20, 26, 27, 28, 29 d’agost
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Benvolguts avianesos i avianeses,
S’apropa la Festa Major del nostre poble
i sembla que la podrem celebrar sense
restriccions després d’haver hagut de fer
les dues últimes edicions amb les mesures
COVID.
Estem contents de recuperar la normalitat
i aquest Ajuntament, amb la col·laboració
d’algunes entitats del poble, ha preparat
les activitats que us presentem en aquest
programa.
Desitgem que siguin del vostre gust i
que les gaudiu acompanyats de la vostra
família i amics.

10:00 / APARCAMENT LOCAL AVIANÈS
JOCS XIMPLES + recollida de dibuixos
del CONCURS DE DIBUIX INFANTIL
Les làmines per al concurs de dibuix es
podran recollir durant la setmana abans a
la papereria Avinguda 44.
Organitza: Grup d’Esplai d’Avià
18:00 / PL. ATENEU
CERCAVILA DELS GEGANTS D’AVIÀ
Recorregut: Plaça de l’Ateneu – Plaça de
l’Església – Plaça del Padró – Plaça Abat
Oliva – Plaça de l’Ateneu
Organitza: Geganters d’Avià
Col·labora: Correnotes Band i Geganters
Solidaris

Molt bona Festa
Major a tothom.
Patrocini Canal
Alcaldessa
d’Avià.
22:00 / SALA GRAN ATENEU
Espectacle de màgia amb MAG LARI
Preu: 10€
Venda d’entrades del 22 al 26 d’agost de 08
a 15h a les oficines de l’Ajuntament

09:00 / ZONA DEL ROC TOU
TIR AL PLAT: Memorial Josep Costa
Més informació programes a part
Organitza: Societat de Caçadors d’Avià
21:00 / PLAÇA DE L’ATENEU
X CURSA D’ORIENTACIÓ
NOCTURNA D’AVIÀ
Inscripcions anticipades
fins dijous 18 d’agost
Informació i inscripcions a:
cob.orientacio.cat
Organitza: Club Orientació Berguedà

23:30 / PL. PADRÓ
CONCERT JOVE:
Sense Sal + Thug Life Band + PD
Col·labora: Colla de Diables els Esclata
Aglans d’Avià

21:30 / CARRERS DEL POBLE
CORREFOC a càrrec de la Colla de Diables els Esclata Aglans d’Avià.
Veure normativa del correfoc 2022
Recorregut: Sortida del dipòsit de Cal Metge, Av. Pau Casals, C. Gran Via, Pl. Abat
Oliba, Pl. Padró
Col·labora: Colla de diables els Esclata
Aglans d’Avià

22:00 / SALA ATENEU
HAVANERES amb el grup Sac i Ganxo
A la mitja part, ACTE DE PROCLAMACIÓ de la pubilla, l’hereu, la dama i el
fadrí d’Avià 2022.
Hi haurà rom cremat.
Col·labora: Pubillatge Avianès
12:00 / CAMP DE FUTBOL
Partit d’ULTIMATE FRISBEE
Vine preparat i descobreix el nou esport de
moda d’Avià!
Organitza: Ultimate Frisbee Avià

23:30 / PISTA POLIESPORTIVA
CONCERT JOVE:
Pepet i Marieta + Adala + PD
Col·labora: Grup d’Esplai d’Avià

17:00 / PL. ABAT OLIBA
Espectacle de TITELLES “Les desaventures d’en Pinotxo” i “La rondalla dels
nuvis que no volien rentar plats”.
Organitza: Grup de Titellaires d’Avià
18:30 / CAMP DE FUTBOL
Partit: UE AVIÀ – UE ENGORDANY

19:30 / PARC DEL TOSSAL
ZUMBA amb la Janet Ferrer i la Sandra
Rubiralta

11:00 / ESGLÉSIA PARROQUIAL
MISSA MAJOR en honor a St. Lleïr
amb la col·laboració de la Coral Santa
Maria d’Avià

19:00 / PISTA POLIESPORTIVA
CONCERT DE FESTA MAJOR
a càrrec de CAFÈ TRIO.
21:00 / PISTA POLIESPORTIVA
BALL a càrrec de CAFÈ TRIO.

