PROGRAMA
BARRIS 2019
Del 20 al 27 de juny de 2019 tornen Els Barris a Sant Sadurní d’Anoia.
Voluntaris de cada barri treballen des de fa mesos amb moltes ganes de seguir
conservant aquesta tradició que representa la festa més antiga de la vila.
Els Barris tenen un accentuat passat religiós, ja que giren entorn la festivitat
del Corpus. És difícil de precisar des de quan els celebrem, però el que sí que
sabem és que des de la seva recuperació a finals del segle XIX mai hem deixat
de celebrar-los (exceptuant el període de la Guerra Civil).
Comencen un dijous, amb la festa del primer barri, i acaben una setmana
després, amb el Rengle de l’últim barri. Tot i el creixement i la transformació
viscuda a Sant Sadurní al llarg dels anys, la festa ha conservat sempre la
tradició dels set barris, seguint el mateix ordre de celebració: Ajuntament
(dijous), Sant Antoni (divendres), Montserrat (dissabte), Església (diumenge),
Diputació (dilluns), Cavallers (dimarts) i Raval (dimecres).
El que sí que ha patit canvis és la manera de celebrar-los. Tradicions i costums
més religiosos han deixat pas a aquells més lúdics i festius; les completes, les
enramades, els bacallans del Barri Església i els concursos de barris, amb el
temps, han anat perdent protagonisme.
Cada barri té algun tret característic, però a tots hi trobareu la tronada
d’inici del migdia, la xocolatada i activitats de la canalla, el castell de focs,
les sardanes del vespre i la festa de la nit. El dia següent, al Rengle, tothom
ben elegants: les dones amb mantellina, els homes amb bastó i clavell, les
administradores amb la coca i la Banda dels Barris acompanyant tota la
comitiva amb el “ball de
la mantellina” i la marxa de Barris “sota la doble aliga”.
Als Barris sempre s’hi ha fet caliu, amb els anys s’ha anat perdent, però encara
es conserva a moltes cases la tradició d’obrir les portes a familiars, amics
i coneguts, per compartir junts coca i cava. És la nostra festa més antiga, i viu
de i pels sadurninencs i sadurninenques gràcies la seva aportació i estima.
Fem que els Barris segueixin molts anys més, seguim col·laborant i treballant-hi
per mantenir viva la flama de la tradició més antiga i arrelada a la nostra vila.

BARRI AJUNTAMENT
DIJOUS 20 DE JUNY
14.00 h Tronada d’inici.
18.00 h Propers, animació infantil a càrrec de la Cia. Fadunito Street Arts.
Xocolatada per tothom.
		 A continuació, concert a càrrec de La Santsa Banda, de l’Escola Municipal
de Música de Sant Sadurní.
22.30 h El tradicional Castell de focs.
		 Seguidament, sardanes amb la Cobla La Principal del Cava, coca i cava.
Els actes seran a la plaça de l’Ajuntament.
DIVENDRES 21 DE JUNY
17.00 h 		 Tradicional Rengle deis Confits. Trobada a la plaça de l’Ajuntament
(vegeu recorregut al final del programa).

BARRI SANT ANTONI
DIVENDRES 21 DE JUNY
14.00 h Tronada d’inici.
18.30 h Xocolatada per a tothom.
		 Obertura de les food trucks amb diverses propostes gastronòmiques.
		 Obertura de la barra de Cava.
		 Espectacle infantil a càrrec de la Cia. 4x4TdeTeatre.
19:30 h Folk i ballada a càrrec de Bauma.
21.00 h Sardanes amb la Cobla La Principal del Cava.
22.30 h Desfilada de la Carrossa i de la Txaranga.
23.15 h Castell de focs, a l’Ateneu.
23.35 h Desfilada de la Carrossa i de la Txaranga, des de l’Ateneu.
23.45 h Nit de concerts amb: Sin Reputación, Moratones, PD Catz i PD’s
PartySano.
Els actes seran a l’Era d’en Guineu, excepte els que indiquin un altre lloc.
DISSABTE 22 DE JUNY
19.30 h Tradicional Rengle. Trobada al carrer Sant Antoni (vegeu recorregut al final
del programa).

