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Un any més després de festes, en ple hivern, i ben abrigats celebrem
la nostra Festa Major de Sant Antoni Abat, una festa plena de
tradicions i costums que fan de Corbera un poble diferent. Malauradament, aquesta vegada la situació de la pandèmia ens fa
adaptar-nos i organitzar una Festa Major diferent, intentant no
perdre l’essència que ens uneix com a poble, i alhora sent curosos i
responsables per evitar contagis. En aquest sentit vull agrair l’esforç
fet per les entitats i associacions organitzadores dels diferents actes
i esdeveniments que enguany celebrarem per assegurar una festa
major segura.

Bona Festa Major de Sant Antoni Abat.
Com tots els anys els Amics de Sant Antoni volem celebrar la millor
Festa Major possible, la més tradicional del nostre poble, amb molta
gent i per gaudir d'una festa molt nostra.
Dir-vos que m'omple d'orgull haver gaudit i participat en aquesta
festa tots els anys sense excepció, fent mans i mànigues per no faltar
a l'esmorzar, per veure a la gent del poble i als amics, i que en moltes
ocasions és l'únic dia de l'any que ens podem trobar.

La lluita conta la pandèmia és cosa de tots i, amb responsabilitat i
cura, podem seguir gaudint de les nostres tradicions i alhora
protegir-nos i cuidar-nos. Les entitats i associacions, juntament amb
l’Ajuntament, us presentem una programació adaptada i segura
d’actes de celebració que podrem gaudir durant aquests dies de
festa major.

Per a mi és molt trist fer-vos saber que aquest any no podrem fer el
nostre tradicional pa torrat amb cansalada i els Tres Tombs. La
maleïda pandèmia ens obliga a suspendre-ho per molt que ens
dolgui.

Tanmateix, desitjo que tots i totes tingueu molta salut i que seguim
protegint-nos com hem fet fins ara per contenir els greus problemes
de salut que estem patint. Soc conscient que el moment que estem
vivint és complicat, angoixant i ple d’incerteses, tant en l’àmbit de la
salut com en l’econòmic, però ara més que mai hem de perseverar i
ser molt prudents per cuidar-nos els uns als altres.

Tot i ser el primer cop d'haver de suspendre l'esmorzar després de
més de 40 anys de tradició, us volem expressar els nostres desitjos i
dir-vos que el proper any hi tornarem amb més ganes, perquè la
il·lusió de mantenir la nostra festa no ens la traurà cap pandèmia.

Us desitjo una molt bona Festa Major a tots i a totes i animo a les
entitats a continuar amb el seu esperit de mantenir i potenciar les
nostres tradicions.
Entitats organitzadores d’actes

BRASERIA CAL QUIMET
COENBA
CELLER CAL GUIXAIRE
FLORISTERIA CORBERA
FORN DE PA CARDONA
OLIS SABA
QUEVIURES CANALS
SORLI DISCAU
XARCUTERIA PLANAS

ASSOCIACIÓ SONS CORBERA
AMICS DE SANT ANTONI
LA XARXA CORBERA
PARRÒQUIA DE SANT ANTONI
SOCIETAT CORAL DIADEMA CORBERENCA

NORMES I MESURES PREVENTIVES COVID-19
• Recorda que a tots el espais cal mantenir
una distància de seguretat entre persones.

• Hi haurà control d'accessos als diferents
espais.

• L’ús de la mascareta és obligatori en espais • Els Organitzadors es reserven el dret a
modificar l’aforament de les activitats per
tancats i en espais públics.
motius sanitaris o per causes sobrevingu• Les cadires estan situades per mantenir les des.
distàncies de seguretat. No les desplacis del
lloc.
• L’accés i el desallotjament dels espais es
farà de manera esglaonada. Caldrà seguir
sempre les senyalitzacions i indicacions del
personal d’acomodació.
• Serà necessari arribar als espais de
representació amb un mínim de 30 minuts
d’antelació per facilitar l’entrada
esglaonada.
• Si penses que pots tenir símptomes de la
COVID-19 o has estat en contacte amb algú
diagnosticat del virus, queda’t a casa.
• Els horaris i les activitats estan subjectes a
modificacions d’acord amb les noves
mesures que puguin establir les autoritats
sanitàries.
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Les mesures seran de compliment obligatori
per part de tots els assistents i requereixen
la màxima col·laboració ciutadana, per tal
de garantir una Festa Major segura i cívica.
Respecteu les normes de seguretat, entre
les quals hi ha l'ús de la mascareta i la
distància de seguretat.
Feu cas en tot moment de les indicacions de
les persones responsables de l'espai
Si penses que pots tenir símptomes de la
COVID-19 o has estat en contacte amb
algú diagnosticat del virus, queda’t a
casa.

