


Arriba la Festa Major. Grans i petits 
l’esperem, com sempre, amb moltes 
ganes. Viurem moments d’alegria, de 
retrobada amb els amics i la família, 
de desconnexió de la vida laboral, de 
pensament per als que ja no hi són... Per 
a uns seran els últims dies de vacances, 
per a d’altres els primers o, simplement, 
un moment d’esbarjo... i per a tots i totes 
aquests dies marcaran el final de l’estiu.
Estem vivint temps convulsos. És evident 
que la situació actual del nostre país ens 
preocupa, i ocupa, d’una forma o altra, 
independentment de la ideologia de 
cadascun de nosaltres, o de quins són 
els nostres pensaments més íntims al 
respecte.

Fa pocs dies he començat una nova etapa 
vital, assumint l’encàrrec de posar-me 
a la vostra disposició com a alcalde de 
la Bisbal per als propers quatre anys. 
El meu compromís, i el de la resta de 
regidors, tant els que estan a govern com 
a l’oposició, és el de treballar per a tots 
els bisbalencs i bisbalenques, buscant 
els espais d’entesa necessaris per tal de 
poder avançar com a ciutat. 
Assumim nous reptes, noves 
perspectives. Ningú ha dit que seria fàcil, 
però ho hem de fer. Ho volem fer. Tots 

junts hem de treballar per sumar, per 
millorar, per fer de la nostra ciutat un 
espai més agradable per treballar, per 
viure i per gaudir. 

Vull agrair a totes les entitats, les 
associacions, els treballadors i 
treballadores municipals i a la resta 
de persones que, amb el seu treball 
i dedicació, faran possible que tots 
nosaltres gaudim d’aquests dies de festa, 
l’esforç que han fet perquè tot estigui 
a punt. 

Gaudim de la Festa, dels amics i la família. 
Vivim!

I sobretot, recordem, com diu un dels 
nostres poetes més nostrats, Miquel 
Martí i Pol, que ‘tot està per fer i tot és 
possible’

Bona Festa Major!

SALUTACIÓ FESTA MAJOR 2019



DIVENDRES 9
19.30 h INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
TEMPORAL ‘DIÀLEGS’, DE LAURA NIUBÓ
La nova exposició de la Peixera està dedicada 
a la ceramista Laura Niubó (Badalona, 1970). 
La Peixera és un espai expositiu destinat a la 
reflexió, investigació i difusió de la ceràmica, 
pensat per poder acollir una programació 
dinàmica d’exposicions temporals que, sota 
el comissariat de l’Associació de Ceramistes 
de la Bisbal i la producció del Museu, 
mostri i impulsi la ceràmica de creació 
contemporània.
Espai La Peixera Terracotta Museu
Del 9 d’agost al 6 d’octubre

DISSABTE 10
9 h XIX 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 - 3 pernils
2n, 3r i 4t - 3 lots
PREMIS DE CONSOLACIÓ:
1r - 3 espatlles
2n, 3r i 4t - 3 lots 
Preu inscripció: 18 € per tripleta
Horari inscripcions: a les 8.30 h
Informació: Blas Navarrete 608 344 863 - 
Pere Casé 628 345 543
Lloc: pati de la Biblioteca i pistes de petanca 
de l’aparcament del Passeig
Ho organitza: Club Petanca la Bisbal

17 h DESCOBREIX EL TERRACOTTA 
Durada: 60 min. 
Gratuïta amb l’entrada. 
La visita es realitzarà amb un mínim de 

persones inscrites. 
Reserva prèvia al 972 642 067 (dins els 
horaris del Museu). 
En aquesta visita guiada a l’exposició 
permanent del Museu els assistents podran 
copsar la importància que ha tingut i té la 
ceràmica en la història i l’actualitat de la 
Bisbal, la gran varietat de peces que s’han 
produït i la qualitat dels seus mestres 
ceramistes. 
Més informació: http://www.
terracottamuseu.cat/ca/exposicions/
c/1058-descobreix-el-terracotta.html
Lloc: Terracotta Museu

18 h CIRCUIT BTT 
Us convidem al puig de Sant Ramon a gaudir, 
un any més, d’un gran espectacle amb els 
millors bikers de les nostres comarques. 
Tres hores d’espectacle i emocions. 
BONA FESTA MAJOR
Lloc: puig de Sant Ramon
Ho organitza: Club Ciclista la Bisbal

19 h CONCURS DE MÚSICA FESTA 
NOTA’R + CONCERT DE YES THE MUSIC
Com cada any, quan ja sentim l’olor de la 
Festa Major, Yes the Music! organitzem un 
concert a la plaça Benet Mercader, més 
coneguda com la placeta de la Pietat, un 
indret acollidor i de poble.
Aquest any volem compartir escenari amb 
nous projectes musicals. És per això que 
organitzem el concurs FESTA NOTA’R. 
Us hi esperem per donar el tret de sortida a 
la Festa Major!
Lloc: plaça Benet Mercader
Ho organitza: Yes the Music!

DIUMENGE 11
19 h CONCERT - COR CARRERAS DAGAS 
– CAMPANADES DE FESTA
Aquest any el Cor Carreras Dagas, amb 



la col·laboració de la Capella de Música 
de Badalona, ens oferirà un concert 
acompanyat per una petita orquestra.
El concert constarà de dues parts, la primera 
d’homenatge al nostre país amb cançons de 
Lluís Llach, i la segona dedicada a la festa, la 
gresca i la disbauxa.
Lloc: plaça del Castell
Ho organitza: Cor Carreras Dagas

DIMARTS 13
20 h ESPAIS ENLLÀ 
Espais enllà és un espectacle poètic per fer 
descobrir el Mapa Literari Català, una eina 
que uneix literatura i paisatge i ens acosta a 
més d’un miler i mig d’espais literaris, creats 
a partir de la mirada i l’univers creatiu dels 
nostres grans autors (http://mapaliterari.cat).
És un espectacle de proximitat, que permet 
escoltar en directe alguns dels textos dels 
nostres clàssics que formen part del Mapa 
Literari Català. La lectura, acompanyada 
de fotografies dels autors i dels paisatges, 
també es combina amb l’audició de poemes 
musicats (http://www.musicadepoetes.cat).
Lloc: Biblioteca Lluïsa Duran
Ho organitza: Biblioteca Lluïsa Duran

DIMECRES 14

17.30 h PLANTADA DE GEGANTS 
Gegants d’arreu de les contrades catalanes 
es reuniran a la plaça de l’Ajuntament 
acompanyats dels seus grallers i timbalers, 
que afinaran els instruments i faran ballar a 
tothom, tot esperant l’inici de la Festa Major.
Lloc: plaça de l’Ajuntament
Ho organitza: Geganters

18 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 del 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 
Ho organitza: Geganters 

18.15 h CERCAVILA D’INAUGURACIÓ
Sortim tots al carrer, anem a ballar, cantar 
i passar-nos-ho bé? Som-hi, tothom cap 
a la cercavila! Tambors, gralles, gegants, el 
Voltor amb la Voltora i els Voltorets, el Drac, 
el Dragolí, l’Àliga i la Bestiesa… T’ho perdràs? 
Vine a voltar pels carrers de la Bisbal 
encomanant ganes de festa a tothom!
Lloc: sortida de la plaça de l’Ajuntament i 
arribada a la plaça Major
Ho organitza: Geganters
20 h INAUGURACIÓ DE L’ESPAI
Us oferim un recinte on podreu gaudir de 
diferents actes musicals, sopars i zones 
habilitades tot escoltant música en directe 
i fent una copeta. Amb un reguitzell 
d’activitats per a tothom. Benvinguts a 
l’Espai, les portes són obertes!!!
Lloc: L’Espai (Pista Mas Clarà)
Ho organitza: Els Voltors

