últim disc del grup és Desglaç, un disc de 12 temes que busca potenciar 
la lluita i la presència de la dona a gran escala i explicitar el poder d’una 
col•lectivitat.
Des d’un punt de vista més macro, conviden a l’inici d’una  
revolució col•lectiva des de les individualitats particulars. És una oda a la  
col•lectivitat, és coincidir en l’acte d’apoderament i en l’experiència del 
fet d’alliberar-se.
Tremenda Jauría ve de Madrid fusionant cumbia-*punk, reggaeton  
combatiu i música electrònica: “cumbiatron” o “electrocumbia”. Les 
seves lletres versen sobre el compromís social i polític amb el feminisme 
i l’anticapitalisme. Aquest any 2018 estrenen el seu 3r disc Codo con 
codo posant ritme, acompanyant i donant suport al treball activista de 
col•lectius que operen amb l’autogestió i la transformació social com a 
banderes.

Lloc: Barraques
Àrea Joventut i Àrea CulturaHo organitza:

23.30 h
CAMPIONAT INDIVIDUAL PER A NENS DE FINS A 12 ANYS

MENUDA FESTA

MINIFESTA DE L’ESCUMA + FESTA HOLI

OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR
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CONCERT DE FESTA MAJOR AMB TREMENDA JAURÍA I ROBA ESTESA CAMPIONAT INDIVIDUAL PER A NENS DE FINS A 12 ANYS

MENUDA FESTA

MINIFESTA DE L’ESCUMA + FESTA HOLI

OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR

Torneig d’escacs escolar fins a sub-12 (12 anys o menys)
6 rondes a 10 minuts
Inscripcions gratuïtes, places limitades.
Inscripcions: escacsbisbal@gmail.com
                        Tel: 626 500 130
                        Tel: 690 044 363

Un dels actes més macos i imprescindibles per als més menuts de casa. 
Podran gaudir d’un munt d’inflables carregats d’aigua per no passar  
calor. Perquè, qui diu que la Bisbal no es pot transformar en un parc 
aquàtic un dia a l’any?
Moments perquè gaudeixin i obtinguin una felicitat màxima.
No oblideu portar tovallola, xancletes i banyador.

I si els grans poden tenir una festa de l’escuma, per què no els petits 
també? Doncs és clar que sí! Els més jovenets s’endinsaran entre les 
onades blanques d’escuma per sortir-ne ballant i gaudint. El millor remei 
per treure la caloreta i passar-ho d’allò més bé! 

Missa cantada pel Cor Carreras Dagas i Voxgrup. Missa MaterChristi 
(1896) de Joan Carreras i Dagas.

Lloc:

Lloc:

Lloc:

Lloc:

vestíbul del Teatre Mundial

parc 8 de Març

parc 8 de Març

parròquia de Santa Maria

Club d’Escacs la Bisbal

Els Voltors

Els Voltors

Ho organitza:

Ho organitza:

Ho organitza:

10 h

10.30 h

12.30 h

12 h
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BAIXADA I BALL DE L’ÀLIGA 

PASSEJADA DEL SEGUICI HISTÒRIC 

OLIMPÍADES DE LA TERRA ORIOL CANALS

TROBADA DE COTXES SPORTS & CLÀSSICS LA BISBAL

Després de l’èxit de la recuperació de la baixada i el ball de l’Àliga de l’any 
passat, enguany tenim el plaer de tornar-hi.
Amb el repic de campanes, l’Àliga baixarà les escales de l’església i, un 
cop a baix, us oferirà amb solemnitat el seu ball. 

Fent un cop d’ull al passat, descobrim que per Corpus i Festa Major hi 
havia un seguit de figures que sortien en solemne passejada pels carrers 
de la nostra vila.
Recuperant aquesta antiga tradició dels anys 50, l’Àliga, el Drac i els  
Gegants Perses, acompanyats de la cobla La Principal del Llobregat,  
tornaran a lluir com feia anys que no ho havien fet.

Un titit, dos titits... Ja hi tornem a ser! Com cada any us farem riure i xalar 
amb les últimes proves dissenyades pel COI (Comitè Olímpic  
Independentista) a les Olimpíades de la Terra. Formeu un equip de 4  
persones, entreneu i prepareu-vos per a les proves més dures de la vostra 
vida. Sereu capaços d’emportar-vos el premi gros?
Per apuntar-vos-hi heu de ser majors de 18 anys i enviar un correu a: 
casalestelroig@gmail.com.

L’entitat Sports&Classics La Bisbal és un club fundat l’any 2013 i que 
compta amb socis de la Bisbal i comarca. 
El seu objectiu és unir els aficionats als vehicles clàssics i, per aquest 
motiu, actualment organitzen quatre esdeveniments anuals, en forma de 
concentracions, que serveixen de punt de trobada per als seus socis i 
simpatitzants.
Aquest any, i amb motiu de la Festa Major, col•laboren amb els Voltors 
amb els seus vehicles, per tal que siguin un atractiu més de la Festa.

Lloc:

Lloc:

Lloc:

Lloc:

plaça Major

sortida plaça Major i arribada a la plaça del Castell

plaça Major

davant l’Espai (avinguda Mas Clarà)

Àrea de Cultura i Àrea de Joventut                    

Àrea de Cultura i Àrea de Joventut

Casal Estel Roig  

Els Voltors

Amics de l’Àliga

Amics de l’Àliga, Geganters i Dracs

Ho organitza:

Ho organitza:

Ho organitza:

Ho organitza:

Hi col•labora: 

Hi col•labora: 

13.05 h

13.15 h

18 h

18.30 h

CONCERT DE COBLA AMB LA PRINCIPAL DEL LLOBREGAT 
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Després d’uns quants anys sense poder-ne gaudir, recuperarem l’esperat 
i prestigiós concert de cobla del primer dia de la Festa Major a la plaça del 
Castell, indret privilegiat de la nostra ciutat que tants i de tanta qualitat 
n’ha tingut ocasió d’emmarcar. I ho farem amb una cobla de primer nivell, 
La Principal del Llobregat, que ens oferirà un selecte programa, en què 
predominaran la sardana a la primera part i altres obres per a cobla a la 
segona, sota la direcció del mestre Marcel Sabaté.     

L’accés al recinte serà gratuït. Hi haurà servei de lloguer de cadires i  
s’organitzarà un sorteig a benefici de l’entitat organitzadora, amb la  
finalitat d’assegurar i, en la mesura del possible, incrementar l’activitat 
sardanista a la nostra ciutat. Necessitem la vostra col•laboració. 

Lloc: plaça del Castell
Amics de la Sardana i Àrea de CulturaHo organitza:

CONCERT DE COBLA AMB LA PRINCIPAL DEL LLOBREGAT 

18.30 h

d i m e c r e s  1 5



EMPORDÀ HOLI FESTIVAL

ACTUACIÓ MUSICAL A CÀRREC DE GUILLEM ROMA 

SARA TERRAZA 

La festa dels colors canvia d’ubicació! La reconvertim en 75 minuts  
d’explosió de colors i aigua. Tota la vostra energia farà que sigui un dels 
actes més inoblidables de la Festa Major. Grans i petits podreu assistir a 
la festa més esperada de l’estiu. Dona color a la Festa Major! 
T’ho perdràs? Hi haurà novetats!!!
Zona d’espectadors per poder immortalitzar les millors imatges. 
+ Info: elsvoltors.cat amb les recomanacions per fer un acte espectacular!

Riquesa musical, cançons amb personalitat pròpia i creativitat és el que 
desprèn el projecte del músic osonenc que alguns han etiquetat com 
el “Beirut català”. Una proposta fresca, original i que fuig d’etiquetes i  
fórmules estandarditzades. Guillem Roma no ha parat d’escampar  
l’optimisme i la màgia de la seva música arreu amb una energia personal 
i propera que l’ha consolidat com un dels artistes emergents del moment. 
Després de publicar Oxitocina (Autoeditat 2013), Guillem Roma fa un 
salt endavant en el seu univers creatiu amb Connexions (Sulawesi  
Records 2017), un disc on es connecten moltes coses, entre elles les veus  
d’artistes com Joan Colomo, Alessio Arena o Judit Neddermann que 
col•laboren en aquestes màgiques connexions!

