41a EXPOSICIÓ DE CIRERES 2017 PROGRAMA D’ACTIVITATS

DIVENDRES 26

A 2/4 de 10 del vespre – plaça Francesc Macià
Correfoc
Organitza: Fomarians Diables
A ¼ d’11 de la nit – plaça del Sol
Esclat de Foc i Tabalada
Organitza: Fomarians Diables
A 2/4 d’11 de la nit – pàrquing del poliesportiu
Remullada
Organitza: Regidoria de Cultura amb la
col·laboració dels Bombers Voluntaris
2/4 de 12 de la nit – piscina municipal
NIT JOVE a càrrec de Dj OGT
Organitza: Sant Climent Jove

DISSABTE 27

A 2/4 de 10 del matí – església parroquial
Ofrena i acció de gràcies pels primers fruits rebuts per la terra
Organitza: Comunitat Parroquial
A les 10 del matí – sala de plens
Recepció d’autoritats i entitats
Seguidament, seguici amb els gegants i el Ball de Gitanes fins a la
inauguració
A les 11 del matí – davant de l’exposició
Inauguració de la 41a Exposició de Cireres, a càrrec de
l’Hble. Sr. SANTI VILA conseller de Cultura . Les corals infantils
Estol, Diapasó i Cherrys i la Coral La Vall interpretaran Per a cireres,
Sant Climent! Tot seguit, davant de l’exposició:
• Actuació del Ball de Gitanes
Organitza: Ball de Gitanes de Sant Climent
• Presentació d’Un Show de Família, el musical dels 30 anys del
Grup Escènic
Organitza: Grup Escènic Sant Climent
Foto amb tots els participants de les paneretes infantils i a
continuació cercavila dels Grallers Clau de Mar i Els Ginjolers per
l’espai firal; el recorregut finalitzarà a la plaça de la Vila.
A les 12 del migdia – plaça de la Vila
Joc de l’oca de cireres gegant a càrrec d’Animació Rubies
Organitza: Regidoria de Cultura
A la 1 del migdia – des del recinte firal
Acompanyament de les autoritats i tancada dels
gegants al Casal de Cultura, amenitzats pels Grallers
Organitza: Geganters i Grallers de Sant Climent
Seguidament – al Casal de Cultura
Inauguració de l’Exposició de Pinzellades
Organitza: Pinzellades
A partir de les 5 de la tarda – plaça Lluís Companys
XXI Trobada de Puntaires
Amb la participació de puntaires vingudes d’altres poblacions
Organitza: Puntaires de Sant Climent
A partir de les 5 de la tarda – plaça de la Vila
2on Torneig Carcassonne de les Cireres
Inscripcions prèvies i informació: daudecinc@gmail.com
Organitza: Dau de Cinc
A 2/4 de 6 de la tarda – plaça de la Vila
Taller de reutilització de materials reciclats, a càrrec d’AMBIENS
Organitza: Regidoria Medi Ambient
A les 6 de la tarda – plaça Francesc Macià
Taller infantil de pa artesà
Inscripcions fins el 24 de maig a blatifoc@gmail.com
Organitza: Blat i Foc
A 2/4 de 7 la tarda – amb inici a la carpa de «+ de 1000»
Passejada guiada per la història de Sant Climent de Llobregat
Presentació del llibre Imatges de sempre: Sant Climent de
Llobregat en el segle XX
Organitza: + de 1000. Històries de Sant Climent
A les 7 de la tarda – davant de l’exposició
Concurs d’escopir pinyols. Hi haurà un premi per al guanyador.
Cal inscriure-s’hi en el correu santclimentjove@gmail.com
(fins divendres 26).
Organitza: Sant Climent Jove
A 2/4 de 8 del vespre – plaça de la Vila
Taller obert de zumba
A càrrec de Fernando Ebang Akele
Organitza: A.VV.LaMoreneta

A les 10 de la nit – Casal de Cultura
Amb motiu del 30è aniversari del Grup Escènic Sant Climent,
estrena del musical Un Show de Família
Preu: 6 €
A continuació esteu tots convidats a la celebració dels 30 anys del
Grup Escènic Sant Climent amb un brindis i pastís. Seguidament, ball
amb música dels anys 80 i 90, amb el Dj Jordi Barrios, i bar fins
les 3 de la matinada.
Organitza: Grup Escènic Sant Climent