12:00 / ESGLÉSIA PARROQUIAL
MISSA pels difunts del poble
12:00 / PISTA POLIESPORTIVA
ANIMACIÓ INFANTIL amb l’espectacle SÒMINES DE L’ÀRTIC + recollida
de dibuixos del CONCURS DE DIBUIX
INFANTIL
Col·labora: Grup d’Esplai d’Avià
18:00 / PARC DEL TOSSAL
Concert i ballada de SARDANES a càrrec
de la COBLA PIRINEU.
A la mitja part, es repartiran els premis del
concurs de dibuix infantil i del joc de la
pastanaga
21:30 / ATENEU D’AVIÀ
Obra de teatre “MANS LLIURES”
a càrrec de l’Associació Teatral Avianesa
Preu: 8€ anticipada / 10€ a guixeta
Venda d’entrades del 22 al 26 d’agost de 08
a 15h a les oficines de l’Ajuntament.

• Els concerts disposaran de servei de barra.
Col·labora! Els ingressos de la barra són
vitals per tirar endavant la Festa Major!
• Sigues cívic/a i ajuda’ns a tenir una festa
neta i respectuosa!
• Tots els espais disposen d’accés per a persones amb diversitat funcional.

L’Ajuntament agraeix molt especialment
a totes les entitats organitzadores que
amb el seu esforç desinteressat fan possible la Festa Major.

• Durant els concerts, es disposarà d’un servei d’atenció sanitària ubicat a l’exterior.
• Avià per una festa lliure de sexismes!
Recorda que si et trobes en una situació
d’abús, pots sol·licitar ajuda a la barra, establiments o cossos de seguretat presents.
• L’organització es reserva el dret d’alterar
el present programa si per causes de força
major es veiessin obligats a fer-ho.
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OBJECTIUS:
Eliminar als altres jugadors/es i ser la
última persona viva
COM SÉ A QUI HE D’ELIMINAR?
Un cop s’inicia el joc, l’aplicació et dirà qui
és la teva víctima.
COM S’ELIMINA?
Clavant una pastanaga a la víctima.
Enganxant un gomet a una part del cos de
la víctima.
COM EM PUC DEFENSAR:
De la pastanaga: Portant una armilla
reflectant
Del gomet: Portant un flotador.
QUÈ PASSA SI M’ELIMINEN?
He d’entrar a l’aplicació i acceptar que
m’han eliminat.
He d’anar a l’espai del cementiri de l’aplicació i escriure una frase de comiat.
QUI HI POT PARTICIPAR?
Persones majors de 14 anys.
És necessari tenir un smartphone.
QUAN?
La partida començarà el divendres 26
d’agost a les 00:00h i acabarà el diumenge
28 d’agost a les 23:59h
COM M’INSCRIC?
Del 22 al 26 d’agost descarregant-me l’aplicació “joc de la pastanaga”
PREMIS
Els premis s’entregaran el dilluns 29
d’agost a la tarda, a la mitja part de les
sardanes.
- 1r Premi: Persona viva que ha eliminat a
més jugadors/es
- 2n Premi: Persona (viva o eliminada) que
ha eliminat a més jugadors
- 3r Premi: La millor esquela
- Premi de consolació al primer eliminat

BASES:
Podran participar en el concurs tots els
artistes que ho desitgin. La inscripció és
gratuïta.
Tema: Lliure, fent referència al terme
municipal d’Avià.
Referent a les obres: han de ser, com a
mínim, del número 12 i la tela amb el fons
a un sol color.
La inscripció i el segellat de les teles es pot
fer del 18 al 25 d’agost, excepte dissabte
20 i diumenge 21 d’agost, a les oficines de
l’ajuntament de 8h a 15h. La inscripció
dona dret a un sol tiquet per esmorzar en
un bar del poble.
Presentació de les obres: del 18 al 25
d’agost, excepte dissabte 20 i diumenge 21
d’agost, a les oficines de l’ajuntament de
8h a 15h.
Cada concursant podrà presentar diverses
obres, podent optar a un sol premi.
S’estableix una nova categoria per obres
d’artistes nascuts a partir de l’any 1992.
El veredicte del jurat serà inapel·lable. Es
farà públic el dijous 25 d’agost a les 21h a la
sala d’exposicions de l’Ateneu d’Avià.
El jurat estarà format per representants
de l’Ateneu d’Avià i persones relacionades
amb el món artístic. Es podran declarar
premis deserts.
L’exposició s’inaugurarà el divendres 26
d’agost a les 18h a la sala d’exposicions de
l’Ateneu d’Avià.
El lliurament de premis es portarà a terme
el dissabte 27 d’agost a les 20h a la mateixa
sala d’exposicions.