20.45 h CONCERT: MIREIA ZAMORA
Mireïa de nom artístic en el seu primer 
treball discogràfic, té un àlbum publicat 
anomenat Des del cor. Aquest és un viatge 
per les arrels de les emocions. Emocions 
despullades i sinceres explicades a través 
de la transparència i calidesa que la 
caracteritza. És pop d’autor en català amb 
molta sensibilitat i força en les seves lletres, 
que estan plenes d’una forta càrrega social: 
parla sobre la crisi dels refugiats, la llibertat 
de les dones, cançons de lluita... De la Mireia 
se’n diu que quan canta té un magnetisme 
molt gran tocant el cor de la gent. Va quedar 
semifinalista als premis Enderrock 2018 
com a millor artista revelació i com a millor 
cançó d’autor. L’acompanyarà el guitarrista 



Aleix Triadó. 
Lloc: L’Espai (Pista Mas Clarà)
Ho organitza: Els Voltors

21.30 h FESTA DE L’ESCUMA
Ja tenim aquí la primera nit de la Festa Major 
i, és clar, comença 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
Ho organitza: Els Voltors

22.30 h CONCERT. THE BEST OF
Aconsegueixen unes versions peculiars de 
rock dels 80 i 90 difícils de trobar en l’actual 
panorama musical. La veu trencadora del 
cantant, les màgiques mans del baixista i 
l’incombustible bateria fan de l’escena un 
núvol de vibracions i sensacions màgiques. 
Rock pur, versions vintage convertides 
al moment, improvisacions i connexió 
immediata amb el públic són les notes que 
toquen els reconeguts músics de la Bisbal 
d’Empordà. Summer of 69, de Bryan Adams; 
Sex is on Fire, de Kings of Lion, o fins i tot 
l’atrevida Seven Nation Army dels The White 
Stripe et portaran el ritme a les venes fins a 
desmuntar-te la lògica lírica i melòdica. El seu 
repertori es basa en els mítics FooFighters, 
màgics de Nirvana, entre altres artistes com 
Bob Marley o David Guetta. 
Lloc: L’Espai (Pista Mas Clarà)
Ho organitza: Els Voltors

23 h TEATRE. EPODERMIS
Un títol que conté la paraula poder, però 
també pot ser el nom de l’empresa on 
succeeix l’acció.
Set personatges que són alhora víctimes 
i botxins:
L’home desesperat per trobar feina, 
la dona farta de la vida que porta,

el marit que té un affair amb la seva cap, el 
cap que utilitza la seva dona per als seus 
plans, el pare vidu que no sap com ajudar 
la seva filla, la filla adolescent que no es vol 
comunicar i el periodista que descobreix una 
injustícia a la seva pròpia casa.
Un actor i una actriu per interpretar tots els 
personatges.
Una ronda epidèrmica sobre el poder.
Uns tocs d’humor, intriga i acció.
Direcció i dramatúrgia: Carol López
Actriu: Glòria Sirvent
Actor: David Planas
Preu: 10 € Venda anticipada al Mundial
Lloc: plaça del Castell
Ho organitza: David Planas i Ajuntament de 
la Bisbal d’Empordà

23 h PULSE FESTIVAL EMPORDANÈS DE 
MÚSICA ELECTRÒNICA
19a edició del festival electrònic empordanès 
Pulse. Ja tornem a tenir aquí la gran nit 
del tecno en majúscules. Aquest any amb 
un line up que de ben segur us farà ballar i 
saltar durant tota la nit. Començarem amb 
Boit Dj B2b Dj Socarboh, dos clàssics de 
les millors festes empordaneses amb els 
seus ritmes eclèctics i plens de potència. Per 
acabar de destrossar la nit tindrem als mítics 
Paaxx! amb el seu estil inconfusible, sons 
profunds i melodies infinites. Deixaràs que 
t’ho expliquin?
Lloc: aparcament del camp de futbol 
municipal
Ho organitza: Sanae

23.30 h CONCERT. MAFALDA + FESTUCS
Imprevisibles en el so, coherents en 
el missatge, radicals per analitzar els 
problemes.
Mafalda et proposa un repte amb el seu 
últim treball Palabras forman caos i t’obliga a 
viatjar al centre del teu univers per descobrir 
les paraules que formen el teu caos i el 
concepte que les defineix. Encunyant un so 



cada vegada més propi, la banda valenciana 
explota tot el seu potencial
en cada escenari amb un nou espectacle de 
llums i soroll del bo.
Festucs som un grup de música format 
per set membres. Venim des de Palafrugell, 
al Baix Empordà. El nostre estil és un 
mestissatge de reggae, ska, rumba i rock. 
El grup va néixer ara fa quatre anys, hem 
fet més d’un centenar de concerts entre 
el 2014 fins a l’actualitat, passant per 
escenaris d’arreu del territori català i part 
del valencià. 
El 2016 vam ser els guanyadors del 
Destaca’t Comarques Gironines.
Aquest 2019 presentem el nostre primer 
disc Nit al Paradís, juntament amb el nou 
videoclip Llegará la primavera.
Lloc: Barraques
Ho organitza: Àrea Joventut i Àrea Cultura

DIJOUS 15

10 h CAMPIONAT INDIVIDUAL 
D’ESCACS PER A NENS DE FINS A 12 
ANYS
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
Lloc: Biblioteca Lluïsa Duran
Ho organitza: Club d’Escacs la Bisbal

10.30 h MENUDA FESTA
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.

Lloc: parc infantil 8 de Març
Ho organitza: Els Voltors 

12 h OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR
Missa cantada pel Cor Carreras Dagas: Missa 
MaterChristi (1896), de Joan Carreras i Dagas.
Lloc: parròquia de Santa Maria

12.30 h MINIFESTA DE L’ESCUMA 
I si els grans poden tenir una festa de 
l’escuma, per què no els petits? 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! 
Lloc: parc infantil 8 de Març
Ho organitza: Els Voltors

13 h ENTRADA SOLEMNE I BALL DE 
L’ÀLIGA 
Enguany, amb motiu dels 400 anys 
d’història, un cop finalitzat l’ofici solemne 
de Festa Major, l’Àliga entrarà amb posat 
solemne fins davant de l’altar major de 
l’església, i oferirà el seu ball en honor a la 
Patrona i als assistents.
Lloc: parròquia de Santa Maria
Ho organitza: Amics de l’Àliga i Parròquia 
de Santa Maria 

13.10 h BAIXADA DE L’ÀLIGA I 
PASSEJADA DEL SEGUICI HISTÒRIC 
Convertint l’acte en tradició, enguany, les 
figures més antigues de la Bisbal ballaran 
pels carrers del nucli antic. L’Àliga, el Drac, 
els Perses i els Fesolers, al so de la cobla La 
Principal del Llobregat, ens oferiran els seus 
balls més lluïts per a gaudi dels més grans i 
dels més xics.
Lloc: plaça Major
Ho organitza: Àrea de Cultura 
Hi col·labora: Amics de l’Àliga,  
Geganters i Dracs



18 h OLIMPÍADES DE LA TERRA ORIOL 
CANALS 
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.
Lloc: plaça Major
Ho organitza: Casal Estel Roig 