Després del seu pas com a solista pel programa Oh Happy Day de TV3 
amb el Cor Geriona i d’una gira de concerts per tot Catalunya, Sara  
Terraza ha començat el seu propi projecte amb referents de grans veus 
femenines com Amy Winehouse, Etta James, Lauryn Hill o Selah Sue. Tot 
aquest bagatge, sumat a la seva enorme creativitat i inquietud artística 
ha anat modelant el seu estil cap al que podríem anomenar pop-soul, 
al qual ella aporta la seva personalitat per aconseguir un directe càlid i 
encisador.
Tot i la seva joventut, Sara Terraza ja ha estat seleccionada per la revista 
musical Enderrock, com com una de les veus femenines que trepitjaran 
fort Catalunya.

Lloc:

Lloc:
Àpat Rigotaverna: 

Lloc:

pàrquing del Camp de Futbol nou

Rigotaverna
cuina argentina

L’Espai

Els Voltors

Geganters

Els Voltors

Ho organitza:

Ho organitza:

Ho organitza:

18.45 h

19.30 h

20.45 h

TRONADA

PROMENADE DU DRAGON

d i m e c r e s  1 5



Lloc:

Lloc:

riu Daró (entre el pont Vell i el Nou)

sortida des del pont Vell

Dracs

Dracs

Ho organitza:

Ho organitza:

Un any més us convidem a gaudir d’un meravellós espectacle pirotècnic. 
Obriu bé els ulls i les orelles que amb el brillant i eixordador esclat de la 
tronada iniciarem l’esperada Promenade!! No us ho perdeu!

Anys i anys, per molts aaanys!
Aquest any celebrem que en fa 25 que els Dracs fem que la Bisbal vibri la 
nit del 15 d’agost!! 25 anys ballant, rient, saltant, divertint-nos, cantant i 
fent, dels carrers de la Bisbal, una gran festa.
No t’ho perdis! Vine i acompanya el Drac de Dracs a la cercavila de nit 
més esperada de l’any amb la música de la xaranga. La cercavila que  
fa descontrolar i gaudir a tothom! Recorda posar-te la roba més  
estrambòtica i tots els accessoris més estranys possibles i gaudeix dels 
nostres tambors i la nostra música.
I recorda que una bona Promenade NO VOL AIGUA! Som gent de foc i per 
raons de seguretat, L’AIGUA ENS PERJUDICA. Des dels Dracs demanem 
que ningú tiri aigua, TOTS ENS HO PASSAREM MILLOR! Ens hi veiem!

TRONADA

PROMENADE DU DRAGON

21.26 h

21.33 h

d i m e c r e s  1 5

SHAMROCK VAGABONDS
Shamrock Vagabonds són diverses veus creant gran varietat  
d’harmonies, amb una base instrumental rítmica i molt potent formada de  
guitarres, violí i percussió. Existeix un vincle important d’amistat entre 
tots i una gran passió compartida per la música, que transmeten damunt  
l’escenari creant un gran ambient de complicitat amb el públic. 
El 19 d’octubre del 2017 tanquen amb la Sala Almo2bar plena una 
gira de versions de més de 30 concerts per sales, bars i locals de  
Barcelona, festivals i festes majors per Catalunya on han consolidat un extens 
repertori de versions de gairebé dues hores del que ja han batejat com a ‘Party 
folk’, o el que seria un folk festiu que fa aixecar la gent de les cadires per ballar 
i cantar fins a l’última cançó que dona lloc als seus finals apoteòsics. Ens han  
preparat una actuació especial, molt enèrgica! Si no els heu escoltat mai en  
directe, no us els perdeu... flipareu!!! 

Lloc: L’Espai
Els VoltorsHo organitza:

22.20 h



BALL DE L’HORA

BANANNA BEACH

DIVERSIONES DJ

Esteu preparats per ballar sense parar els 60 minuts més intensos de  
música de l’any? Durant una hora, la plaça Jacint Verdaguer es convertirà 
en una  pista de ball on una refrescant pluja de cançons de la mà dels 
discjòqueis dels Geganters més guapos de l’Empordà i els discjòqueis 
dels Dracs us faran  moure l’esquelet fins que no pugueu més! Us atreviu 
a venir?

Nou disc! Nova gira! Nova formació! I és que la rumbeta dels artistes  
tramuntanencs  ens portarà a la Bisbal la seva nova creació de Rico 
y suave Mambo. Porteu moltes ganes de ballar i cantar, perquè els  
Bananna venen amb la intenció de fer-nos passar una nit de Festa Major 
d’allò més que divertida i sonada. 

El cantant de la coneguda orquestra DI-VERSIONES ens oferirà un  
repertori de cançons “cutre-patilleres” de “temazos” d’artistes que  
representen a la seva banda. El cantant i showman Albert Fort no ens 
deixarà indiferents i vindrà amb moltes ganes de fer-nos ballar. Us animeu 
a passar una estona ben esbojarrada? Qui sap si serà la teva gran nit... 
placa pla!!! 

Lloc:

Lloc:

Lloc:

plaça Jacint Verdaguer

L’Espai

L’Espai

Geganters

Els Voltors

Els Voltors

Ho organitza:

Ho organitza:

Ho organitza:

24 h

00.15 h

1.45 h

NIT DE SKA AMB THE SYBARITES + L’HOME LLOP & ASTRAMATS
d i m e c r e s  1 5

Lloc: plaça del Castell
Amics de la Sardana i Àrea de CulturaHo organitza:

Aprofitant que els tenim aquí, no podem deixar passar l’oportunitat 
que els amics de La Principal del Llobregat ens brindin una fantàstica  
audició de sardanes nocturna, d’aquelles que feia molts anys que no teníem  
ocasió de fer en el marc de la Festa Major. Serà també a la plaça del  
Castell, on podrem gaudir d’allò més amb un altre programa de nivell que 
farà les delícies dels sardanistes.  

L’accés al recinte serà gratuït. Hi haurà servei de lloguer de cadires i  
s’organitzarà un sorteig a benefici  de l’entitat organitzadora, amb la 
finalitat d’assegurar i, en la mesura del possible, incrementar l’activitat 
sardanista a la nostra ciutat. Necessitem la vostra col•laboració. 

AUDICIÓ DE SARDANES AMB LA PRINCIPAL DEL LLOBREGAT

22.30 h



Tornen temps gloriosos per l’ska a la Bisbal. Si bé els menuts segur 
que no recorden el passat skatalític de la contrada, bona part dels més  
nostàlgics ja no cal que es rapin el cap perquè de ben segur que són 
calbs. Arriba una nova edició de la llegendària nit d’ska a l’escenari de 
barraques amb dues propostes que faran que sigui una nit memorable. 
Encetaran la nit amb L’Home Llop & The Astramats, el projecte musical 
del lleidatà Pau Llop, que dona forma aborigen a estàndards de jazz,  
clàssics jamaicans i música moderna, tot passat pel filtre jamaicà i traduït 
al català. Continuaran la nit els barcelonins Sybarites, amb una pluja de 
hits de tots els estils passats pel sedàs skatalític: com si els músics de 
Raphael fossin els Skatalites, com un duet entre Tom Jones i Desmond 
Dekker, o com el fill secret de Bob Marley i Lady Gaga. Farra major.