DIUMENGE 28

A les 10 del matí – església parroquial
Repicada de campanes
A càrrec de la Colla de Campaners de Sant Climent
A partir de les 10 del matí – camí de la Camagriga
Trobada de Cotxes Clàssics
Organitza: Club d’Escarabats de Catalunya, Club Foro 600 i Clàssic Club
Viladecans
A partir de les 11 del matí – plaça Lluís Companys
La Festa d’Aigües
Vols construir i fer navegar un vaixell?, jugar amb tauletes interactives i
passar-te tots els nivells del cicle de l’aigua?, o transportar aigua sense
perdre’n ni una gota?
Aigües de Barcelona et porta un munt de jocs a la Festa d’Aigües. Si
tens entre 3 i 12 anys, vine a jugar!
T’hi esperem!
Organitza: Aigües de Barcelona, amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Sant Climent de Llobregat
11 del matí – espai firal
Cercavila del Ball de Cireraires (amb danses ballades per nens i
nenes de Sant Climent)
Organitza: Geganters i Grallers i Ball de Gitanes
A les 12 migdia – plaça de la Vila
Ball del Patatuf i Ball de Cireraires (ballats per nens i nenes de Sant
Climent)
Sortida des del monument a la sardana
Organitza: Geganters i Grallers i Ball de Gitanes
A ¾ d’una – a l’església
Concert de les Cireres a càrrec de L’Orfeó de Sants i la Coral La Vall
Organitza: Coral La Vall
A les 6 de la tarda – Casal de Cultura
Les corals infantils Estol, Diapasó i Cherrys presenten el
musical El Petit Príncep
Organitza: Corals infantils
A 2/4 de 7 del vespre – plaça de la Vila
Tallers de balls llatins i country oberts al públic
Seguidament, petita exhibició
Organitza: ABS Giravolt
A les 7 de la tarda – plaça de Lluís Companys
Concurs de Pastissos
Temàtica: arts escèniques i concurs de cupcakes infantil
PREMIS: Lot d’estris de pastisseria i un val de 100 € per a fer una ruta
gastronòmica pels Bars i Restaurants del poble.
Podeu trobar-ne les bases al web de l’Ajuntament.
Inscripcions a l’Ajuntament, a la Sala de Lectura Municipal Sant Jordi i
al correu santclimentdelescireres@gmail.com fins el dimecres 24
Si el dijous 25 no hi ha un mínim de 4 participants inscrits en
cada categoria s’anul·larà el concurs
Organitza: Regidoria de Cultura
Seguidament – plaça de la Vila
Sorteig de premis del joc «La Cirera Amagada»
i del photocall Sant Climent Jove
Amb la col·laboració dels comerços de Sant Climent
Organitza: Regidoria de Cultura, Comerç i Joventut
A 2/4 de 9 del vespre – recinte firal
Foto i entrega d’obsequis a tots els participants i col·laboradors
de la 41a Exposició de Cireres
Organitza: Regidoria de Cultura
A les 9 del vespre – plaça de la Vila
Fi de festa
Acomiadem la 41a Exposició de Cireres amb un castell de focs.
Organitza: Regidoria de Cultura amb la
col·laboració de Fomarians Diables

PROGRAMA D’ACTIVITATS 41a EXPOSICIÓ DE CIRERES 2017

ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES
EXPOSICIÓ 2017

DURANT TOT EL CAP DE SETMANA, A L’ESTAND
DE L’AJUNTAMENT HI HAURÀ:
• un photocall Sant Climent Jove i concurs d’Instagram
Si vols fer una foto divertida, etiqueta @santclimentjove
a l’Instagram i participaràs en un sorteig.
Organitza: Sant Climent Jove
• Exposició de l’avantprojecte de ca l’Altisent: informació
del procés participatiu amb les primeres dades de resultats
del quadern familiar, per a definir els usos de ca l’Altisent
i convidar a participar en el taller del 6 de juny.
Organitza: Regidoria de Participació Ciutadana
• Informació sobre el projecte «Sant Climent de les capacitats.
L’economia social i solidària, a debat».
Organitza: Regidoria de Serveis Socials
• Taula de sensibilització de la dona “Estem aquí”.
Organitza: Regidoria de la Dona
• Promoció – prova gratuïta de la bicicleta elèctrica:
lluita contra la contaminació atmosfèrica i
millora de la qualitat de l’aire.
Organitza: Regidoria d’Esports
i Medi Ambient