18.30 h TROBADA DE COTXES SPORTS 
& CLÀSSICS LA BISBAL
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 per tal que els 
seus vehicles siguin un atractiu més de la 
Festa. 
Lloc: davant l’Espai (avinguda Mas Clarà)
Ho organitza: Els Voltors

18.30 h CONCERT DE COBLA AMB LA 
PRINCIPAL DEL LLOBREGAT 
Després d’uns quants anys sense poder-ne 
gaudir, i havent-lo recuperat amb èxit l’any 
passat en un format més actual, programem 
un altre concert de cobla el 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. 
Comptarem novament amb La Principal del 
Llobregat, una cobla de primer nivell que ens 

oferirà un selecte concert que han elaborat per 
commemorar el seu norantè aniversari com a 
formació. Sempre sota la direcció del prestigiós 
mestre Marcel Sabaté. 
L’accés al recinte serà gratuït.
Lloc: plaça del Castell
Ho organitza: Amics de la Sardana i Àrea 
de Cultura

19 h FESTA HOLI (nova ubicació)
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! 
Lloc: parc infantil 8 de Març
Ho organitza: Els Voltors

19 h FUTBOL. ATLÈTIC BISBALENC – 
PALAFRUGELL
Lloc: camp de futbol
Ho organitza: Atlètic Bisbalenc

19.15 h ACTUACIÓ FINALISTA CONCURS 
MUSICAL FESTA NOTA’R
Actuació del 2n classificat del concurs FESTA 
NOTA’R que organitza YES THE MUSIC el 
dia 10 d’agost a les 19 h a la plaça Benet 
Mercader a la Bisbal d’Empordà. Donem veu 
a les noves propostes musicals del moment!
Àpat Rigotaverna: cuina argentina
Lloc: Rigotaverna 
Ho organitza: Geganters

19.45 h ACTUACIÓ MUSICAL A CÀRREC 
DE MIQUEL ABRAS 
Miquel Abras, acompanyat d’una banda 



de músics com Carlus Ramió, Albert Solà 
i Danko, ens presentarà les cançons dels 
últims treballs, un repertori dissenyat per 
emocionar, ballar i reflexionar. Abras és 
un dels artistes puntals del nostre país. 
Amb la seva veu trencada característica 
i amb una notable trajectòria sobre els 
escenaris, el cantant bisbalenc ha actuat en 
programacions de prestigi com l’Auditori de 
Girona, l’Auditori de Barcelona, el Festival del 
Cap Roig, entre d’altres. També ha guanyat 
cinc premis Enderrock i el premi al Disc 
Català de l’Any de Ràdio 4.
Àpat Rigotaverna: cuina argentina
Lloc: Rigotaverna 
Ho organitza: Geganters

20.30 h DOUBLE CHICK 
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 trobant la màxima 
connexió amb el públic. 
Lloc: L’Espai (Pista Mas Clarà)
Ho organitza: Els Voltors

21.26 h TRONADA
Quarts de deu de la nit del 15 d’agost, 
la Bisbal està tranquil·la, però aquesta 
tranquil·litat arriba a la seva fi. És l’hora de LA 
TRONADA!, un espectacle pirotècnic carregat 
de foc, pólvora i trons, molts trons, que 
ens avisen que s’acosta l’inici de l’esperada 
Promenade.
Lloc: riu Daró (entre el pont Vell i el Nou)
Ho organitza: Dracs

21.33 h PROMENADE DU DRAGON
És Festa Major i el nostre Drac de Dracs 
ho sap! Té ganes de sortir a passejar pels 
carrers de la Bisbal. El deixareu sol? Veniu i 
acompanyeu-lo tot ballant, cantant i saltant 
a ritme de la música de la xaranga, els 
tambors i el camió a la cercavila nocturna 
més esperada de l’any. I recordeu: el 
nostre Drac és una bèstia de foc i NO VOL 
AIGUA. Per raons de seguretat els Dracs us 
demanem que NO LLENCEU AIGUA, ja que 
ens perjudica.
Lloc: sortida des del pont Vell
Ho organitza: Dracs

22.30 h SARDANES AMB LA PRINCIPAL 
DEL LLOBREGAT
Aprofitant que els tenim aquí, no podem 
deixar passar l’oportunitat que els amics de 
La Principal del Llobregat ens ofereixin 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 i que l’any passat també vam 
recuperar. En aquest cas serà als jardins 
de Torre Maria, que ja acullen les audicions 
dels dilluns d’estiu a la Bisbal, on tindrem 
ocasió de gaudir d’allò més amb un altre 
programa de nivell que farà les delícies dels 
sardanistes.
Lloc: jardins de Torre Maria
Ho organitza: Amics de la Sardana i Àrea 
de Cultura

22.30 h CONCERT. EL ÚLTIMO VENENO
El Último Veneno, banda de versions de 
clàssics d’El 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! Un clàssic 
de les nits d’Espai per viure una vetllada 
ben fresca. 
Lloc: L’Espai (Pista Mas Clarà)
Ho organitza: Els Voltors



23 h NIT DE SKA AMB DOUBLE JABS + 
RUDE TEO
Tornen temps gloriosos per a 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. Enguany la proposta passa 
per Double Jabs: un grup de sospitosos 
habituals de l’escena de música jamaicana 
feta a Catalunya durant les darreres dècades. 
Amb membres de The Cabrians, The Kinky 
Coo Coo’s, Amusic Skazz Band, Soweto, The 
Oldians o Ranking Soldiers: l’arsenal està 
servit. Després de 4 anys escalfant motors 
han publicat amb el segell Liquidator Music 
l’àlbum Million Dolar Reggae: una allau d’ska, 
rocksteaddy i skinhead reggae. I per acabar-
ho d’adobar, RudeTeo: un dels selectors més 
actius del panorama skatalític nacional, un 
italian showman que fa més d’una dècada 
que promou a Barcelona el reggae de 
qualitat. Farra major.
Lloc: Barraques
Ho organitza: Empordà Sons i Indivendres

24 h BALL DE L’HORA
Esteu preparats per ballar sense parar els 
60 minuts més intensos de música de l’any? 
Durant una hora, el pàrquing de les Escoles 
Velles 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?
Lloc: c. 1 d’Octubre (aparcament costat de 
les Escoles Velles)
Ho organitza: Geganters
 

DIVENDRES 16
12 h VERMUT DE CUITS AMB MOLINA! 
+ INDIVENDRES DJ’S
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 a la plaça Major i 
que comptarà amb l’actuació d’una nissaga 
imprescindible a l’escena bisbalenca. Cuits, 
cuites, recuits i fregides: Emili, Jordi i Toni 
Molina han preparat un trepidant viatge a 
través del cançoner bisbalenc més nostrat. 
L’aplec també comptarà amb una sessió 
de disjòqueis 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!
Lloc: plaça Major
Ho organitza: Indivendres

15 h ARROSSADA DE FESTA MAJOR
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.
Lloc: plaça Major
Ho organitza: Casal Estel Roig

16 h MIGDIADA POPULAR
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: plaça Major
Ho organitza: Casal Estel Roig



17.30 h SARDANES AMB LA COBLA 
BISBAL JOVE I LA COBLA DE L’ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA CONRAD SALÓ
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 ben balladores. 
Esperem que en gaudiu molt!
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 Trinitat Sais (davant del CAP)
Ho organitza: Amics de la Sardana de la 
Bisbal i Comarca

17.30 FEM CIRC PER LA FESTA
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 planter per uns 
possibles artistes de la gran Fira Circ de la 
Bisbal! 
Places limitades per ordre d’arribada a 
l’activitat.
Lloc: L’Espai (Pista Mas Clarà)
Ho organitza: Els Voltors