Lloc: Barraques
Empordà Sons i IndivendresHo organitza:

23 h
NIT DE SKA AMB THE SYBARITES + L’HOME LLOP & ASTRAMATS

d i m e c r e s  1 5
AUDICIÓ DE SARDANES AMB LA PRINCIPAL DEL LLOBREGAT



VERMUT DE CUITS AMB THE 54321’S + INDIVENDRES DJ’S

ARROSSADA DE FESTA MAJOR

MIGDIADA POPULAR

Ja han passat dues nits de barraques i tenim el pilot automàtic en marxa.  
Aparquem la ressaca, cremem els llençols i foragitem les lleganyes.  
Arriba el Vermut de Cuits: un sagrat aperitiu musical que enguany es  
trasllada a la plaça Major i que comptarà amb l’actuació de The 54321’s, 
un quartet de veterans dels escenaris que s’han unit per desenvolupar 
una original i potent essència de rock’n’roll sense adulterar que té el seu 
origen en la millor tradició dels anys 50 i 60, però que explota amb la força 
virulenta i contagiosa dels millors exponents actuals del gènere. L’aplec 
també comptarà amb una sessió de discjòqueis Indivendres DJ’s, que 
ben segur que apaivagarà qualsevol ressaca. Escopinyes, olives, navalles 
i banderilles. Vermut, cervesa, ulleres de sol i somriure de cuit. La millor 
manera d’encarrilar l’equador de Festa Major. No feu l’orni i ja dormireu 
quan tot hagi passat: a la plaça Major hi trobareu un vermut amb molt bon 
gèneru. Qui gemega ja ha vermut!

I, després de la música, res millor que un arròs de Festa Major en bona  
companyia. Vine a l’arrossada del Casal. Tiquet 5 €. 
Inclou: plat d’arròs, coberts, vi, aigua i postres. Es poden comprar el 
mateix dia durant el vermut.

Ets de migdiada? Dorms panxa enlaire o panxa avall? Ronques? Et cau 
la bava? Vine i demostra-ho a la migdiada popular. Porteu màrfegues,  
coixins, matalassos... Agafeu forces per encarar el que queda de Festa 
Major!

Lloc:

Lloc:

Lloc:

plaça Major

plaça Major

plaça Major

Indivendres

Casal Estel Roig

Casal Estel Roig

Ho organitza:

Ho organitza:

Ho organitza:

12 h

14 h

16 h

VII CONCURS DE L’UNO

ESPECTACLE FAMILIAR. VIATJAZZ A NOVA ORLEANS

SARDANES AMB LA COBLA BISBAL JOVE I LA COBLA DE 
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CONRAD SALÓ

d i j o u s  1 6



Lloc:

Lloc:

Lloc:

Barraques

Torre Maria

plaça Trinitat Sais (davant del CAP)

Agrupament Escolta i Guia Les Gavarres

Xarxa

Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca

Ho organitza:

Ho organitza:

Ho organitza:

Vols passar una tarda divertida en què jugar no tingui preu?
Vine i participa a la sisena edició del concurs de l’UNO de Festa Major. 
Gaudeix d’una bona estona amb els amics o familiars tot jugant a  
l’emocionant i famós joc de l’UNO. 
Categoria infantil (menors d’11 anys)
Categoria adults (majors d’11 anys)
Obsequi per al guanyador de cadascuna de les categories.  
Més informació i inscripcions a través de la web www.aelesgavarres.info, 
a la Loteria Viñolas o directament a la barraca de gots. 
La inscripció també es pot fer el mateix dia de l’acte. 
T’ho perdràs?
Hi haurà servei de bar. 

Viatjazz a Nova Orleans és més que un simple concert de jazz dixieland. 
És un viatge explosiu i animat cap a Nova Orleans, bressol del jazz més 
clàssic i, a la vegada, és una experiència pictòrica del graffiti. És una  
audició participativa que reflexiona sobre les emocions més universals 
de la música trenant un diàleg fantàstic amb l’art urbà. L’esprai de colors 
llampants pinta la música de l’època del blanc-i-negre!

Un any més, i ja es va convertint en un clàssic d’aquestes dates, les  
nostres joves promeses de la cobla de l’Escola Municipal de Música  
Conrad Saló i la cobla Bisbal Jove ens interpretaran un programa de luxe 
per a unes dates tan especials com aquestes, a l’ombra dels plataners, 
amb sardanes de gran qualitat musical i molt balladores. Esperem que 
en gaudiu!

L’accés al recinte serà gratuït. Hi haurà servei de lloguer de cadires i  
s’organitzarà un sorteig a benefici de l’entitat organitzadora, amb la  
finalitat d’assegurar i, en la mesura del possible incrementar, l’activitat 
sardanista a la nostra ciutat. Necessitem la vostra col•laboració.

VII CONCURS DE L’UNO

ESPECTACLE FAMILIAR. VIATJAZZ A NOVA ORLEANS

SARDANES AMB LA COBLA BISBAL JOVE I LA COBLA DE 
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CONRAD SALÓ

18 h

18.30 h

18 h

d i j o u s  1 6



CONCERT. SHAKIN ALL

POP & ROCK A CÀRREC DE VA!

Preparats per ballar sense descans? Preparats per gaudir amb el swing més 
salvatge?
Shakin All us portarà a l’univers de la música vintage, un territori a la frontera 
entre el jazz, el blues, el rock n’roll i el gospel. Un concert ben divertit, una 
festa del jazz, perquè l’audiència passi una bona estona escoltant música de 
qualitat. Temes dels anys 20, 30, 40, versions de Louis Jordan, Ray Charles, 
Fats Domino, Louis Prima...  interpretats per sis músics excel•lents, autèntics 
especialistes en jazz clàssic.
Shakin’ All ha participat a auditoris i festivals com Festival de Jazz de Vitoria, 
Jazz Terrassa, Festival de Jazz de Girona, Sitges Jazz Antic, i a festivals de 
França, Itàlia, Suïssa, Alemanya i Portugal.
Dani Alonso, trombó i veu
Juli Aymí, saxo i clarinet
Pepino Pasqual, saxo
Gerard Nieto, piano
Queralt Camps, contrabaix
Olivier Rocque, bateria

VA! és un grup de sis músics procedents de diferents parts del territori, units 
per un projecte de cançons pròpies en català. Els seus temes busquen la  
continuació d’una línia oberta dins l’escenari actual, a través del qual busquen 
explorar dins l’estil pop rock matisat amb melodies i harmonitzacions a tres 
veus d’essència clarament folklòrica. Inicien el projecte a Barcelona l’any 2016 
i fan el primer concert al CCA. L’any 2017 graven el seu primer EP sota el nom 
de La pell no enganya als estudis Panorama 1926. Actualment, es troben a les 
semifinals del concurs SONA 9. 

Lloc:

Lloc:
Àpat Rigotaverna: 

Escoles Velles

Rigotaverna
cuina marroquina

Joventuts Musicals

Geganters

Ho organitza:

Ho organitza:

19.30 h

20  h

CONCERT. DOUBLE CHICK

CORREFOC

CONCERT. NÚRIA GRAHAM

d i j o u s  1 6



Lloc:

Lloc:

Lloc:

L’Espai

plaça del Castell

L’Espai

Els Voltors

Dracs

Els Voltors

Ho organitza:

Ho organitza:

Ho organitza:

Double Chick és un duet acústic gironí que interpreta grans èxits  
musicals de tots els temps fent homenatge a artistes destacats com: 
Police, Elvis Presley, U2, Amy Winehouse, Daft Punk, Katie Perri, Ed 
Sheeran, Bruno Mars, Alicia Keys, Corinne Bailey Rae i molts més. 
Amb una llarga trajectòria musical, interpreten, des de la sensibilitat  
artística i professional, cadascuna de les cançons per tal de crear moments  
especials, íntims i divertits i trobar la màxima connexió amb el públic. 

