Refestivem!
Arriba la Festa Major i el camí fins aquí ens fa
viure amb cert enyor el gaudi del passat. Tot ha
anat com ha anat i ha estat molt dur, però ara,
en aquesta nova realitat que estem vivint, tenim
l’oportunitat de celebrar les festes d’una altra
manera. Quedem-nos amb els bons records
d’altres festes majors i gaudim la present amb
un esperit més humà, sostenible i alegre.

Refestivar és una nova forma de celebrar les
festes al Morell i tenim moltes raons per fer-ho!
Refestivar és obrir els sentits per gaudir de cada
segon al 100%, aprofitem cada bon moment que
se’ns presenti! Refestivar és compartir afecte i
alegria a través del somriure, fem de la simpatia
un ingredient de gresca. Refestivar és realçar la
nostra cultura, estimem-la i visquem-la com es
mereix, com ens mereixem.
Bona Refesta Major!

Entitats Culturals i Col·lectius participants
de l’organització de la Festa Major:
Assoc. Clàssics Morell / Assoc. Cultural Embruix /
Assoc. Cultural Sardanista / Assoc. de Comerciants
i Professionals del Morell / Assoc. Taurina / Club Ciclista del Morell / Club Bàsquet Morell / Club Deportiu Morell / Escola de Música / Entitat de Caçadors
l’Esportiva / Penya Barcelonista del Morell / Protecció Civil / Comissió de Festes

Elements, balls i grups del seguici cerimonial:
Ball de Diables del Morell / Ball de Diables Petits /
El Drac / El Senén i la Clariana / Ball de capgrossos /
Ball de capgrossos petits / Sardanistes / Grallers del
Morell / Grup “Els Martinets”

Benvolgudes morellenques i morellencs,
hem fet una nova volta al sol, i això significa que ja tornem a tenir a les mans
el programa de la Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén. Un llibret que, com
l’any passat, arriba carregat de propostes que segueixen totes les mesures
de seguretat establertes. Som conscients que són temps complicats, però
complint estrictament totes les normatives contra la Covid-19 creiem que
podem gaudir d’uns dies de gresca i xerinola per a tots els públics.
Entre les bones notícies d’enguany, val la pena destacar el retorn de la cultura
popular al carrer, en un format adaptat. Estem segurs que petits i grans
tenen moltes ganes de retrobar-se amb el Senén i la Clariana i amb la resta
d’elements populars del nostre municipi.
A més, i com ja vam fer l’any passat, tornem a apostar per la música en directe
també en un format pensat perquè tothom en pugui gaudir sense perdre de
vista les indicacions sanitàries.

El lema d’aquests dies és “Refestivem”, un mot que convida a tornar a sortir al
carrer, a veure’ns amb família i amics, a viure els actes amb intensitat, a vetllar
a les nits i, en definitiva, a celebrar aquestes festes tan nostres que són les
festes majors.
Arribats a aquest punt, només em queda demanar-vos a tota la ciutadania que
participeu de forma activa i segura de tants actes com us vinguin de gust i,
sobretot, que tingueu seny i sigueu responsables. I també vull fer un agraïment,
en nom de tot l’Ajuntament, a tothom que fa possible la Festa Major: personal
de la casa, regidores, entitats i associacions...
L’èxit de la festa ja només depèn de vosaltres; morellenques i morellencs,
feu-vos-la vostra!
Bona Festa Major!
Eloi Calbet i Ferran
Alcalde del Morell

Aconsegueix el nou
Domàs de la Festa
Major i guarneix el
teu balcó!
Guarnir els balcons i les terrasses
té més sentit que mai, i aquest any
la protagonista dels domassos serà
la genuïna Zeuzera Pyrina.
Un element del bestiari popular
morellenc que aquest any celebra
els seus trenta anys!