BARRI MOTSERRAT
DISSABTE 22 DE JUNY
14.00 h Tronada d’inici del Barri, a la Rambla de la Generalitat
14.15 h Concert vermut, davant el Bar El Picarol.
15.00 h Paella Popular, al c. Barcelona. Venda de tiquets al Bar el Picarol i Bar Oriol.
17.00 h Xocolatada per a tothom.
		 Espectacle musical infantil amb la companyia 3 1/4 de 15
		 Hi haurà un inflable gegant.
17.00 h Trobada de puntaires.
19.00 h El B’ersot! El Barri Sant Antoni ens fa entrega de les paneres i mantellines
del Rengle.
19.00 h SKATE&MUSIC, a l’Skate Park. (Hi haurà servei de barra)
		 Batalla de Gallos i Exhibició sobre rodes.
20.00 h Sardanes amb la Cobla La Principal del Cava.
22.00 h Correfoc amb els Diables Se m’n Refum.
23.00 h Mascletada Terra-Aire, a l’aparcament del CAP
00.00 h Ball de gala amb l’orquestra Aquarama, a la rambla de la Generalitat
00.15 h Concert de pop&versions, davant el Bar Oriol
01.00 h Concert Rock’n’roll, davant el Bar Restaurant Selecte.
03.30 h Ball amb punxadiscs, a la rambla de la Generalitat.
Els actes seran a la Plaça Nova, excepte els que indiquin un altre lloc.
DIUMENGE 23 DE JUNY
11:15 h Tradicional Rengle. Trobada a la plaça Nova (vegeu recorregut al final
del programa).

BARRI ESGLÉSIA
DIUMENGE 23 DE JUNY
06.00 h lnici de la confecció de les catifes de flors.
12.00 h El B’ersot! El Barri Montserrat ens fa entrega de les paneres i mantellines
del Rengle, a la plaça de l’Església.
14.00 h Tronada d’inici i tradicional repic de campanes.
		 Tot seguit, inauguració de les catifes de flors i pica-pica popular.
18.00 h Jocs, tallers i xocolatada per als més petits, a la plaça de l’Església.
19.00 h Espectacle familiar de Màgia amb el Mag Gómez, a la plaça de l’Església.
20.00 h Processó de Corpus i cantada de la Capvuitada amb la Coral Sant Sadurní.
		 Seguidament, rebuda de la Flama del Canigó, lectura del missatge i
cercavila fins al Pont Roma.
21.00 h Sardanes amb la Cobla La Principal del Cava, a l’aparcament del Pont Romà.
22:00 h Sopar de germanor i Revetlla Popular. Porta’t el sopar i vine a celebrar la nit
de Sant Joan, a la plaça del Pont Romà.
23.30 h Castell de focs, plaça del Pont Romà.
		 Seguidament, Lluïment dels Diables Se m’n Refum i encesa de la foguera
amb la Flama del Canigó.
00:30 h Concert amb Bandidos. Tot seguit, Ball amb punxadiscs.
DILLUNS 24 DE JUNY
20.00 h Tradicional Rengle. Trobada al capdamunt del carrer Església
(vegeu recorregut al final del programa).

BARRI DIPUTACIÓ
DILLUNS 24 DE JUNY
14.00 h Tronada d’inici.
17.00 h Xocolatada per a tothom. Tot seguit, actes per a petits i grans.
18.00 h Puja al nostre “Toro” Mecànic!.
21.15 h Sardanes amb la Cobla La Principal del Cava.
22.00 h Mapping de cine a càrrec dels alumnes d’ESO de l’Escola Vedruna
Sant Sadurní d’Anoia, al Carrer Sta. Joaquima de Vedruna (Davant l’escola)
22.25 h El B’ersot! El Barri ésglésia ens fa entrega de les paneres i mantellines
del Rengle.
22.30 h Cremada de la falla i focs artificials.
		 Vine a berenar i a sopar a la Plaça, hi haurà teca, taules i cadires!
Els actes seran a la plaça Manuel Raventós, excepte els que indiquin un altre lloc.
DIMARTS 25 DE JUNY
19.45 h Tradicional Rengle. Trobada a la plaça Manuel Raventós (vegeu recorregut
al final del programa).