Horari de l’exposició:
Divendres 26 d’agost de 18h a 22h
Dissabte 27 d’agost de 18h a 22h
Diumenge 28 d’agost de 18h a 22h
Dilluns 29 d’agost de 18h a 22h
Les obres premiades quedaran en propietat de l’Ateneu d’Avià, reservant-se el dret
de reproducció , publicació i venda.
Les obres exposades es podran retirar a
partir del dia 5 de setembre, de dilluns a
divendres de 8h a 15h a l’ajuntament. Les
obres no retirades abans del 30 de setembre, quedaran igualment en propietat de
l’Ateneu.
Participar en aquest concurs pressuposa la
total i plena acceptació de les bases.
L’organització no es fa responsable de
qualsevol incident que es pugui produir
des de la presentació de l’obra i fins la
seva retirada, ni tampoc durant la seva
exposició.
PREMIS:
PRIMER PREMI Oli: 400€
PRIMER PREMI Aquarel·la: 400€
SEGON PREMI: 350€
TERCER PREMI: 300€
PREMI CATEGORIA JOVE: 220€
El segon i el tercer premi es poden atorgar
a la categoria d’oli o d’aquarel·la, segons
veredicte del jurat.

En mostra d’agraïment, se subvencionarà
les despeses de guarniment dels carrers
degudament justificades. Es passarà a fer
les degudes contribucions. Es donarà:
Fins a 50 mts. de carrer guarnit: 90€, 1
llanognissa i 6 ampolles de cava.
De 50 a 100 mts. de carrer guarnit 150€, 2
llangonisses i 12 ampolles de cava.
De 100 a 200 mts. de carrer guarnit 240€,
2 llangonisses i 1 bull negre i 18 ampolles
de cava.
Més de 200 mts. de carrer guarnit 270€, 1
pernil, 2 llangonisses i 24 ampolles de cava.
No serà motiu de subvenció productes
alimentaris, plantes i altres materials o
objectes que no siguin estrictament per al
guarniment del carrer.
Als carrers que ha de passar la cercavila
del divendres, que estan especificats al programa d’actes, convindria que els guarniments no estiguin penjats a menys de 4,20
mts. d’alçada per tal que puguin passar-hi
els gegants.

Fotografia: Guillem Coma

PELS PARTICIPANTS:
• Portar roba de cotó, preferiblement vella,
amb mànigues i pantalons llargs.
• Portar un barret amb ales que cobreixi
tot el cap i tapar-se el clatell amb un mocador de cotó.
• Protegir-se els ulls.
• Portar el calçat adequat (esportiu, de
muntanya, etc.)
• Tenir cura de tapar-se les orelles per
disminuir els sorolls de les explosions
pirotècniques.
• No demanar aigua als veïns.
• Obeir les indicacions dels serveis d’ordre
públic i de sanitat.
• Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, havent d’utilitzar únicament els preparats pels organitzadors.
• Respectar les figures de foc, els seus
portadors i els músics.
• Adoptar una actitud correcte amb els
diables i no obstaculitzar el pas ni fer-los
caure.
• Seguir en tot moment les indicacions
dels diables.
• Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc i dels punts d’assistència sanitària.
• En el cas de sofrir cremades, dirigir-se
immediatament als punts d’assistència
sanitària.
• En cas de perill, seguir les instruccions
dels diables.

PELS VEÏNS I COMERCIANTS:
• Retirar tots els vehicles dels carrers de
l’itinerari.
• Abaixar els portals metàl·lics o persianes
en els edificis que en disposin.
• Protegir els vidres de les finestres, portes
i aparadors amb cartrons gruixuts.
• Enrotllar tots els tendals exteriors dels
habitatges i locals.
• No tirar aigua als participants ni als
espectadors del correfoc per la perillositat
que representa.
• Desconnectar tot tipus d’alarmes.
• Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar els pas dels actors,
organitzadors i participants al correfoc.

bona festa major!
Ajuntament d’Aviàà
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