Es podran comprar a l’oficina del
Centre Cultural per 3 €
Etimologia: de Damasc, capital
de Síria, que en cat. ant. es digué
Damàs i Domàs, d’on provenien
aquesta mena de teixits
Indústria tèxtil: teixit de seda, d’un
sol color, amb una sola trama i un
sol ordit i la decoració obtinguda
per l’alternança de setí per ordit i
setí per trama. Especialment peça
de domàs usada com a cortina en
les esglésies en dies de festa,
en sales, balcons, etc.

Últimes unitats de
la samarreta
d’Els Tons!
Samarreta de cotó color blau turquesa, amb la il·lustració dels simpàtics Gegants, el Drac, la Zeuzera
Pyrina i amb el nostre ajuntament i
la nostra església de fons.
Preu: 6 € (infantils), 10 € (adults)
La pots comprar a l’oficina del
Centre Cultural

Informació!
Què és el Vermut
de Cistell?
Arran de les mesures de
distanciament hem reformulat els
vermuts populars: nosaltres et
parem la taula, tu et fas el vermut
a mida, t’ho prepares en un cistell
i cap al jardí a gaudir de l’actuació
dels Xatus.

L’aforament serà limitat, i podràs
disposar de taules de fins a sis
persones.
Per agilitzar l’entrada del públic al
jardí de l’ajuntament s’obrirà l’accés
a les 12.30 h, i podràs accedir des
de la plaça de l’església.

Entrades
31 FAM i Marcel i Júlia
Venda d’entrades a tots els públics
a partir del 14 de juliol a través de
elmorell.koobin.cat i a l’oficina del
Centre Cultural de 16 h a 20 h.
Els Pets i Doctor Prats
Venda d’entrades per empadronats
del 14 al 16 de juliol a les oficines
del Centre Cultural, màxim 2 per
persona.

Venda d’entrades a tots els públics
a partir del 17 de juliol a través de
elmorell.koobin.cat i a l’oficina del
Centre Cultural de 16 h a 20 h.
Entrades i inscripcions
A partir del dilluns 19 de juliol, a
través de elmorell.koobin.cat i de
forma presencial a les oficines del
Centre Cultural en horari d’oficina,
de 16 h a 20 h es podran aconseguir les entrades per la resta d’actes de festa Major.
Aforament limitat. Si compres entrades
i al final no pots assistir a l’acte, retorna
l’entrada o comparteix-la amb algun
familiar o amic.

Control d’aforament

Mesures sanitàries

Per a un bon control d’aforament,
l’accés estarà regulat mitjançant
entrades.

- Serà obligatori portar mascareta.

Els espais sempre s’obriran amb
antelació. Us preguem que, per
evitar aglomeracions, no vingueu
amb el temps just.

- Caldrà mantenir distància de seguretat en tot moment.
- Caldrà netejar-se les mans amb
gel hidroalcohòlic abans d’accedir
a l’espai.
- No es podrà tocar cap dels elements comuns o exposats en cap
moment.

Dijous 22
Concert amb 31 FAM
Recinte annex a les piscines
23 h (obertura de portes 22 h)
Preu 5 €
31 FAM s’ha convertit en tot un fenomen i referent de la música urbana
del país. Els 6 membres que formen
la família (Kid Pi, Koalekay, Lil Didi,
Joey C, AAAi Bandam) han creat
una sonoritat i estil propi barrejant
estils (Trap, Dancehall, Funk i R&B) i
idiomes (català, castellà i anglès).

Just abans que ens sorprengués
a tots la pandèmia el grup es
disposava a presentar en directe
el seu segon disc Valhalla Vol 1,
malauradament el confinament va
paralitzar la gira, però el grup va
aprofitar per començar a produir el
segon volum de Valhalla.
Aforament limitat.
Si compres entrades i al final no pots assistir
a l’acte, retorna l’entrada o comparteix-la
amb algun familiar o amic.