La nit esperada pels Dracs ha arribat... La nostra ciutat s’apaga per  
donar pas al gran espectacle. Segur que ets prou valent per posar-t’hi? 
El foc omplirà els carrers de la ciutat, la Bisbal es convertirà en un  
infern on els Dracs ens faran sentir emocions a tots nivells. Foc, color, 
espurnes, aigua, llum i so us faran gaudir de la màgia de la nostra cultura.  
L’espectacle i la por es barrejaran i, un any més, sentirem la satisfacció 
d’haver corregut en un Correfoc tan gran com el nostre! Posa’t el barret i 
el mocador i vine a cridar: FOC, FOC, FOC, FOC, FOC, FOC, FOC, FOC. 

Núria Graham vindrà acompanyada per tota la seva banda, a oferir-nos 
el seu treball assossegat i riquíssim en matisos que combina la  
frescor des del punt de vista d’algú que acaba d’estrenar la vintena amb la  
serenitat de qui ja ha tret tot el que era necessari en els discs previs 
(First Tracks 2013, Bird Eyes 2015 i In the Cave Ep 2016). Reflexions sobre  
desenganys amorosos, pecats de joventut, odes de la diversió  
desacomplexada, històries sobre noies de bar... totes aquestes peces 
juntes fan de Núria Graham un concert per endinsar-te en les lletres i 
sons. 

CONCERT. DOUBLE CHICK

CORREFOC

CONCERT. NÚRIA GRAHAM

20.30 h

21.58 h

22.30 h

d i j o u s  1 6



HORA      ESPECTACLE        LLOC    ORGANITZA

HORA      ESPECTACLE        LLOC    ORGANITZA

HORA      ESPECTACLE        LLOC    ORGANITZA

HORA      ESPECTACLE        LLOC    ORGANITZA

DISSABTE 11

DIUMENGE 12

DILLUNS 13

DIMARTS 14

9 h

19 h

19.30 h

17.30 h

9 h

21 h

22 h

18 h

18.15 h

20 h

20.15 h

20.45 h

21.30 h

22.30 h

18 h

18 h

Campionat de tennis taula

Concert de Festa Major

Tastets de vi i literatura.
Paraula de vi

Plantada 
de gegants i bestiari

Concurs social de petanca

CONCERT

THE GRAMOPHONE 
ALLSTARS BIG BAND

Pregó i 
trencament del càntir

Cercavila d’inauguració

Inauguració de L’Espai

Actuació musical a càrrec 
de La Puça

Joan Masdéu + Oest

Festa de l’escuma

La IAIA

Circuit BTT

3x3 Solidari

Pavelló d’Esports

Plaça Benet Mercader

Biblioteca Municipal

Plaça de l’Ajuntament

Pati de la Biblioteca

Parròquia de Santa 
Maria

Plaça del Castell

Plaça de l’Ajuntament

Sortida de la plaça de 
l’Ajuntament 

L’Espai

Rigotaverna

L’Espai

Plaça Germans Sitjar

L’Espai

Puig de Sant Ramon

Pavelló d’Esports

Club  
Tennis Taula

Yes the 
Music!

Àrea de 
Cultura

Comissió de 
la Cercavila

Club Petanca 
la Bisbal

Viola 
Concerts

BANKROBBER

Comissió de 
la Cercavila 
Comissió de 
la Cercavila 

Els Voltors

Geganters

Els Voltors

Els Voltors

Els Voltors

Club Ciclista 
la Bisbal
Bisbal 
Bàsquet



HORA      ESPECTACLE        LLOC    ORGANITZA

HORA      ESPECTACLE        LLOC    ORGANITZA

DIMARTS 14

DIMECRES 15

23 h

10 h

23 h

10.30 h

23.30 h

12 h

24 h

12.30 h

13.05 h

13.15 h

18 h

18.30 h

18.45 h

20.45 h

21.26 h

21.33 h

22.20 h

22.30 h

19.30 h

18.30 h

Projecció Documental

Campionat individual per a 
nens de fins a 12 anys

TEATRE.  BRINDIS 

Menuda Festa

CONCERT BARRAQUES

Ofici solemne de Festa 
Major

Pulse Festival

Minifesta de l’escuma + 
Festa Holi

Baixada i ball de l’Àliga

Passejada del seguici 
històric
Olímpiades de la terra Oriol 
Canals
Trobada de cotxes Sports & 
Clàssics La Bisbal

Empordà Holi Festival

Concert. Sara Terraza

Tronada

Promenade Du Dragon

Concert. 
Shamrock Vagabonds
Audició de sardanes amb la 
Principal del Llobregat

Concert. Guillem Roma

Concert de Cobla amb la 
Principal del Llobregat

Rigotaverna

Vestíbul del Teatre 
Mundial

Plaça del Castell

Parc 8 de Març

Barraques

Parròquia de Santa 
Maria

Aparcament del Camp 
de Futbol Municipal

Parc 8 de Març

Plaça Major

Sortida de la 
Plaça Major

Plaça Major

Davant l’Espai 
(avinguda Mas Clarà)

Pàrquing del Camp de 
Futbol nou

L’Espai

Riu Daró (entre el pont 
Vell i el Nou)
Sortida des del pont 
Vell

L’Espai

Plaça del Castell

Rigotaverna

Plaça del Castell

Geganters

Club d’Escacs 
la Bisbal

Frank Bayer i 
Ajuntament de la 
Bisbal d’Empordà

Els Voltors

Àrea Joventut 
i Àrea Cultura

Sanae

Els Voltors

Àrea de Cultura 
i Àrea de Joventut

Àrea de Cultura 
i Àrea de Joventut

Casal Estel 
Roig  

Els Voltors

Els Voltors

Els Voltors

Dracs

Dracs

Els Voltors

Amics de la Sardana 
i Àrea de Cultura

Geganters

Amics de la Sardana 
i Àrea de Cultura



HORA      ESPECTACLE        LLOC    ORGANITZA

HORA      ESPECTACLE        LLOC    ORGANITZA

HORA      ESPECTACLE        LLOC    ORGANITZA

DIMECRES 15

DIJOUS 16

DIVENDRES 17

24 h

12 h

13 h

17 h

17.30 h

14 h

16 h

18 h

18.30 h

19.30 h

20 h

20.30 h

21.58 h

22.30 h

18 h

00.15 h

23 h

1.45 h

Ball de l’hora

Vermut de cuits amb The 
54321’s + Indivendres DJ’S

Vermut musical amb The 
Best Off + Pau Blanc

Fem Circ per la Festa

Ball de Gegants i 
Capgrossos.

Arrossada de Festa Major

Migdiada popular

VII Concurs de l’UNO

Espectacle familiar.
Viatjazz a Nova Orleans

Concert. SHAKIN ALL 

Pop & Rock a càrrec de VA!

CONCERT. Double Chick

Correfoc

CONCERT. Núria Graham

Sardanes amb la Cobla Bisbal Jove i la 
Cobla de l’Escola Municipal de Música 
Conrad Saló

Bananna Beach

Nit de Ska amb Sybarites 
+ l’Home Llop & Astramats

Diversiones DJ

Plaça Jacint 
Verdaguer

Plaça Major

Barraques

L’Espai

Plaça del Castell

Plaça Major

Plaça Major

Barraques

Torre Maria

Escoles Velles

Rigotaverna

L’Espai

Plaça del Castell

L’Espai

Plaça Trinitat Sais 
(davant del CAP)