18 h VIII CONCURS DE l’UNO
Vols passar una tarda divertida i on jugar no 
tingui preu?
Vine i participa a la vuitena 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 (30 minuts abans de començar). 
La inscripció també es pot fer el mateix dia 
de l’acte. 
T’ho perdràs?
Hi haurà servei de bar. 
Lloc: Barraques
Ho organitza: Agrupament Escolta i Guia 
Les Gavarres

18.30 h ESPECTACLE FAMILIAR:
ELS PIRATES DE SECÀ 
Cinc pirates, dels que ja gairebé no es 
troben, et faran pencar de valent. Carregar 
sacs al vaixell, aprendre el crit pirata, 
mantejar els que s’han cruspit el rom, ballar 
totes les danses que toquen i, a més, si 
encara us queden forces, fer una lluita amb 
confeti. Estàs preparat per a totes aquestes 
noves emocions? Si és que sí, no ho dubtis, 
enrola’t amb nosaltres.
El nostre vaixell te moltíssima capacitat de 
càrrega i de diversió.
Lloc: Torre Maria
Ho organitza: Xarxa

19.30 h ANIMACIÓ INFANTIL AMB 
XIULA! 
Xiula és un grup de música i d’animació 
infantil en actiu des de fa vuit anys, que es 
descriuen com a “una experiència única 
d’animació musical”. Està format per Jan 
Garrido, músic i educador social; Rikki 
Arjuna, també músic i educador social; Adrià 
Heredia, músic, i Marc Soto, músic i membre 
del grup La Sra. Tomasa.
Ja han publicat dos àlbums: Donem-li la volta 
al món i 5472 m, i han creat tres espectacles, 
a més d’actuar en les últimes edicions de la 
Festa dels Súpers. Utilitzant el rap, el reagge, 



la rumba i el pop rock, han revolucionat el 
món de la música i l’animació infantil amb 
un discurs clar sobre participació infantil i 
educació. 
Àpat Rigotaverna: cuina mexicana
Lloc: Rigotaverna
Ho organitza: Geganters

19.30 h CONCERT. LE DANCING PEPA 
SWING BAND 
Aquesta agrupació d’origen valencià està 
formada per una selecció d’all stars de la 
nova generació de jazzmen del territori 
nacional. El seu swing trasllada els oients als 
millors clubs dels anys 30 i crea un ambient 
únic amb els seus concerts per veure o per 
ballar. 
Buscant la millor combinació del swing 
clàssic compten amb piano, contrabaix i 
bateria a la base rítmica; saxo, trombó i 
trompeta a la melòdica.
Lloc: Escoles Velles
Ho organitza: Joventuts Musicals

20.45 h SABRINA & ONE TAKE BAND
És una formació multicultural. Dos 
argentins, un italià i un català s’han unit 
musicalment per proporcionar el millor soul, 
funk i blues, donant un aire llatí amb una 
gran varietat de repertori. 
Les millors versions que et transportaran de 
la mà de: Juan Antonio Guerra, Pablo Creu, 
Sabrina Banfi i Stefano Ferri. 
Reviurem Michael Jackson, Peggy Lee, 
Kool & The Gang, Bee Gees, entre molts 
altres. 100 minuts de qualitat pel recorregut 
musical de la millor època dels millors 
artistes i dels millors continents! 
Lloc: L’Espai (Pista Mas Clarà)
Ho organitza: Els Voltors

21.58 h CORREFOC
Ha arribat la gran nit, la nit en què la Bisbal 
es queda a les fosques i els Dracs prenen 
el control dels carrers per omplir-los de foc 
i pólvora. T’atreveixes a endinsar-te en el 

nostre correfoc? Agafa el barret i el mocador 
i vine a gaudir amb nosaltres tot cridant 
FOC, FOC, FOC...
Lloc: plaça del Castell
Ho organitza: Dracs

22 h CONCERT AMB EL TRIO MARIATXIS 
Trio Mariatxis és un grup de cançó mexicana 
que ens ho farà passar d’allò més bé 
repassant el repertori tradicional de ranxera 
amb cançons mítiques com El Rey, Volver... i 
moltes més!!
Àpat Rigotaverna: cuina mexicana
Lloc: Rigotaverna
Ho organitza: Geganters

22.30 h LITUS 3
Litus 3 és una banda de rock peculiar. 
Especialistes en muntar gresques vàries 
amb l’ajuda d’U2, REM, Michael Jackson, 
Queen, Police, Beatles, Coldplay... Formada 
per Carlos Ribas a la veu i guitarres, Carlos 
Viñals a la bateria i Francesc Muñoz al baix. 
Tanqueu els ulls i deixeu-vos portar per 
l’incombustible ritme d’aquest cub!
Lloc: L’Espai (Pista Mas Clarà)
Ho organitza: Els Voltors

DISSABTE 17
9 h XII 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: divendres 9 d’agost
Preu inscripció avançada: 6 € al compte 
ES33 2100 8136 32 2200081914
Preu el mateix dia: 8 €



Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Ho organitza: Club Tennis Taula
9 h CURSA AMERICANA DE LA BISBAL 
PER ALS PETITS
Horaris: matí de 8 a 9 h, verificacions 50, 65, 
85 cc 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.
Lloc: darrere camp de futbol
Ho organitza: Cop de Gas

11 h CONCERT – BALL LINDY HOP
Lloc: plaça Jacint Verdaguer
Ho organitza: Unió de Comerciants

11.30 h VISITES TEATRALITZADES. TOT 
PER UN RAL - 60’
Visita teatralitzada en què 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 fa molts anys que treballen 
al Museu i coneixen tota la seva història: en 
Fonsu i la Remei. Tots dos ajudaran el públic 
a descobrir la història que amaga el Museu 
entre bon humor i rialles. 
Enllaç més informació: http://www.
terracottamuseu.cat/ca/exposicions/
c/1027-tot-per-un-ral.html
Preu: adults: 10 € / fins a 12 anys: 5 € (inclou 
l’entrada al Museu)
Lloc: Terracotta Museu
Ho organitza: Terracotta Museu

12 h VERMUT MUSICAL amb JUKE BOCS
Actuació musical del grup Bisbalenc Juke 
Bocs, un grup que us farà explotar els 
vostres millors records amb la magnífica 
música de mítics artistes d’ara i sempre de 
la història del rock com Rolling Stones, Elvis 

Presley, Creedence Clearwater Revival, Lou 
Reed, Roy Orbison, Monkeys, Eric Clapton, 
Van Morrison, The Beatles, etc.
Per beure i per picar? A la nostra barraca hi 
haurà servei de bar en el qual podreu trobar 
vermut artesanal, cerveses i refrescos, 
patates, escopinyes, olives... tot el que faci 
falta per passar una magnífica estona. 
Lloc: Barraques
Ho organitza: Colla Sense Vàlvules

16 h CURSA AMERICANA DE LA BISBAL 
PER ALS GRANS
Horaris: de 15 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: darrere camp de futbol
Ho organitza: Cop de Gas

17.30 h BALL DE GEGANTS I 
CAPGROSSOS
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. Veniu a ballar amb els gegants! Tot 
seguit farem una berenada amb xocolata 
desfeta on tothom està convidat! Veniu?
Lloc: plaça del Castell
Ho organitza: Geganters

18.30 h SARDANES AMB LA BISBAL 
JOVE
Novament, la cobla Bisbal Jove ens oferirà un 
altre programa d’autèntica Festa Major, amb 
aquell estil que la caracteritza. I ho farem en 
un marc incomparable, impregnat amb la 
màgia del barri antic, 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: carrer Mesures
Ho organitza: Amics de la Sardana de la 
Bisbal i Comarca