Divendres 23

Nou
horari

Concert amb Els Pets
Recinte annex a les piscines
22.30 h (obertura de portes 21.30 h)
Preu 5 €
Aquesta gira ‘20 / 21’ portarà dalt
dels escenaris els 20 grans èxits
de la banda, de forma cronològica
inversa, dels més recents als més
antics.
Cada un dels concerts farà una
mirada retrospectiva del que
han estat els trenta-cinc anys
de la carrera del grup, i serà una

petita festa per a celebrar el 35è
aniversari amb els seus seguidors,
que els han donat suport i que han
viscut aquests anys amb la banda
sonora d’Els Pets acompanyantlos.
Prepareu-vos doncs per una gira
trepidant, eufòrica i amb un punt de
nostàlgia. Amb la gira ‘20 / 21’, Els
Pets tenen ganes de fer-vos ballar i
no pararan fins a aconseguir-ho.
Aforament limitat.
Venda d’entrades a tots els públics a
partir del 17 de juliol a través de elmorell.
koobin.cat i a l’oficina del Centre Cultural
de 16 a 20 h.

Dissabte 24
Vermut musical de la Penya
Barcelonista del Morell
Jardí de l’Ajuntament
13 h (obertura de portes 12.30 h)
Gratuït amb reserva prèvia
La penya blaugrana ens ofereix
un vermut amb DJ tot terreny, bon
beure i millor menjar. Vine a gaudir
del bon ambient en un entorn controlat i segur.
Aforament limitat. Inscripcions el dia 21 de
juliol de 19 a 21 h a la seu de l’associació.
No es podrà entrar begudes ni menjar a
l’esdeveniment.

Paintball
Plaça Maria Mercè Marçal
De 18 a 20 h
Activitat de paintball amb diferents
partides amb tots els participants,
en un espectacular camp tancat de
500 metres quadrats.
Activitat per a majors de 12 anys.
Inscripcions del dia 19 al 22 de juliol al
Centre Cultural de 16 a 20 h.

Marcel i Júlia
Recinte annex a les piscines
23 h (obertura de portes 22 h)
Preu 5 €
Excantant i compositor de Txarango i
la seva companya de viatge han arrelat amb els anys, fonamentant sense
pressa el seu creixement musical,
que ara floreix amb força amb un nou
projecte que s’enlaira amb el disc En
òrbita.Marcel i Júlia ens conviden a
reflexionar sobre el canvi climàtic i la
sostenibilitat d’un model de societat
que viu allunyada dels cicles naturals
de la vida.
Aforament limitat.

Diumenge 25

Nova
data

Les vacances de Madame Roulotte
Jardí de l’Ajuntament
19 h (obertura de portes 18.30 h)
Gratuït amb reserva prèvia
Durada: 60’
Tot a punt per fer un bon dia de
càmping. Arriba al lloc perfecte per
passar els seus dies de relaxament.
Però el que no sap és que li espera
una gran sorpresa.
Aforament limitat. Reserves a partir
del dilluns 19 de juliol, per internet o de
forma presencial a les oficines del Centre
Cultural. Espectacle per a tots els públics.

Doctor Prats
Recinte annex a les piscines
21.30 h (obertura de portes 20.30 h)
Preu 5€

Enguany torna al festival després
del consolidat disc “Venim de lluny”,
que els ha consagrat dins el panorama musical.

Quan l’excel·lència musical, el positivisme i la connexió amb el públic
van de la mà és que a l’escenari
està tocant Doctor Prats. Una banda que ha demostrat ser constant
i fidel a la seva gent des que van
començar ara farà gairebé 6 anys.

Aquest 2021 arriben amb el seu
nou hit “Massa bé”.

Qualsevol moment és bo per ballar
a ritme d’aquesta banda que ja s’ha
guanyat el cor de totes les generacions.

Aforament limitat.
Venda d’entrades a tots els públics a
partir del 17 de juliol a través de elmorell.
koobin.cat i a l’oficina del Centre Cultural
de 16 a 20 h.