BARRI CAVALLERS
DIMARTS 25 DE JUNY
14.00 h Tronada d’inici
17.30 h Xocolatada
18.00 h Animació infantil, amb Marc Oriol.
19.00 h Batucada pel barri, amb Timbalers Tabalots.
		 Paral·lelament es mantindran les activitats per als menuts amb guixos.
20.30 h Sardanas amb La Cobla La Principal del Cava.
22.30 h Castell de focs, des del terrat de l’Ajuntament.
		Seguidament, El B’ersot! El Barri Diputació ens fa entrega de les paneres
i mantellines del Rengle.
		 Tot seguit, concert amb Veneno en la Piel i, en acabar, Ball amb punxadiscs
amb DJ Cavallers.
Els actes seran a la plaça de l’Ajuntament.
DIMECRES 26 DE JUNY
20.00 h Tradicional Rengle. Trobada als quatre cantons (vegeu recorregut al final
del programa).

BARRI RAVAL
DlMECRES 26 DE JUNY
14.00 h Tronada d’inici.
17.30 h El B’ersot! El Barri Cavallers ens fa entrega de les paneres i mantellines
del Rengle, al carrer Raval.
17.30 h Espectacle infantil.
19.00 h Xocolatada.
19.00 h Trobada de puntaires.
19.30 h Sardanes amb la Cobla La Principal del Cava.
22.30 h Castell de focs, al costat del CEIP La Pau.
23:00 h Entrega de premis de decoració de balcons.
23:30 h Festa Jove amb Banda Neon. Seguidament, Ball amb punxadiscs.
Els acte seran al carrer Raval.
DIJOUS 27 DE JUNY
20.00 h Tradicional Rengle. Trobada al carrer Raval (vegeu recorregut al final
del programa).

SOPARS DE BARRIS
DIVENDRES 5 DE JULIOL
20.30 h Sopar del Barri Diputació, al pati de l’Índex.
DIVENDRES 12 DE JULIOL
Sopar de del Barri Cavallers, a la plaça de l’Ajuntament.

RECORREGUTS
DEL RENGLE
BARRI AJUNTAMENT (DIVENDRES 21 DE JUNY) Carrers: plaça de l’Ajuntament,

Doctor Escayola, Montserrat, volta a la plaça Nova, Montserrat, Doctor Escayola
i plaça de l’Ajuntament.
BARRI SANT ANTONI (DISSABTE 22 DE JUNY) Carrers: Sant Antoni, Narcís Viader,

Església, plaça de l’Església, Església, Narcís Viader, Sant Antoni, Josep Rovira,
L’Avernó i Sant Antoni.
BARRI MONTSERRAT (DIUMENGE 23 DE JUNY) Carrers: plaça Nova, Montserrat,

Doctor Escayola, Hospital, Església, plaça de l’Església, Església, Hospital,
Doctor Escayola, Montserrat, rambla Generalitat, carrers Barcelona, Mestre
Antoni Torelló, Mallorca, Tinent Coronel Sagués, Milà i Fontanals i plaça Nova.
BARRI ESGLÉSIA (DILLUNS 24 DE JUNY) Carrers: Església, plaça Doctor Salvans,
Església, Pont Romà, Doctor Darder, passeig de la Font Santa, Doctor Deó,
carretera de Gelida, Gelida, passeig de la Creu Trencada, passeig Codorniu,
Gelida, Pere Pons, plaça Europa, Mercè Cabestany i plaça de l’Església.
BARRI DIPUTACIÓ (DIMARTS 25 DE JUNY) Carrers: plaça Manuel Raventós,

Vilarnau, Sant Benat, Santa Joaquima de Vedruna, Ferrer i Sallés, plaça Manuel
Raventós, Diputació, Pompeu Fabra, Pelegrí Torelló, Marc Mir, Mossèn Ullastre
i plaça de l’Església.
BARRI CAVALLERS (DIMECRES 26 DE JUNY) Carrers: Doctor Escayola, Cavallers,

Hospital, Església, plaça de l’Església, volta a la plaça de l’Ajuntament, Doctor
Escayola, plaça els Gotims i final al pati del CIC Fassina.
BARI RAVAL (DIJOUS 27 DE JUNY) Carrers: Raval, Doctor Escayola, Hospital,

Església, Plaça de l’Església, Raval, Vilafranca, Vallès, avinguda Sant Jordi,
Subirats, Cerdanya, camí de Rocabruna, Canigó, Subirats, Empordà, Vallès,
Vilafranca, plaça Santiago Rusiñol, Vilafranca, Formosa, Jacint Verdaguer
i final al Raval.