18.30 h BALL DE DRACS MINI
És el torn dels més petits de la colla! El Ball 
Mini és un espectacle de foc protagonitzat 
pels més menuts, un ball amb pals encesos 
a ritme dels nostres tambors xiquis on ens 
ensenyen tot el que van aprenent de la 
nostra cultura i molt ben acompanyats pel 
Dragolí. No t’ho pots perdre!
Lloc: plaça del Castell
Ho organitza: Dracs

19 h PARTIT DE BASQUET 3 x 3 
SOLIDARI - PROJECTE VICENÇ TUR
Un any més, el Bisbal Bàsquet organitzem el 
3x3 Solidari de Festa Major.
Juntament amb l’ONG Projecte Xevi, el Bisbal 
Bàsquet hem engegat el Projecte Vicenç Tur, 
premiat amb el Premi Especial BQ Solidari de 
la Federació Catalana de Bàsquet.
Amb aquest projecte volem posar el 
nostre granet de sorra per lluitar contra 
l’absentisme escolar motivant i oferint 
alternatives d’oci a nenes i nens construint 
una pista de bàsquet a Diannah (Casamance, 
Senegal).
Alguns dels nostres entrenadors i formadors 
viatjaran al Senegal per aportar el seu 
coneixement a l’hora de dinamitzar la 
pista de bàsquet formant els educadors i 
professors d’educació física de la zona. 
El 100% dels diners que recaptem amb el 
torneig el destinarem a material escolar, 

esportiu i constructiu per tirar endavant el 
projecte!
Fes el teu equip de fins a 6 jugadores 
o jugadors i inscriu-te a la web www.
bisbalbasquet.com
Jugadores i jugadors de 12 a 99 anys. Podeu 
fer equips mixtos! 
Preu solidari: 5 € per jugador 
Lloc: Pavelló d’Esports
Ho organitza: Bisbal Bàsquet

19.30 h CONCERT A CÀRREC D’EDUARD 
CANIMAS UN PAM DE NET’
El disc s’obre amb uns temes que recuperen 
la contundència elèctrica i rockera per anar-
nos enlairant a zones de calma i més subtils.  
En el directe tornen a pujar la intensitat per 
acabar ballant amb l’alegria. 
Aquest nou treball està fet de deu cançons 
com deu esglaons per tal que, mentre els 
vas pujant, potser també t’ajudin a buidar la 
maleta, et puguis sentir més bé, més lleuger 
i potser també puguis connectar amb racons 
profunds de tu mateix, de tu mateixa.
Àpat Rigotaverna: cuina hondurenya
Lloc: Rigotaverna
Ho organitza: Geganters

20.30 h CONCERT. JORDI SERRADELL 
DUO
En Jordi Serradell es va criar entre Planils, 
Casavells i la Bisbal d’Empordà, paratges 
tan feréstecs i empordanesos com ell i la 
seva música. 
Juntament amb en Guillem Callejon 
interpretaran a duo el seu primer disc, que 
s’estrenarà el setembre vinent. Un disc sorgit 
del no-res, fet sense pensar i creat amb tota 
la intenció del món, on en Jordi reafirma la 
seva existència i el seu renaixement, viatjant 
a la foscor més profunda de les seves 
entranyes i a la claror més enlluernadora del 
seu ésser. 
Serà un concert a duo amb guitarra acústica, 
guitarra elèctrica, pedal steel i veu. Un viatge 



que de ben segur no et deixarà indiferent. 
Lloc: L’Espai (Pista Mas Clarà)
Ho organitza: Els Voltors 

21 h LA VEU
Arriba la paròdia del reconegut programa 
de televisió La Voz. Repetim, i amb més 
novetats! Ets dels que cantes a la dutxa? 
T’apassiona cantar i ballar? Somies 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 ordre 
de registre. IMPORTANT: Noves bases de 
participació. Places limitades. Data límit 
inscripció, dimarts 14 d’agost. 
Lloc: plaça del Castell
Ho organitza: Els Voltors

22.30 h SENSE SAL
Sense Sal torna als escenaris amb més festa 
que mai. El grup de Terrassa, amb més de 
150 concerts a l’esquena, acaba de publicar 
La Sortida, un single que de seguida s’ha 
situat al capdavant del rànquing a les llistes 
de més èxit a les radiofórmules catalanes. 
Amb quatre discos sota el braç i vuit anys 
girant per sales i festes majors, la trajectòria 
de Sense Sal els avala per portar festa, 
alegria i compromís als seus concerts. No 
te’ls perdis! 
Lloc: L’Espai (Pista Mas Clarà)
Ho organitza: Els Voltors 

22 h 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: Pavelló Firal
Ho organitza: Fundació Oncolliga Girona 
- delegació de la Bisbal i Ajuntament de la 
Bisbal d’Empordà
Entrada gratuïta

23 h NIT INDIVENDRES- ESTESOS 
COMBO + BAD MONGOS
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: Estesos Combo, la súper 
banda arrelada a Parlavà que descarrega 
drunk’n’roll i frat rock per tots costats. Per 
si no n’hi hagués prou, els palafrugellencs 
Bad Mongos, torna a la Bisbal per presentar 
Mongo Machine, editat pel segell BCore: 
la banda més cafre de la Costa Brava ha 
parit un autèntica delícia de punk-rock 
100% Costa Brava, capaç de fer tremolar 
barraques. Si dorms, ja et despertaran.
Lloc: escenari de Barraques
Ho organitza: Indivendres

23 h CONCERT A CÀRREC DE THE 
FUNK POWER STATION + NIT DELS 
‘70’60’90’80
Banda formada a l’estiu del 2017 per músics 
de diverses poblacions empordaneses amb 
l’objectiu de fer homenatge a les grans 
formacions i artistes del funk, soul i disco de 
tots els temps. 
“El 1998, una generació de músics van ser 
desterrats a l’oblit per uns fets que sí que 
havien comès, però que no recordaven pel 
seu estat etílic. 
Aquests energúmens van trigar poc a 
desobeir fent de músics amb molt poca 
fortuna. Avui segueixen perseguits per la 
mala sort mentre s’amaguen en identitats 
falses i agrupats en una banda clandestina 
de dubtosa legalitat. 



Si vostè té algun problema i se’ls troba, 
potser tindrà l’oportunitat de contractar-los.”  
-The Funk Power Station-
Una nit que ja és un clàssic de la Festa Major 
de la Bisbal 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, on Dj 
Psarqui i Dj Vadó us posaran la pell de gallina 
i us faran augmentar l’adrenalina fins a límits 
que ja no recordàveu.
Ah, freak out!
Lloc: Rigotaverna
Ho organitza: Geganters

24 h ORQUESTRA MARIBEL
Orquestra Maribel us vol oferir un còctel 
senzill. Agafant música des dels 80, fins 
ahir. Li posen tres parts de bon rotllo i un xic 
d’humor. Ho sacsegen molt ben sacsejat i ho 
serveixen amb aire fresc. 
Les versions de l’Orquestra Maribel són 
garantia de festa. Una pluja de versions que 
es deixen cantar bé faran que la pista no 
deixi de ballar. 
Van començar aquesta aventura mig en 
broma a finals del 2013 i s’han convertit en 
un dels grups més sol·licitats a les festes 
majors del país.
Lloc: L’Espai (Pista Mas Clarà)
Ho organitza: Els Voltors 