Dilluns 26
Vine a veure el Drac, porta-li el
Xumet, i fes-te fotos amb ell!
Vestíbul de l’Ajuntament
De dilluns a divendres de 10 a 14 h
Durant el confinament el drac del
Morell es va restaurar per tornar a
brillar com el primer dia. Sabies que
te més de 40 tons de verd diferents?
Aforament limitat, s’hauran de respectar les
mesures de seguretat i distància marcades.

Presentació de l’exposició:
30 anys de Zeuzera Pyrina
Jardí de l’Ajuntament i sala d’actes
Els dies 26, 27 i 28 de 17 a 20 h
Vine a veure l’exposició dels
trenta anys de la zeuzera pyrina!
L’any 1991 l’Embruix estrenà un
nou element, La Zeuzera Pyrina
Refrescant, un espectacle del tot
inèdit en aquell moment, creat
íntegrament des de l’entitat, i el
més genuí del bestiari popular
Morellenc.
Aforament limitat, s’hauran de respectar les
mesures de seguretat i distància marcades.

Dimarts 27

Dimecres 28

Gala de màgia amb Jordi Caps
Jardí de l’Ajuntament
Sessions a les 19, 20, 21 i 22 h
Durada de cada espectacle 30’

Cinema a la fresca:
La Vampira de Barcelona
Plaça Maria Mercè Marçal
22 h (obertura de portes 21.30 h)
Durada 100’

És un dels noms a destacar en l’especialitat més difícil de la màgia, la
de prop. La seva llarga trajectòria
professional i la seva experiència
el converteixen en un referent en
aquesta especialitat.
Aforament limitat.
L’obertura al públic serà un quart d’hora
abans de l’inici de cada espectacle.

A la Barcelona del 1912 conviuen
dues ciutats: una burgesa i modernista, l’altra sòrdida i bruta. La desaparició de la filla d’una rica família,
commociona el país i la policia té
aviat una sospitosa...
Reserves a partir del dilluns 19 de juliol,
per internet o de forma presencial a les
oficines del Centre Cultural.

Dijous 29
Tarda Multiesportiva
Passatge de l’esport
De 18 a 22 h
Gratuït amb reserva prèvia
Si tens entre 12 i 29 anys vine a
participar de la tarda multiesportiva!
Col·labora: Regidoria de Joventut,
Regidoria d’Esports, Club Bàsquet Morell
i Club Deportiu Morell.

Festa de la Pedregada
Piscines del Morell
19 h
Organitza: Bar de les piscines.

KOSELIG,
circ amb la companyia Capicua
Plaça Maria Mercè Marçal
22.30 h (obertura de portes 22 h)
Gratuït amb reserva prèvia
Cinc personatges insòlits conviuen
en un carruatge multifuncional, on
de la rutina es fa un joc, el caos
pot convertir-se en una quotidianitat extraordinària, els records es
gronxen en el trapezi, les il·lusions
pugen al pal i les experiències s’enreden a la corda doble.
Aforament limitat.
Reserves a partir del dilluns 19 de juliol,
per internet o de forma presencial a les
oficines del Centre Cultural.

Divendres 30
Cercavila a la plaça!
Plaça de la Fàbrica
19 h (obertura de portes 18.30 h)
Mira com balla el Ball de Capgrossos Petits, acompanyat pel grup
“Els Martinets”, els elements de la
Cercavila i els gegants Senén i Clariana, acompanyats dels grallers
del Morell, i el Drac del Morell.
Aforament limitat.
Reserves a partir del dilluns 19 de juliol,
per internet o de forma presencial a les
oficines del Centre Cultural.

Inici de Festa Major
En finalitzar la mostra de Cultura
Popular, encesa de la tronada i
repic de campanes.
Pregó de Festa Major
amb en Peyu
Avinguda Catalunya
20.30 h (obertura de portes 20 h)
Aforament limitat.
Reserves a partir del dilluns 19 de juliol,
per internet o de forma presencial a les
oficines del Centre Cultural.