L’Espai

Barraques

L’Espai

Geganters

Indivendres

Colla Sense 
Vàlvules

Els Voltors

Geganters

Casal Estel 
Roig
Casal Estel 
Roig
A.E.i.G Les 
Gavarres

Xarxa

Joventuts 
Musicals

Geganters

Els Voltors

Dracs

Els Voltors

Amics de la 
Sardana de la Bisbal 
i Comarca

Els Voltors

Empordà Sons 
i Indivendres

Els Voltors



HORA      ESPECTACLE        LLOC    ORGANITZA

HORA      ESPECTACLE        LLOC    ORGANITZA

DIVENDRES 17

DISSABTE 18

18.35 h

10 h

16 h

16 h

18.45 h

19 h

20.30 h

11.30 h

19.30 h

23 h

20 h

20.30 h

21 h

22.15 h

23 h

23 h

19.30 h

19.15 h

Ball de Dracs Mini

Cursa americana de la 
Bisbal de Petits

Campionat de Botifarra

Cursa americana per a 
grans

Masterclass de IOGA

CONCERT. Serenata.cat a càrrec 
de la Principal de la Bisbal

Sucs naturals i IOGA

La convidada de l’Àliga i el 
Vermut de Fi de Festa Major

CONCERT a càrrec de Feliu Ventura 
amb  el Xerramequ i els Aborígens

Nit dels ‘70’60’90’80’00

Visites teatralitzades. 
Tot per un ral

CONCERT. Marcel i Júlia

La Veu

CONCERT. L’Último Veneno

CONCERT. Watussi 4 + The 
Handclappers

Concert i Ball:
Cobla Orquestra Montgrins

CONCERT. Marala

Zumba Party

Plaça del Castell

Darrere Camp de 
futbol

Rigotaverna

Darrere Camp de 
futbol

L’Espai

Plaça Major

Torre Maria

Sortida de la plaça de 
l’Ajuntament

Rigotaverna

Rigotaverna

Terracotta Museu

L’Espai

Plaça del Castell

L’Espai

Barraques

Parc 8 de Març

Escoles Velles

L’Espai

Dracs

Cop de Gas

Geganters

Cop de Gas

Els Voltors 
Ajuntament de la Bisbal 
i Amics de la Sardana 
de la Bisbal i Comarca

La Moguda

Àrea de Cultura i  
Àrea de Joventut

Geganters

Geganters

Terracotta 
Museu

Els Voltors

Els Voltors

Els Voltors

Indivendres

Fundació Oncolliga 
Girona i Ajuntament 
de la Bisbal

Grup de Dones 
de la Bisbal 

Els Voltors i CE 
Club Tennis la 
Bisbal

18.30 h Audició de sardanes amb la 
Bisbal Jove

Voltes d’en Galí - 
Carrer Mesures

Amics de la 
Sardana de la Bisbal 
i Comarca

18 h Partit Internacional Pavelló Bisbal 
Bàsquet



HORA      ESPECTACLE        LLOC    ORGANITZA
DISSABTE 18

22 h

22.30 h

22.30 h

23 h

23 h

Nit de Gintònics.
20 anys de motxilla

CONCERT. Freedom Soul

CONCERT. Blaumut

Nit d’havaneres amb 
Peix Fregit i Arjau

Retrotown. Nit de música 
bisbalenca dels 90’ amb 
club Moriarty + Enderrock + 
Wonderfull + Baby Dolls + 
Red Orange

Rigotaverna

Rigotaverna

L’Espai

Parc 8 de Març

Escenari de 
Barraques

Geganters

Geganters

Els Voltors

Amics de la Sardana 
de la Bisbal i Comarca

Àrea de 
Joventut i Àrea 
de Cultura

22.02 h Correfoc Xiqui Plaça del Castell Dracs

ATENCIÓ! CANVIS EN EL CORREFOC 2018
L’Ajuntament de la Bisbal i l’associació els Dracs us comuniquem que, 
lamentablement, el Correfoc de la Festa Major d’enguany no es podrà 
cloure amb el castell de focs habitual, per una qüestió de seguretat a 
causa de l’estat en què es troba l’edifici del castell. 
El castell medieval de la Bisbal està pendent d’una actuació urbanística 
a la façana del carrer Cavallers i el carrer del Bisbe. Aquesta actuació 
s’està coordinant amb el Departament de Patrimoni de la Generalitat. 
Tot i així, estem segurs que gaudireu molt d’aquesta activitat,  
preparada amb tanta il•lusió i esforç com sempre per tots els  
components dels Dracs.

Perdoneu les molèsties.

20.45 h Wine&Music L’Espai Els Voltors 



Aquesta Festa Major a l’espai de barraques hi haurà el Punt 
Lila, espai de sensibilització, informació i intervenció contra 
les agressions sexistes i LGTBIfòbiques amb l’objectiu de viure 
unes festes lliures de sexisme a la Bisbal! 
Amb la col•laboració del Punt Jove de Salut, ACAS Baix 
Empordà.
Per al gaudi de la Festa Major, VIU-LA EN LLIBERTAT!

BONA FESTA MAJOR!



VERMUT MUSICAL AMB THE BEST OF + JORDI POCH

Lloc: Barraques
Colla Sense VàlvulesHo organitza:

12 h

FEM CIRC PER LA FESTA

BALL DE GEGANTS I CAPGROSSOS

AUDICIÓ DE SARDANES AMB LA BISBAL JOVE

Arriba el circ a la Festa Major! Els més menuts podran posar en pràctica les 
potencialitats del circ com a eina educativa de participació i de cohesió social. 
De la mà dels millors mestres, animeu-vos a descobrir i qui sap si a fer pedrera 
per a uns possibles artistes de la gran Fira Circ de la Bisbal! 
Places limitades per ordre d’arribada a l’activitat. + info a www.elsvoltors.cat

Voleu conèixer una mica més els gegants de la Bisbal? Creieu que ho sabeu 
tot sobre ells? Veniu a posar-vos a prova amb les anècdotes que us explicaran 
els Fesolers, els Perses, l’esbojarrada de la Rigoberta i la Rufina. Enguany els 
capgrossos també hi tenen molt a dir! Veniu a ballar amb els gegants! Tot  
seguit farem una berenada amb xocolata desfeta on tothom està convidat! 
Vens?

Novament, la cobla Bisbal Jove ens oferirà un altre programa d’autèntica Festa 
Major, amb aquell estil que la caracteritza. I ho farem envoltats de la màgia del 
barri antic, sota l’atenta mirada de murs que tenen molts anys d’història, amb 
sardanes també totes elles molt balladores i de gran qualitat musical. Un final 
de festa sardanista únic perquè ens ho passem d’allò més bé!

L’accés al recinte serà gratuït. Hi haurà servei de lloguer de cadires i  
s’organitzarà un sorteig a benefici de l’entitat organitzadora, amb la finalitat 
d’assegurar i, en la mesura del possible incrementar, l’activitat sardanista a la 
nostra ciutat. Necessitem la vostra col•laboració. 

Lloc:

Lloc:

Lloc:

L’Espai

plaça del Castell

voltes d’en Galí - Carrer Mesures

Els Voltors

Geganters

Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca

Ho organitza:

Ho organitza:

Ho organitza:

17 h

17.30 h

18.30 h

BALL DE DRACS MINI

ZUMBA PARTY

CONCERT. MARALA

CONCERT A CÀRREC DE FELIU VENTURA AMB EL XERRAMEQU I 
ELS ABORÍGENS (HOMENATGE A OVIDI MONTLLOR)

Ens ocuparem de fer una bona ombra perquè ningú passi calor i posarem taules i 
cadires perquè els assistents es puguin relaxar i gaudir de l’espectacle.
L’espectacle, que tindrà lloc a les 12 h, serà un monòleg a càrrec de l’humorista  
empordanès Jordi Poch. Tot seguit del monòleg, hi haurà l’actuació musical del grup 
bisbalenc The Best Of, un grup que us farà explotar els vostres millors records amb 
magnífica música grunge i rock amb versions de Nirvana, Foo Fighters, The White 
Stripes, Kings of Leon, Police, etc.
Per beure i per picar?
A la nostra barraca hi haurà servei de bar en el qual podeu trobar vermut artesanal,  
cerveses i refrescos, patates xips, escopinyes, musclos...tot el que faci falta per  
passar una magnífica estona.

d i v e nd r e s  1 7



Lloc:

Lloc:

Lloc:

Lloc:
Àpat Rigotaverna:

plaça del Castell

L’Espai

Escoles Velles

Rigotaverna
cuina hondurenya

Dracs

Els Voltors i CE Club Tennis la Bisbal

Grup de Dones de la Bisbal 

Geganters

Ho organitza:

Ho organitza:

Ho organitza:

Ho organitza:

Toca el torn dels més menuts de la colla, acompanyats del Dragolí. 
Una colla de nens i nenes amb el pal encès ens demostraran tot allò 
que han començat a aprendre, juntament amb els nostres tambors  
petits, que tenen ganes d’escampar música i tradició. Els seus ritmes són  
immillorables i fan ballar a tothom! És l’hora del seu espectacle. No us 
ho perdeu!