DINS DEL RECINTE FIRAL HI HAURÀ:
• Exposició commemorativa del 60è aniversari del Club de
Bàsquet Sant Climent. Instal·lació de cistelles de bàsquet perquè
els nois i noies puguin practicar.
• Amb motiu del 25è aniversari dels Bombers Voluntaris de Sant
Climent, presència d’un camió de bombers, exposició fotogràfica
i tallers on els infants es podran fer el carnet de bombers
• Photocall i decoració de l’espai central del recinte amb motiu
del 30è aniversari del Grup Escènic Sant Climent
MERCAT PAGÈS DE CIRERES davant del recinte firal durant
tot el cap de setmana
COMERÇ LOCAL. Durant tot el cap de setmana, venda dels
seus productes a la plaça Francesc Macià.
PARADES D’ARTESANS al carrer Moll i a la rambla Riera

INFORMACIÓ RELLEVANT
HORARI D’OBERTURA DEL RECINTE FIRAL: DISSABTE D’11
A 21 H I DIUMENGE DE 10 A 21 H
MERCAT PAGÈS DE CIRERES: TOTS ELS DIUMENGES DE MAIG
DE 9.30 A 14 H A LA PLAÇA DE LA VILA
LES PANERES I PANERETES ES PODEN PORTAR EL DIVENDRES
DE LES 18 A LES 23 H AL RECINTE DE L’EXPOSICIÓ I ES
RECOLLIRAN DIUMENGE AL VESPRE.
L’AJUNTAMENT DONA SUPORT A TOTES LES ACTIVITATS
PROGRAMADES PER LES ASSOCIACIONS LOCALS, I ES
RESERVA EL DRET DE MODIFICAR-NE ALGUNA SI S’ESCAU.

AGRAÏMENTS
A TOTES LES PERSONES, VOLUNTARIS, ENTITATS, COMERÇOS,
INSTITUCIONS I EMPRESES COL·LABORADORES EN LA REALITZACIÓ DE
LA 41a EXPOSICIÓ DE CIRERES

FIRA D’ATRACCIONS al pàrquing de l’escola
JOC «LA CIRERA AMAGADA». Durant tota la setmana prèvia
a l’Exposició es podrà buscar la frase secreta amagada entre
els aparadors decorats del comerç local de Sant Climent.
Trobareu les butlletes de participació als comerços locals i al
Punt d’Informació durant la fira. Hi haurà sorteig de premis
entre tots els participants guanyadors el diumenge a la tarda.
EXPOSICIÓ DE PINTURA a càrrec de l’associació
Pinzellades a la planta baixa del Casal de Cultura. Horari
d’obertura: de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
TREN TURÍSTIC des del pàrquing del camp de futbol fins al
recinte firal d’11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9
del vespre. Gratuït.
PUNT D’INFORMACIÓ a la plaça de la Vila
MUSEU D’EINES DEL PAGÈS obert de 10 a 14 h i de 17
a 20 h. Preu: 1 €.

NORMES PER AL CORREFOC
PER AL VEÏNS:

• Mantenir portes i finestres tancades, persianes abaixades, aparadors
i vidres protegits i tendals recollits, i no tenir roba estesa o altres
elements com banderes, etc. durant el pas del correfoc.
• No col·locar cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament
de l’actuació o el pas fluid de la gent (testos, taules, cadires, etc.).
• No llançar aigua fins que no hagi acabat l’actuació.
• No encendre foc ni fumar a prop de les bosses o contenidors del
material pirotècnic.
• No envair l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafar ni
destorbar cap dels seus membres.
PER ALS PARTICIPANTS:

• Cal dur roba de cotó que cobreixi la pell, així com mocador per al fum
i un barret o gorra que cobreixi el cap i el clatell.
• Cal portar calçat còmode i tancat.
• Cal respectar els fomarians i els diables actuants.
• Vigileu amb les ulleres o els objectius de les càmares fotogràfiques
quan s’apropin les espurnes.
• Qui incompleixi aquestes normes de seguretat és el responsable únic
dels accidents que pugui ocasionar a l’espectacle.