Concert amb
Star Ways Band
Recinte annex a les piscines
23 h (obertura de portes 22 h)
Gratuït amb reserva prèvia
El grup de versions més galàctic
aterra al Morell amb una posada en
escena espectacular. Cantaràs i no
deixaràs de moure el cul a la cadira. Star Ways Band no és només
una banda de versions, gràcies a la
seva versatilitat i execució és tot un
espectacle sobre l’escenari.
Aforament limitat.
Reserves a partir del dilluns 19 de juliol,
per internet o de forma presencial a les
oficines del Centre Cultural.

Dissabte 31
Tir al plat
La Granja dels Frares
10 h
Organitza: Entitat de Caçadors l’Esportiva.

Tempta de vaquetes
Darrere la Deixalleria Municipal
10 h
Organitza: Associació Taurina.

Concert amb Els Xatus
Jardí de l’Ajuntament
13 h (obertura de portes 12.30 h)
Gratuït amb reserva prèvia

Zeuzera Pyrina Refrescant
30 anys
Plaça de la Fàbrica
18 h (obertura de portes 17.30 h)

Els Xatus és sinònim de festa,
diversió i, sobretot, rumba. Un
viatge en el temps per reviure
els millors moments de Peret, El
Barrio, Estopa o els GipsyKings.

L’any 1991 l’Embruix estrenà un
nou element, La Zeuzera Pyrina
Refrescant, un espectacle del tot
inèdit en aquell moment, creat íntegrament des de l’entitat, i el més
genuí del bestiari popular Morellenc.
2021, trentè aniversari, una celebració que no pot passar per alt.

Aforament limitat.
Reserves a partir del dilluns 19 de juliol,
per internet o de forma presencial a les
oficines del Centre Cultural.

Aforament limitat.
Reserves a partir del dilluns 19 de juliol,
per internet o de forma presencial a les
oficines del Centre Cultural.

Tempta de vaquetes
Darrere la Deixalleria Municipal
19 h
Concert amb l’orquestra Metropol
Avinguda Catalunya
20 h (obertura de portes 19 h)
Gratuït amb reserva prèvia

Concert amb
Nou
The Goliards Collective
horari
Recinte annex a les piscines
23 h (obertura de portes 22 h)
Gratuït amb reserva prèvia

Amb peces tant de música clàssica, com de bandes sonores, sarsuela (catalana i espanyola), versions instrumentals per a diferents
solistes, i un bon apartat de música
popular i tradicional catalana.

Del Carib a l’escenari. Aquest és el
recorregut que us proposa un projecte musical que posa en comú
el talent de vuit amics que es van
conèixer estudiant al Taller de Músics de Barcelona. La proposta
viatja per les músiques jamaicanes,
el jazz i l’època daurada del swing,
a més de grans hits radiofònics

Reserves a partir del dilluns 19 de juliol,
per internet o de forma presencial a les
oficines del Centre Cultural.

Reserves a partir del dilluns 19 de juliol,
per internet o de forma presencial a les
oficines del Centre Cultural.

Diumenge 1
Concentració de cotxes Clàssics
Recinte annex a les piscines
11 h
Exposició de motos i cotxes antics.
Acte reservat a les sòcies i socis de
l’Associació de Cotxes.
Organitza: Clàssics Morell.

Tempta de vaquetes
Darrere la Deixalleria Municipal
11 i 19 h
Organitza: Associació Taurina.

Ofici Solemne de Festa Major
Parròquia de Sant Martí Bisbe
12 h
Missa cantada amb la mezzosoprano Tanit Bono i David Molina al piano.
58a Cursa Ciclista Gran Premi del
Préssec, 37è Memorial Joan Ribas
Rambla Joan Maragall, carrer les
Creus, carrer Sant Plàcid, Era del
Castell i rambla Pau Casals.
17 h
Organitza: Club Ciclista del Morell.