No et perdis la MasterClass de zumba d’aquesta Festa Major! Les Martas 
(Marta Pla i Marta Ponsatí) ens aportaran una hora plena de ball, diversió i 
sorpreses amb els hits més sonats de la ràdio! Un ambient festiu i familiar 
que no oblidaràs!!

Marala és un trio vocal integrat per Selma Bruna, Clara Fiol i Sandra  
Monfort. El seu repertori l’integren cançons originals que fan una ullada 
cap a les arrels. Veus de tradició, de proximitat i de nuesa es barregen 
amb guitarres i instruments de percussió en aquest projecte que respira 
amb alens femenins.

L’autor xativí i cantant de cançons Feliu Ventura s’acomboià el passat 
2015 amb el combo català de reggae d’autor Xerramequ i els Aborígens 
per parir el seu propi homenatge musical a Ovidi Montllor, coincidint 
amb els 20 anys de vacances de l’artista alcoià. El resultat fou  
l’espectacle Faré vacances: una visita a Ovidi Montllor, amb el qual els 
artistes han actuat arreu dels Països Catalans amb un repertori basat en 
clàssics d’Ovidi Montllor i cançons de Feliu Ventura... per jamaicanes i a 
ritme de rocksteady, reggae i ska!

BALL DE DRACS MINI

ZUMBA PARTY

CONCERT. MARALA

CONCERT A CÀRREC DE FELIU VENTURA AMB EL XERRAMEQU I 
ELS ABORÍGENS (HOMENATGE A OVIDI MONTLLOR)

18.35 h

19.15 h

19.30 h

19.30 h
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VISITES TEATRALITZADES. TOT PER UN RAL

CONCERT. MARCEL I JÚLIA

LA VEU

Visita teatralitzada per a tots els públics on dos personatges singulars  
substituiran el guia oficial per explicar la història del Museu Terracotta i de la 
ceràmica bisbalenca.
Els assistents es trobaran que, de cop i volta, el Museu s’ha quedat sense 
guia! Per sort la situació la salvaran dos personatges ben singulars, dos  
treballadors que porten molts anys en el Museu i coneixen tota la seva història. 
Estem parlant d’en Fonsu (l’etern becari capficat amb una gerra de la Unión 
Obrera de Alfareros) i la Remei (obsessionada amb la neteja de la ceràmica). 
Els dos ajudaran el públic a descobrir la història que amaga el Museu entre 
bon humor i rialles.

Lloc:
Preu:

Lloc:

Lloc:

Terracotta Museu
menors de 10 anys, gratuït / entre 10 i 16 anys, 5 € / adults, 10 €.

L’Espai

plaça del Castell

Terracotta Museu

Els Voltors

Els Voltors 

Ho organitza:

Ho organitza:

Ho organitza:

20  h

20.30 h

21 h

Després  de  la  seva  etapa  de  dos  discos  i  centenars  de  concerts com a 
guitarrista amb  Txarango  i  després  d’estar  els  darrers  dos  anys  a  Brasil  
descobrint  nous  horitzons,  Marcel  Lázara torna  a  Catalunya  i  anuncia  un  
nou  projecte  que  es  caracteritza  per  la  senzillesa  i  la  simplicitat.  De  la  mà  
de  la  seva  companya  de  viatge,  Júlia  Arrey,  han  compost  al  llarg  d’aquest  
periple  singular  una  sèrie  de  cançons  que  parlen  de  sentiments,  somnis,  
fracassos  i  il•lusions  d’un  viatge  interior  que  cerca  una  nova  existència  a  
través  de  l’incansable  amor  per  la  ruta.
No us perdeu la presentació del seu nou disc, Pedalant endins. 

Després de la renovació de format de l’any passat i en l’espectacular èxit 
en convertir-lo en el conegut programa de televisió La Voz, repetim, i amb 
novetats! Ets dels que cantes a la dutxa? T’apassiona cantar i ballar? Somies 
a estar dalt d’un escenari? Doncs no ho pensis més i inscriu-te a La Veu i  
demostra el teu talent. Una gran imitació amb cadires giratòries dels  
coaches i un seleccionat jurat de famosos en el panorama musical (al•lucinareu!),  
preparats per dir-vos: Et vull al meu equip!
Inscripcions: www.elsvoltors.cat
Inscripcions limitades per rigorós orde de registre. Noves bases de partici-
pació. Places limitades. Data límit, dimarts 14 d’agost.

CONCERT EL ÚLTIMO VENENO

RIGOTAVERNA. NIT DELS ‘70 ’60 ’90 ’80 ’00

NIT INDIVENDRES AMB WATUSSI 4 + THE HANDCLAPPERS
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Lloc:

Lloc:

Lloc:

L’Espai

Rigotaverna

escenari de Barraques

Els Voltors

Geganters

Indivendres

Ho organitza:

Ho organitza:

Ho organitza:

El Último Veneno, banda de versions de clàssics de l’Último de la Fila, 
Kiko Veneno, Los Rodriguez, Joaquin Sabina... Concert, que no deixarà 
indiferent a ningú i en el qual no podreu parar de moure l’esquelet! 

Una festa on partirem dels hits dels anys 60 i 70, passant pels 80 i 90 i 
acabant als èxits del 2000. La festa de les festes, esperada per tothom, 
on els dj’s més mítics de can geganter, Dj Vadó i Dj Psarqui, us posaran 
la pell de gallina i us faran augmentar l’adrenalina fins a límits que ja no 
recordàveu.

La nit Indivendres d’aquest any a l’escenari de barraques es presenta 
com un còctel explosiu amb dues actuacions d’allò més incendiàries. 
Obrirà la nit un dels secrets més ben conservats del rock’n’roll  
underground empordanès: Watusi Four, la súper banda que versiona hits 
de garatge, amb membres de Bad Mongos, 13th Magic Skull o La Familia 
Manson. Per acabar-ho d’adobar, els The Handclappers, els Chk Chk Chk 
catalans amb components de Cala Vento, Miau Miau, Without o Mendetz, 
connectaran el punk i el funk amb la música disco, rebentant la pista de 
ball: un demolidor equilibri entre beats electrònics i directe rocker, amb 
una dansaire línia de baix protagonista que barreja allò orgànic amb allò 
sintètic. Si dorms, ja et despertaran.

CONCERT EL ÚLTIMO VENENO

RIGOTAVERNA. NIT DELS ‘70 ’60 ’90 ’80 ’00

NIT INDIVENDRES AMB WATUSSI 4 + THE HANDCLAPPERS

22.15 h

23 h

23 h
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CONCERT I BALL: COBLA ORQUESTRA MONTGRINS
La cobla orquestra Montgrins és un referent d’història de la música a  
Catalunya. La seva trajectòria està marcada per la bona qualitat artística i  
musical. Per això, us convidem a gaudir del gran concert i extraordinari  
repertori de ballables.