02 h KHARLOS SELEKTAH DJ
Kharlos Selektah, selector de Palafrugell, 
comença el 2010 enfocant-se al dancehall i 
segueix promovent i punxant esdeveniments 
a la Costa Brava. També ha participat en 
festivals i festes nacionals. Es mou pels estils 
jamaicans, hip-hop i basshall. Compaginant-
ho amb dubplate de diferents artistes 
nacionals i internacionals. Vine i gaudeix d’un 
bon festival! La tovallola, de ben segur, no 
hi faltarà.....
Lloc: L’Espai (Pista Mas Clarà)
Ho organitza: Els Voltors 

DIUMENGE 18
11.15 h LA CONVIDADA DE L’ÀLIGA 
(plantada) 

11.45 h INICI CERCAVILA 
Aquest any l’Àliga està d’aniversari i és que 
compleix ni més ni menys que 400 anys 
d’història! Enguany hem volgut convidar un 
element del bestiari popular molt especial. 
Hem convidat la Mulassa de Barcelona, 
una de les mulasses més divertides de 
Catalunya. És una figura que l’any passat 
va complir 450 anys d’història. Us animem 
que vingueu totes i tots a veure’ns dansar 
conjuntament pels carrers de la Bisbal en 
aquesta 3a edició de la Convidada de l’Àliga!
Lloc: sortida de la plaça de l’Ajuntament i 
arribada a la plaça Major

13 h VERMUT DE FI DE FESTA MAJOR 
En acabar la Convidada de l’Àliga, us animem 
a tots i a totes a prendre un vermut a la plaça 
amb nosaltres a preu popular.
Lloc: plaça Major
Ho organitza: Àrea de Cultura i Àrea de 
Joventut
Hi col·labora: Amics de l’Àliga

16 h CAMPIONAT DE BOTIFARRA
Ens plau recuperar el que sens dubte és 
un dels jocs més característics de la nostra 
cultura i volem que us animeu a venir-hi. Així 
doncs, busqueu-vos la vostra parella ideal 
i veniu a xalar amb les rialles, xivarris i crits 
dels més experts “botifarreros”!
Inscripcions: el mateix dia de 15 a 16h
Lloc: Rigotaverna
Ho organitza: Geganters

18.30 h CONCERT SERENATA.CAT A 
CÀRREC DE LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
Enguany La Principal de la Bisbal tornarà 
amb un espectacle renovat, en la línia del 



que ens ve oferint per la Festa Major, del 
projecte “La Principal acústica”. I ho farà en 
un espai tan exquisit com el 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 amb la seva màgia. 
Organitza: Amics de la Sardana de la Bisbal 
i comarca. 
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
Ho organitza: Ajuntament de la Bisbal i 
Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca

18.45 h MASTERCLASS DE IOGA
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: 674 570 015. Places 
limitades!!! 
Namaste!
Lloc: L’Espai (Pista Mas Clarà)
Ho organitza: Els Voltors 

19.30 h CONCERT A CÀRREC DE LA 
PETITA LOLA I LA BIG LOLA ‘El mar 
guarda el secret’ 
La veu de les nenes i els nens convida, 
amb l’acompanyament d’una ampolla amb 
un missatge, a viatjar pel mar: el mar de 
la infantesa, amb la innocència escrita als 
ulls; el de l’adolescència, on tot sembla per 
sempre i on tot és possible; el dels records 
d’uns anys d’obertura i alegria, després de 
massa anys foscos...  

Però també hi ha un espai per a la reflexió, 
per denunciar aquells que fan del mar un 
indret de mort, que empresonen els que 
ajuden a salvar vides però resten indiferents 
al patiment de nens i nenes, home i dones 
com ells...  
En resum, un espectacle que reflecteix el 
que vol ser la Petita i la Big Lola: tendresa, 
denúncia, reflexió. Futur, esperança... 
estimació !!! 
Ens acompanyeu en aquesta travessa?
Àpat Rigotaverna: cuina gallega
Lloc: Rigotaverna
Ho organitza: Geganters

20 h FUTBOL. ATLÈTIC BISBALENC – 
QUART
Lloc: camp de futbol
Ho organitza: Atlètic Bisbalenc

20.30 h VOLTOR WINE & MUSIC 
Música, vi, ambient especial, nit d’estrelles.... 
un espectacle sensacions. El Wine&Music 
és un tast de vins (guiat per un sommelier) 
harmonitzat amb música de diferents autors 
dels segles 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. Previ treball de selecció 
de les peces musicals amb el sommelier, 
aporten la part emocional de l’espectacle, 
fent el maridatge musical amb el vi. 
Acompanyament de petites tapes durant 
l’activitat. 
Inscripcions a www.elsvoltors.cat per rigorós 
ordre de registre. Tot l’acte complet a la 
nostra web. Les places són limitades. 15€/
inscripció. 
Lloc: L’Espai (Pista Mas Clarà)
Ho organitza: Els Voltors



21.30 h VIOLA CONCERTS: NORTHERN 
CELLOS
Quatre cellos elèctrics + una bateria que ens 
faran vibrar des del primer moment amb 
grans hits d’estils variats que van des del pop 
al rock, passant pel metal i el dance. 
Amb un format únic, ofereixen un espectacle 
innovador basat en medleys o popurris 
capaç d’emocionar el públic amb una balada 
d’Adele per tot seguit fer-lo aixecar de la 
cadira i ballar un tema d’Avicii. 
Un espectacle que no deixa indiferent a 
ningú.
Entrada anticipada 8 € taquilla 10 € 
Lloc: Escoles Velles
Ho organitza: Viola Concerts

22 h NIT DE GINTÒNICS. 20 ANYS DE 
MOTXILLA 
“20 anys de motxilla” són els que has estat 
viatjant, descobrint indrets i racons d’arreu 
del planeta dels que a molts ens costa 
situar-los 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 
Fundació Oncolliga Girona, un projecte 
amb la intenció de donar un nou impuls a la 
tasca que la Lliga Catalana d’Ajuda al Malalt 
de Càncer. Amb el pas del temps, l’entitat 
ha ampliat la seva mirada i ha apostat per 
la promoció de la salut i la sensibilització de 
la societat, sense oblidar la seva finalitat 
principal: donar resposta a les necessitats 
que les institucions públiques no cobreixen 
facilitant recursos humans i materials que 
contribueixin a fer més còmoda la vida de 
les persones que pateixen una malaltia 
oncològica. 
Àpat Rigotaverna: cuina gallega
Lloc: Rigotaverna
Ho organitza: Geganters

22.02 h CORREFOC XIQUI
I què millor per acabar la festa que el 
Correfoc Xiqui? Enguany estem de 
celebració, ja que aquest serà el 25è Correfoc 
Xiqui! Veniu a gaudir d’un correfoc fet pels 
més petits de la casa, ideal per començar a 
iniciar-los en la cultura del foc. Un espectacle 
on els dracs més joves salten i ballen 
amb els nens i nenes a ritme dels nostres 
tambors xiquis i acompanyats pel nostre 
estimat dragolí tot cridant FOC, FOC, FOC...
Lloc: plaça del Castell
Ho organitza: Dracs

22.30 h CONCERT FI DE FESTA A 
CÀRREC DE MIQUEL DEL ROIG 
Miquel del Roig és un fenomen en totes 
les lletres. Cada temporada realitza més de 
100 concerts per tot Catalunya, compartint 
molts cops cartell amb els principals noms 
del moment. Un músic genuí i irrepetible dins 
del panorama musical, capaç d’enfilar-se 
tot sol a un gran escenari com el del Canet 
Rock, amb l’únic acompanyament de la seva 
guitarra, i connectar immediatament amb les 
més de 20.000 persones congregades allí.
Àpat Rigotaverna: cuina gallega
Lloc: Rigotaverna
Ho organitza: Geganters