Mostra de cultura popular
Plaça de la fàbrica
19 h (obertura de portes 18.30 h)
Mira com balla el Ball de Capgrossos Petits, acompanyat pel grup
“Els Martinets”, els elements de la
Cercavila i els gegants Senén i Clariana, acompanyats dels grallers
del Morell, i el Drac del Morell, el
Ball de Diables i els Sardanistes.
Aforament limitat.
Reserves a partir del dilluns 19 de juliol,
per internet o de forma presencial a les
oficines del Centre Cultural.

Concert amb la Cobla Mediterrània
Avinguda Catalunya
20.30 h (obertura de portes 20 h)
Gratuït amb reserva prèvia
La Cobla Mediterrània neix l’any
1979 amb l’objectiu de conrear un
nou repertori i renovar el model
d’aquesta formació. El seu repertori està format principalment per
sardanes, balls vuitcentistes i música simfònica per a cobla, tot i que
també incorpora altres tipus de música, des d’obres del Renaixement
fins a clàssics contemporanis.
Reserves a partir del dilluns 19 de juliol,
per internet o de forma presencial a les
oficines del Centre Cultural.

Dilluns 2
Festa Aquàtica per a la canalla
Piscines Municipals
D’11 a 14 h
Gratuït amb reserva prèvia
Entrega de premis del concurs
de Tik Tok
Jardí de l’Ajuntament
De 12 a 15 h
Inscripcions prèvies
al Centre Cultural.

Versots i Ball de Sant Miquel amb
el Ball de Diables Petits del Morell
Recinte annex a les piscines
19 h (obertura de portes 18.30 h)
Versots i Ball de Sant Miquel amb
el Ball de Diables del Morell
Recinte annex a les piscines
22 h (obertura de portes 21.30 h)
Aquest any no podrem gaudir del
correfoc, però sí dels Versots, l’escenificació del Ball de Sant Miquel
puja a l’escenari.
Reserves a partir del dilluns 19 de juliol,
per internet o de forma presencial a les
oficines del Centre Cultural.

Per una festa en pau
Covid-19. Els dies de Festa Major
seguiu més que mai les recomanacions i obligacions esmentades
en el programa de festes. En els
actes, els protocols s’hauran de
seguir per tal d’evitar rebrots. Participa de la Festa Major amb seny,
sentit comú i responsabilitat.
Amb moderació. Els dies de Festa
Major són dies d’excessos. Reduir
els riscos en el consum d’alcohol i
altres substàncies són clau per tenir la festa en pau. Si beveu, feu-ho
amb moderació.

Només un Sí és un Sí. Totes les
persones tenim dret a gaudir de les
festes populars sense sentir-nos
assetjades, violentades o agredides. Cal respectar les decisions de
cada persona i prevenir els comportaments abusius, discriminatoris, tocaments i comentaris ofensius o degradants. Són formes de
violència, tinguem-ho en compte.
I, si cal, truca al 112.
Més reutilitzable. Utilitza gots reutilitzables. El seu ús ens ajuda a
mantenir el poble més net i, en tot
cas, llencem les deixalles al contenidor corresponent.

Consells per
als espectacles
amb foc
Aquest any gaudirem del foc des de
la distància. A causa de la covid-19
no es podrà participar activament
dels espectacles en què hi hagi foc.
Cal mantenir les distàncies i, per
tant, no es podrà ballar ni amb els
diables ni amb les bèsties de foc.
Els espectacles de foc es podran
seguir des dels punts marcats per
a tal fi. Zones habilitades amb cadires perquè l’espectador pugui

gaudir de l’espectacle d’una forma
segura. Els versots i les enceses es
realitzaran en l’espai central, i l’espectador estarà ubicat en la part
frontal i laterals. Per aquests actes
l’aforament serà limitat, i s’hauran
de recollir les entrades prèviament.
La Regidoria de Cultura i festes es
reserva el dret a modificar, i/o anular si les
circumstàncies ho reclamen, així com a
modificar les mesures sanitàries tal i com
marquin les autoritats competents.