Lloc:
Entrada gratuïta

parc 8 de Març
Fundació Oncolliga Girona– delegació de la Bisbal i 
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Ho organitza:

En cas de pluja el concert es farà al Pavelló Firal

23  h
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Última oportunitat per participar al sorteig d’entrades per 
a dues persones al Teatre Poliorama de Barcelona per 
anar a veure l’espectacle maremar de Dagoll Dagom, una  
adaptació de l’obra Pèricles, el Príncep de Tir de William  
Shakespeare amb música inspirada en l’obra de Lluís Llach, 
amb la direcció musical d’Andreu Gallén, la coreografia  
d’Ariadna Peya i sota la direcció de Joan Lluís Bozzo.

El sorteig serà entre totes les persones que vingueu a veure el 
teatre de Festa Major Brindis el dimarts 14 d’agost a les 23 h a 
la plaça del Castell.
Que tingueu molta sort!

Us informem que durant el mes de juliol s’han sortejat 3  
entrades dobles a través d’un concurs participatiu al Facebook.

C O N C U R S !



CURSA AMERICANA DE LA BISBAL DE PETITS

LA CONVIDADA DE L’ÀLIGA I VERMUT DE FI DE FESTA MAJOR

CAMPIONAT DE BOTIFARRA

CURSA AMERICANA PER A GRANS

Horaris : matí de 8 a 9 h Verificacions 50, 65, 85CC i clàssiques
               9.15 h Entrenaments 
               10.35 h Primera mànega
               14.15 h Repartiment de premis
Amb la col•laboració d’ACCEMA 
Us recordem que durant tota l’activitat hi haurà servei de bar.

Als amics de l’Àliga, ens agrada molt compartir experiències amb els altres 
elements del bestiari popular. I és per això que aquest any tenim el plaer de 
convidar l’Àliga de Torroella de Montgrí. L’Àliga de la Bisbal i l’Àliga de Torroella 
dansaran juntes pels carrers de la Bisbal i, finalment, us oferiran el seu ball.
Després dels balls de les Àligues, us oferirem un vermut musical, amb  
l’actuació d’un grup Juvenil de Lladó The Angry Monkeys.

Un bon català sap que la botifarra és un dels jocs més emblemàtics de la nostra 
cultura. Tothom, en més o menys mesura, hi sap jugar i és per això que heu de 
venir amb la vostra parella ideal a participar al campionat. Veniu a xalar amb un 
intens campionat entre els més experts “botifarreros”! Inscripcions: el mateix 
dia de 15 a 16 h.

Tarda         15 h a 16 h Verificacions màster, veterà i elit
                   16.30 h Entrenaments
                   17.50 h Primera mànega
                   21.15 h Repartiment de premis
Amb la col•laboració d’ACCEMA 
Us recordem que durant tota l’activitat hi haurà servei de bar.

Lloc:

Lloc:

Lloc:

Lloc:

darrere del camp de Futbol

sortida de la plaça de l’Ajuntament i arribada a les Voltes d’en Galí

Rigotaverna

darrere del camp de Futbol

Cop de Gas

Àrea de Cultura i  Àrea de Joventut

Geganters

Cop de Gas

Amics de l’Àliga

Ho organitza:

Ho organitza:

Ho organitza:

Ho organitza:

Hi col•labora:

10  h

11.30 h

16 h

16 h

MASTERCLASS DE IOGA

PARTIT INTERNACIONAL DE BÀSQUET

SUCS NATURALS I ACROYOGA

WINE&MUSIC 
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Lloc:

Lloc:

Lloc:

Lloc:

L’Espai

Pavelló d’Esports

Torre Maria

L’Espai

Els Voltors

Bisbal Bàsquet

La Moguda

Els Voltors

Ho organitza:

Ho organitza:

Ho organitza:

Ho organitza:

El ioga arribarà a la Festa Major amb una classe de Hatha-Vinyasa Ioga 
gratuïta i oberta a tots els públics, dirigida per la professora Maria Abras 
del Centre Es Ioga. 
Serà una trobada única, carregada d’energia positiva. Vine a provar o a  
redescobrir aquesta disciplina que transforma el nostre cos i el nostre 
esperit. 
Inscripcions per WhatsApp al: 674 57 00 15. 
Namaste!

El primer equip del Club inicia la temporada presentant les cares noves 
per a aquesta temporada, tot posant en el mapa basquetbolístic la  
ciutat de la Bisbal en el partit contra un equip internacional. No et perdis  
l’espectacle!

L’últim dia de barraques vine a depurtar-te entre sucs amb La  
Moguda i aprofita per fer les figures més atrevides amb els nostres  
monitors d’acroyoga.
No deixis que t’ho expliquin!

Música, vi, ambient especial, nit d’estrelles... un espectacle de sensacions. 
El Wine&Music és un tast de vins (guiat per un sommelier) harmonitzat amb  
música de diferents autors del segle XX i XXI interpretades en directe per 
Tokaji Quartet. Per a cada vi, un autor.
En un viatge revelador, tindrem l’oportunitat d’entendre els diferents  
estils de vins a través de la música. Es tastaran quatre vins i un cava de  
diferents DO catalanes. Es presenta el vi, s’explica, es defineix i es dona 
pas als músics. El treball de selecció de les peces musicals amb el  
sommelier aporta la part emocional de l’espectacle, fent el maridatge  
musical amb el vi.
Inscripcions a www.elsvoltors.cat per rigorós ordre de registre. Tot l’acte  
complet a la nostra web. Les places són limitades. 15 €/inscripció.

MASTERCLASS DE IOGA

PARTIT INTERNACIONAL DE BÀSQUET

SUCS NATURALS I ACROYOGA

WINE&MUSIC 

18.45 h

18 h

20.30 h

20.45 h
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CONCERT SERENATA.CAT A CÀRREC 
DE LA PRINCIPAL DE LA BISBAL 

Enguany, La Principal de la Bisbal tornarà amb una serenata renovada, en 
la línia de les que ens ha ofert darrerament per la Festa Major. I serà en el 
marc incomparable de les escales de l’església, a la plaça Major, amb un  
magnífic teló de fons que convertirà el capvespre en un inoblidable festival per als  
sentits, carregat d’emocions, que de ben segur ens captivarà i farà vibrar a tots.
     
L’accés al recinte serà gratuït. Hi haurà servei de lloguer de cadires, al preu 
de 5 €, a benefici de l’entitat organitzadora, amb la finalitat d’assegurar i, en la 
mesura del possible incrementar, l’activitat sardanista a la nostra ciutat. 
Necessitem la vostra col•laboració. 

Lloc: plaça Major
Ajuntament de la Bisbal i 
Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca

Ho organitza:

19  h

CONCERT. BLAUMUT 
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En cas de pluja el concert es farà al Pavelló Firal

CORREFOC XIQUI



Lloc:  L’Espai
Els VoltorsHo organitza:

El concert estrella de fi de festa de l’Espai! BLAUMUT!!!
Aquesta nova obra, recull de 13 cançons, és un pas més en la carrera d’un grup 
que ha aconseguit donar vida a un univers propi i reconeixible marcat per unes 
lletres emotives, dotades d’una forta càrrega evocadora, i una música elegant 
de tall pop folk i impregnada de tocs clàssics. Amb arranjaments de corda més 
acurats i sofisticats, a cops èpic i simfònics, balades i apunts d’electrònica, 
Blaumut mostren un so més contundent. Això sí, les seves lletres segueixen 
mostrant optimisme, imaginació, calma i imatges poètiques.
Centenars de concerts a Catalunya i a tot l’Estat, guanyant els premis més 
prestigiosos de la música en català, el Premi Enderrock a l’artista de l’any, són 
la prova més fefaent de la qualitat i popularitat d’un grup que compta a més 
amb dos dels videoclips més visionats de la història de la música catalana; “Pa 
amb oli i sal” (2.700.000 reproduccions) i “Bicicletes”(1.560.000).