22.30 h 
CONCERT: MISHIMA – FI DE FESTA
Mishima presenta Ara i Aquí el nou disc del 
quintet barceloní per celebrar el seu XX 
aniversari. 
Ara i Aquí satisfà una demanda recurrent 
dels seus fans: el testimoni de l’energia, el 
vigor i l’emoció del seus directes, un recull 
de sensacions entre la comunió i la catarsi. 
El repertori combina grans èxits amb obra 
recent. 
Amb vuit àlbums d’estudi a les seves 
espatlles, i després de centenars de concerts, 
David Carabén (veu i guitarra), Marc Lloret 
(teclats), Dani Vega (guitarra), Xavi Caparrós 



(baix) i Alfons Serra (bateria), han decidit 
retre un homenatge potser no tant a ells 
mateixos com a les cançons que els han 
portat fins aquí. 
No et perdis aquest gran concert de fi 
de festa de l’Espai 2019! Hi esteu tots 
convidats! 
Lloc: L’Espai (Pista Mas Clarà)
Ho organitza: Els Voltors

23 h NIT D’HAVANERES AMB ELS 
GRUPS PORT BO i PEIX FREGIT 
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 
Port Bo. Amb 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, al 
compàs de La Bella Lola. 
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.
Lloc: parc infantil 8 de Març
Ho organitza: Amics de la Sardana de la 
Bisbal i Comarca

23.30 h NIT RETROTOWN: FARISTOL + 
JELLY FISH SKAY + INDIVENDRES 
BAND
Faristol: grup format per músics de 
Palafrugell i la Bisbal d’Empordà entre 
els anys 1980 i 1990 aproximadament, 
pensat per fer música de Festa Major, en 
el moment que l’orquestra Plateria i la 
Salseta del Poble Sec triomfaven arreu on 
actuaven. 
Crec recordar els components i demano 
disculpes si em deixo algú. 
Dani Castells, a la bateria; Dani Zamora, 

guitarra baixa; Joan Badia, guitarra solista; 
“Chichi”, cantant; Josep Cassanyes, saxo; 
Pere, trompeta... 
El repertori era similar al de la Plateria i la 
Salseta, molt inspirat en boleros i salsa o 
música llatina. 
Després de dos o tres anys el grup va fer 
un gir de 180 graus, si parlem de repertori. 
S’hi va incorporar en Joan Olivet, bateria; 
jo com a cantant i guitarra rítmica, i l’Àlvar 
Llaurador guitarra solista. Hi varen passar 
diferents baixistes: en Xevi Monfort, en Pep 
de Girona, en Jaume també de Girona i la 
Maria al piano, etc. 
El repertori es basava en versions de Dire 
Straits, Bob Dylan, Bob Marley, Janys 
Joplin, etc. 
També van passar pel grup dues veus 
femenines: Maria Àngels Ortiz i Rosa 
Zaragoza. 
Finalment, després de 10 anys més o 
menys, el Faristol va desaparèixer degut 
a compromisos familiars i per falta de 
motivació. 
Val a dir que fins al dia d’avui l’Àlvar 
Llaurador i jo, Carles Sanjosé, tots dos amb 
66 anys, no hem deixat de fer bolos junts 
o per separat. Sempre inspirats en l’època 
Faristol. 
Si penso en alguna cosa fantàstica que val 
la pena viure és la música, sens dubte. 
El dia 18 d’agost tocarem l’Àlvar i jo com a 
representants del Faristol, acompanyats 
per en Toni Molina a la bateria, en Jordi 
Llenas a la guitarra baixa, i la meva filla, 
Maria Sanjosé cantant i harmònica.
Jellyfish Skyes: juny del 2002 a l’agost 
del 2006. Banda formada per Guillermo 
Martorell, Genís Figa i Toni Molina. 
Maqueta: agost del 2002. Disc: Love is just 
a heartbreak away, febrer 2004 i EP: The 
siren and the sailor, febrer 2005.
Per al concert del Retrotown d’enguany, 
farem un repàs de les cançons més 
emblemàtiques de la banda amb 



col·laboracions molt especials.
Indivendres Band va ser un grup que va 
estar actiu entre 2013 i 2015 vinculat a 
l’associació cultural Indivendres. El grup 
estava format per membres de l’entitat 
i va actuar en els diferents saraus que 
organitzava Indivendres. Entre les seves 
files hi havia membres de Medusa Box, 
Mazoni, The Gramophone Allstars o 
Sanjays. El seu repertori era una tria 
eclèctica de versions passant per estils 

com l’indie, el funk, el disco o el reggae, que 
rescataran per tancar la Festa Major de la 
millor manera: ballant!
Membres: Enric Mont (veu i guitarra), Genís 
Bou (saxo i teclats), Emili Bosch (guitarra), 
Jordi Bosch (baix), Malcus Codolà (bateria)
Lloc: Escenari de Barraques
Ho organitza: Àrea de Joventut i Àrea de 
Cultura

DIA 14:
23.30 h CONCERT DE FESTA MAJOR AMB 
MAFALDA + FESTUCS

DIA 15:
23 h NIT DE SKA AMB DOUBLE JABS + RUDE TEO

CONCERTS BARRAQUES 

DIA 17: 
23 h NIT INDIVENDRES AMB ESTESOS COMBO 
+ BAD MONGOS

DIA 18: 
23 h RETROTOWN. FARISTOL + JELLY FISH SKAY 
+ INDIVENDRES BAND

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!

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!



GRAELLA 
FESTA MAJOR 2019 LA BISBAL D’EMPORDÀ

Data Hora Activitat Lloc Organitza

9 19.30 Inauguració exposició “Diàlegs” de 
Laura Niubó Terracotta Museu Terracotta 

Museu

10

9.00 XIX Concurs social de petanca Pati de la Biblioteca i pistes 
petanca

Club Petanca 
La Bisbal

17.00 Descobreix el Terracotta Terracotta Museu Terracotta 
Museu

18.00 Circuit BTT Puig de Sant Ramon Club Ciclista la 
Bisbal

19.00 Concurs de música Festa Nota’r 
+ Concert Plaça Benet Mercader Yes the 

Music!

11 19.00 Concert: Cor Carreras Dagas
 Campanes de Festa Plaça del Castell Cor Carreras 

Dagas

13 20.00 Espais Enllà Biblioteca Lluïsa Duran Biblioteca 
Lluïsa Duran

14

17.30 Plantada de Gegants Plaça del Castell Geganters

18.00 Pregó i trencament del càntir Plaça de l’Ajuntament Geganters

18.15 Cercavila d’inauguració
Sortida de la plaça de 

l’Ajuntament i arribada a la 
plaça Major

Geganters

20.00 Inauguració de l’Espai L’Espai Els Voltors

20.45 Concert: Mireia Zamora L’Espai Els Voltors

21.30 Festa de l’escuma Plaça Germans Sitjar Els Voltors

22.30 Concert: The Best Of L’Espai Els Voltors

23.00 Teatre: Epodermis Plaça del Castell

David Planas 
i Ajuntament 
de la Bisbal 
d’Empordà

23.00 Pulse Festival Empordanès de 
música electrònica

Aparcament del camp de futbol 
municipal Sanae

23.30 Concert de Festa Major amb 
Mafalda + Festucs Barraques Àrea Joventut 

i Àrea Cultura



Data Hora Activitat Lloc Organitza
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10.00 Torneig d’escacs escolar fins a 
sub-12 (12 anys o menys) Biblioteca Lluïsa Duran Club d’Escacs la Bisbal