PROGRAMA D’ACTES

DEL 15 al 17 DE GENER

Amb el suport de

Ajuntament
Corbera
de Llobregat

LA CANA SIMPLE

LA VIA LÀCTIA

DIVENDRES 15 DE GENER

DIUMENGE 17 DE GENER

20.30 h Societat Diadema
CONCERT DE SONS CORBERA
La volta al món en clarinet,
a càrrec de La Cana Simple
Taquilla inversa

9 h Carrers de la població
DESPERTADA DE FESTA MAJOR

Organitza: Sons Corbera
Col·laboren: entitats i empreses unides al projecte de Sons Corbera
Indicacions de l'Organització:
- Cal reservar les entrades prèviament per internet a
www.sonscorbera.com

DIA DE FESTA MAJOR
Organitza: Amics de Sant Antoni

11 h Església de Sant Antoni
MISSA D'OFICI DE FESTA MAJOR
Amb la col·laboració de l'Orquestra Montgrins
Acabat l'ofici, BENEDICCIÓ DELS ANIMALS, i venda del
bastó de Sant Antoni
Organitza: Parròquia de Sant Antoni

DISSABTE 16 DE GENER
18 h Societat Diadema
ESPECTACLE DE LA XARXA CORBERA
La via làctia de la Cia. El cau de l'Unicorn
Espectacle de titelles gegants i llum negre de gran bellesa
visual en què es tracten temes com la diversitat, l’autoestima i les pors en clau d’humor tendre i amb un munt de
cançons originals.
No us el perdeu. És fantàstic!!
Aforament limitat, seguint les directrius sanitàries i les
normes establertes.
Entrades en línia: xarxacorbera.fila12.cat
Organitza: La Xarxa Corbera

Indicacions de l'Organització:
- Per accedir a la sala caldrà l'ús obligatori de mascareta.
- Recorda que al teatre cal mantenir una distància de seguretat entre
persones (en aquest cas unitats familiars o grups de convivència).
- L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada.
Caldrà seguir sempre les indicacions de les voluntàries de La Xarxa-Corbera.
- Serà necessari arribar al teatre amb un mínim de 30 minuts d’antelació
per facilitar l’entrada esglaonada. En cas contrari, no es garanteix el
seient.
- Ocupeu exclusivament els seients assignats per a vosaltres.
- Podeu anar als lavabos amb la mascareta posada, respectant-ne la
capacitat màxima i la distància de seguretat.
Si penses que pots tenir símptomes del covid-19 o has estat en contacte
amb algú diagnosticat del virus, queda’t a casa. Segur que tenim
l’oportunitat de retrobar-nos al teatre ben aviat!
És important el compliment d'aquestes normes per garantir la seguretat.

Indicacions de l'Organització:
- Caldrà treure el tiquet per entrar al temple (respectant l’aforament del
30% o del 50%, depenent de les indicacions oficials).
- El tiquet serà per família estricta (pares i fills), caldrà passar-lo a buscar
pel despatx parroquial de dilluns 11/1 fins divendres 15/1 de 18h a 20h.

13 h Societat Diadema
AUDICIÓ I BALLADA DE SARDANES
A càrrec de l'Orquestra Montgrins
Organitza: Amics de Sant Antoni

Indicacions de l'Organització:
- Aforament limitat.
- A l’entrada es prendran les dades de contacte dels assistents i hi haurà
gel hidroalcohòlic.
- Tot el que vulgui participar a la ballada, haurà d'inscriure's donant el
nom i el DNI a l'entrada de la sala.

18 h Societat Diadema
CONCERT DE FESTA MAJOR
amb l’Orquestra Montgrins
Organitza: Societat Diadema

Indicació de l'Organització:
- Aforament limitat amb reserva prèvia per correu electrònic a
scdiadema@gmail.com i/o whatsapp 607614137.
- És obligatori l'ús de mascareta.