CONCERT. BLAUMUT 

22.30 h

d i s s ab t e  1 8

Lloc: plaça del Castell
DracsHo organitza:

El foc encara no s’ha acabat! Ens acomiadem de la Festa Major amb l’última 
espurna, el correfoc per als xiquis. El Dragolí i els músics us volem convidar a 
gaudir de la traca final! No us ho perdeu, petits, és el vostre dia! Totes les nenes 
i nens de la Bisbal podran saltar, ballar i riure sota la pluja de foc. No us oblideu 
de cridar: FOC, FOC, FOC!

CORREFOC XIQUI

22.02 h

Lloc:
Àpat Rigotaverna: 

Rigotaverna
cuina basca

GegantersHo organitza:

“20 anys de motxilla” són els que has estat viatjant, descobrint indrets 
i racons d’arreu del planeta que a molts ens costa situar en el mapa. 
Amb aquesta iniciativa tenim l’afany de seguir any rere any amb  la  
voluntat de destinar el 100 % dels beneficis de la venda dels gintònics  
d’aquesta nit a una entitat solidària per ajudar la població de diferents països 
del món. Aquest quart any destinarem els beneficis al projecte Agenda  
llatinoamericana, un projecte de cooperació internacional destinats a  
promoure i distribuir una eina pedagògica tan potent com pot ser una 
agenda. L’Agenda és una iniciativa llatinoamericana però de vocació  
mundial.

NIT DE GINTÒNICS. 20 ANYS DE MOTXILLA

22 h
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Lloc: Rigotaverna
GegantersHo organitza:

Freedom Soul neix d’una trobada esporàdica a la Bisbal d’Empordà 
quan, per casualitat, coincideixen dalt d’un escenari d’un micro  
obert quatre músics que no havien tocat mai junts. D’aquell dia, que tant 
forta és la connexió que tenen la necessitat de quedar regularment per  
tocar junts. D’aquí en neix aquest projecte carregat amb un repertori variat de  
versions dels grans clàssics populars que agraden a tot el grup de  
gèneres com el soul, funk, pop, swing, bossa, rock, reggae...

CONCERT  FI DE FESTA A CÀRREC DE  FREEDOM SOUL

22.30 h

Lloc: parc 8 de Març
Amics de la Sardana de la Bisbal i ComarcaHo organitza:

Un any més, gaudirem del castell de focs artificials de final de Festa Major 
i, tot seguit, d’una fantàstica nit d’havaneres acompanyats dels grups Peix 
Fregit i Arjau. Amb tots ells i un bon cremat, segur que tindrem una vetllada 
ben agradable de la qual esperem que tothom pugui gaudir, tot acompanyant 
aquelles tonades entranyables i saludant amb el mocador. 
L’accés al recinte serà gratuït. Hi haurà servei de lloguer de cadires, al preu de 
5 €, a benefici de l’entitat col•laboradora, amb la finalitat d’assegurar i, en la 
mesura del possible incrementar, l’activitat sardanista a la nostra ciutat. 
Necessitem la vostra col•laboració.

NIT D’HAVANERES AMB PEIX FREGIT I ARJAU

23 h



23  h

RETROTOWN. 
NIT DE MÚSICA BISBALENCA DELS 90’ AMB CLUB MORIARTY 
+ ENDERROCK + WONDERFUL BABYDOLLS + RED ORANGE

Un petit grup de persones molt properes a la música i la cultura popular  
bisbalenca promovem aquest concert, que creiem important per a la  
cultura del poble: un concert a barraques amb alguns dels grups que 
representaven l’escena musical ara fa uns 20 anys. 
Hem contactat amb la majoria de grups que estaven en actiu aleshores i,  
segons la seva predisposició i disponibilitat, hem tancat el següent cartell: 
-Club Moriarty 
-Enderrock 
-Red Orange 
-Wonderful Baby Dolls (amb el repertori de versions de la primera època) 
Un factor interessant del cartell és que la gran majoria d’aquests músics 
encara estan en actiu en el món de la música, tocant en diferents  
formacions o en solitari, alguns amb bona acollida del públic, i poder 
escoltar en directe la  música que feien de més joves ajuda a entendre la 
seva trajectòria. 
Un tret comú d’aquests grups és que ja no estan en actiu o des de fa molt 
de temps no han fet cap directe amb la formació completa, el que fa que 
sigui un esdeveniment bastant insòlit. 
El concert serà documentat en àudio i en vídeo, cosa que creiem  
important. Aquest concert també és per fer memòria de la importància 
de la nostra escena musical i conservar el nostre patrimoni cultural, la 
música del poble, un aspecte de la cultura popular bisbalenca que des de 
sempre s’ha donat de manera espontània i un puntal de la mobilització 
artística local. 
Lloc: escenari de Barraques

Àrea de Joventut i Àrea de CulturaHo organitza:

CONCERT  FI DE FESTA A CÀRREC DE  FREEDOM SOUL

d i s s ab t e  1 8



C o n c u r s  d e  F o t o g r a f i a

PARTICIPANTS: tots els aficionats a la fotografia.

TEMA: qualsevol motiu referent a la Festa Major de la Bisbal d’Empordà, que 

tindrà lloc del 14 al 18 d’agost de 2018.

OBRES: tres fotografies per autor, inèdites, en color o blanc i negre en  

qualsevol tècnica.

ARXIU: les obres es presentaran en arxiu JPG.

MIDES: 1.024 píxels de base, si el format de la imatge és horitzontal; 768 píxels 

d’alçada, si el format de la imatge és vertical; en els dos casos a 72 dpi.

TRAMESA: les imatges s’enviaran a l’adreça electrònica: bisenfoc@gmail.com

JURAT: estarà format per tres persones amb reconeguda experiència  

fotogràfica.

PREMIS: MILLOR COL•LECCIÓ (tres fotos) 299 €

1r PREMI  150 €

2n PREMI  100 €

3r PREMI  60 €

4t PREMI  60 €

TERMINI D’ADMISSIÓ D’OBRES: 30 de setembre de 2018

VEREDICTE: el veredicte serà inapel•lable i es farà públic el dia 9 d’octubre a 

la pàgina web www.labisbal.cat

REPARTIMENT DE PREMIS: el dia 12 d’octubre, a les 12 del migdia, al castell 

de la Bisbal.

EXPOSICIÓ: una selecció de les obres presentades fins al 1 de novembre de 

2018, al castell de la Bisbal.

BASES:

Agrupació Fotogràfica BisEnfocHo organitza:



F. Xavier Cebrià 

 
Agent Exclusiu la Bisbal i rodalies

Avinguda les Voltes, 38 

Tel 972.64.01.22 

972.49.30.39 

Mòb 635.45.44.41 

catalanabisbal@gmail.com

ELS COL·LABORADORS:

Ioga · Tonificació · Entrenament PersonalJOSEP IRLA



LA BISBAL
M. 606 099 685

robert@karacters.cat

FARMÀCIA
ISABEL CORTÉS
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Especialitats del Baix Empordà



CONCERTS BARRAQUES 
Dimarts 14 a les 23.30 h:

Dimecres 15 a les 23 h:

Divendres 17a les 23 h:

Dissabte 18 a les 23 h:

TREMENDA JAURÍA I ROBA ESTESA

NIT DE SKA AMB THE SYBARITES 
+ HOME LLOP&ASTRAMATS

NIT INDIVENDRES AMB 
WATUSSI 4 + THE HANDCLAPPERS

RETROTOWN. NIT DE MÚSICA  
BISBALENCA DELS 90’ AMB CLUB 

MORIARTY + ENDERROCK 
+ WONDERFUL BABYDOLLS 

+ RED ORANGE
Veniu a les Barraques del passeig i us ho passareu molt bé  
perquè de ben segur ballareu, riureu i passareu una bona estona 
gaudint de bona música, molta festa i diversió. Us hi esperem!

D I S S E N Y  I  M A Q U E T A C I Ó :  V E R S A L E T  S L U  i  D E G R A F I C . C A T