10.30 Menuda Festa Parc infantil 8 de Març Els Voltors

12.00 Ofici solemne de Festa Major Parròquia de Santa Maria Parròquia de Santa 
Maria

12.30 Minifesta de l’escuma Parc infantil 8 de Març Els Voltors

13.00 Entrada solemne i ball 
de l’Àliga Parròquia de Santa Maria

Amics de l’Àliga i 
parròquia de Santa 

Maria

13.10 Baixada de l’Àliga i passejada 
del seguici històric Plaça Major

Àrea de Cultura. Hi 
col·labora Amics de 
l’Àliga, Geganters 

i Dracs

18.00 Olimpíades de la terra Oriol 
Canals Plaça Major Casal Estel Roig 

18.30 Trobada de cotxes Sports & 
Clàssics la Bisbal

Davant l’Espai (avinguda 
Mas Clarà) Els Voltors

18.30 Concert de cobla amb La 
Principal del Llobregat Plaça del Castell Amics de la Sardana i 

Àrea de Cultura

19.00 Festa Holi  (nova ubicació) Parc infantil 8 de Març Els Voltors

19.00 Futbol: Atlètic Bisbalenc-
Palafrugell Camp de futbol Atlètic Bisbalenc

19.15 Actuació finalista concurs 
musical Festa Nota’r Rigotaverna Geganters

19.45 Actuació Musical a càrrec de 
Miquel Abras Rigotaverna Geganters

20.30 Double Chick L’Espai Els Voltors

21.26 Tronada Riu Daró – entre pont  Vell 
i el Nou Dracs

21.33 Promenade du Dragon Sortida des del pont Vell Dracs

22.30 Sardanes amb La Principal del 
Llobregat Jardins de Torre Maria Amics de la Sardana i 

Àrea de Cultura

22.30 Concert: El Último Veneno L’Espai Els Voltors

23.00 Nit de Ska amb Double Jabs 
+ Rude Teo Barraques Empordà Sons i 

Indivendres

24.00 Ball de l’hora Carrer 1 d’Octubre-costat 
Escoles Velles Geganters



Data Hora Activitat Lloc Organitza
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12.00 Vermut de cuits amb Molina! +Indivendres 
dj’s Plaça Major Indivendres

15.00 Arrossada de Festa Major Plaça Major Casal Estel Roig

16.00 Migdiada popular Plaça Major Casal Estel Roig

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

Plaça Trinitat Sais (davant 
del CAP)

Amics de la Sardana de la 
Bisbal i Comarca

17.30 Fem Circ per la festa L’Espai Els Voltors

18.00 VIII Concurs de l’UNO Barraques Agrupament Escolta i Guia 
Les Gavarres

18.30 Espectacle familiar: Els Pirates de secà Torre Maria Xarxa

19.30 Animació infantil amb Xiula! Rigotaverna Geganters

19.30 Concert: Le Dancing Pepa Swing Band Escoles Velles Joventuts Musicals

20.45 Sabrina & One Take Band L’Espai Els Voltors

21.58 Correfoc Plaça del Castell Dracs

22.00 Concert amb El Trio Mariatxis! Rigotaverna Geganters

22.30 Litus 3 L’Espai Els Voltors

17

9.00 XII Campionat de Tennis Taula Pavelló Municipal 
d’Esports Club Tennis Taula

9.00 Cursa americana de la Bisbal per als petits Darrere camp de futbol Cop de Gas

11.00 Concert ball Lindy Hop Plaça Jacint Verdaguer Unió de Comerciants

11.30 Visites teatralitzades. Tot per un ral   (60’) Terracotta Museu Terracotta Museu

12.00 Vermut musical amb Juke Bocs Barraques Colla Sense Vàlvules

16.00 Cursa americana de la Bisbal per als grans Darrere camp de futbol Cop de Gas

17.30 Ball de gegants i capgrossos Plaça del Castell Geganters de la Bisbal

18.30 Sardanes amb la Bisbal Jove Voltes d’en Galí – Carrer 
Mesures

Amics de la Sardana de la 
Bisbal i Comarca

18.30 Ball de dracs mini Plaça del Castell Dracs

19.00 Partit de basquet 3x3 solidari – Projecte 
Vicenç Tur Pavelló d’Esports Bisbal Basquet

19.30 Concert a càrrec d’Eduard Canimas: Un 
pam de net Rigotaverna Geganters

20.30 Concert: Jordi Serradell Duo L’Espai Els Voltors

21.00 La Veu Plaça del Castell Els Voltors

22.30 Sense Sal L’Espai Els Voltors

22.00 Concert i ball: Cobla Orquestra Montgrins Pavelló Firal

Fundació Oncolliga Girona 
(delegació de la Bisbal) i 
Ajuntament de la Bisbal 

d’Empordà

23.00 Nit Indivendres amb Estesos Combo + 
Bad Mongos Escenari de barraques Indivendres

23.00 Concert : The Funk Power Station + Nit dels 
70’ 60’ 90’ 80’ Rigotaverna Geganters

24.00 Orquestra Maribel L’Espai Els Voltors

02.00 Kharlos Selektah Dj L’Espai Els Voltors



Data Hora Activitat Lloc Organitza
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11.15 La Convidada de l’Àliga - plantada Plaça del Castell

11.45 La Convidada de l’Àliga- cercavila
Sortida de la plaça de 

l’Ajuntament i arribada a la 
plaça Major

Àrea de Cultura i Àrea de 
Joventut (amb la col·laboració 

d’Amics de l’Àliga)

13.00 Vermut de fi de Festa Major Plaça Major
Àrea de Cultura i Àrea de 

Joventut (amb la col·laboració 
d’Amics de l’Àliga)

16.00 Campionat de botifarra Rigotaverna Geganters

18.30 Concert Serenata.cat a càrrec de 
La Principal de la Bisbal Plaça Major 

Ajuntament de la Bisbal i 
Amics de la Sardana de la 

Bisbal i Comarca

18.45 Masterclass de ioga L’Espai Els Voltors

19.30 Concert amb La Petita Lola i 
la Big Lola Rigotaverna Geganters

20.00 Futbol – Atl. Bisbalenc - Quart Camp de futbol Atlètic Bisbalenc

20.30 Voltor Wine&Music L’Espai Els Voltors

21.30 Viola Concerts: Northern Cellos Escoles Velles Viola concerts

22.00 Nit de gintònics: 20 anys de 
motxilla Rigotaverna Geganters

22.02 Correfoc Xiqui Plaça del Castell Dracs

22.30 Concert fi de festa a càrrec de 
Miquel del Roig Rigotaverna Geganters

22.30 Concert: Mishima – Fi de festa L’Espai Els Voltors

23.00 Nit d’havaneres amb Port Bo i  
Peix Fregit Parc infantil 8 de Març Amics de la Sardana de la 

Bisbal i Comarca

23.30 Nit Retrotown: Faristol + Jelly Fish 
Skay + Indivendres Band Escenari de barraques Àrea de Joventut i Àrea 

de Cultura

Aquesta Festa Major a l’espai de barraques hi haurà el Punt Lila, espai de sensibilització, informació i intervenció contra les agressi-
ons sexistes i LGTBIfòbiques amb l’objectiu de viure unes festes lliures de sexisme a la Bisbal!

Per al gaudi de la Festa Major, VIU-LA EN LLIBERTAT!

BONA FESTA MAJOR! 




