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CORPUS
DE SITGES
AURORA CARBONELL I ABELLA

ALCALDESSA DE SITGES

Un any més el sentiment es repeteix. Quan la pri-

mavera floreix i falten només unes setmanes per a 

l’arribada de l’estiu, el batec sitgetà s’impregna 

d’aromes i de colors, de creació i tradició, i 

d’agermanament entre el veïnatge. La festivitat 

del Corpus tal com la vivim a Sitges és una comu-

nió de sensacions compartides entre clavells, clo-

folla d’arròs, flor de Sant Joan i xiprer, entre sons 

de tiges trencades i el murmuri de la nit com a 

principal observadora de la creació de les catifes 

que habitualment vesteixen els carrers. 

Serà el segon any consecutiu que la pandèmia 

per la COVID-19 ens impossibilita celebrar cites 

tan assenyalades com voldríem. Malgrat la situa-

ció ens encotilla en uns límits prou coneguts, fora 

d’aquests límits trobem també espais per adap-

tar-nos i continuar mostrant al món l’estima i res-

pecte que Sitges té per les seves tradicions. Tot i 

no haver-se aturat ni tan sols l’any passat, quan la 

situació no permetia encara veure llum al final del 

camí, el Corpus del 2021 serà el primer en recu-

perar certa normalitat en la seva programació i té 

un pregoner, recupera les catifes en cinc espais i 

serà la primera celebració en treure al carrer part 

de l’imaginari festiu sitgetà. 

Són temps convulsos, carregats d’incerteses i, 

per què no dir-ho, de cert cansament. No obs-

tant això, aquest Corpus de primeres coses des-

prés de la irrupció de la pandèmia, és un pas de 

gegant endavant. La cultura popular ha estat re-

legada en el darrer any al simple record de les 

persones que se l’estimen i, possiblement, ha 

estat aquest temor a les explosions emocionals, 

pel que ha rebut un tractament diferent a la cul-

tura programada. Però hem resistit i no hem fet 

passes enrere. El tan important i fonamental teixit 

associatiu i veïnal de Sitges, conjuntament amb 

l’inestimable treball de la Comissió de Corpus, 

ha invertit temps, energia i creativitat perquè no 

passem cap any sense degustar el Corpus. Per 

aquesta raó, vull aprofitar aquest espai per agrair 

enormement el caràcter sitgetà i la seva implica-

ció en les tradicions locals. Sense tantes perso-

nes anònimes que treballen de forma altruista 

per la nostra herència folklòrica i tradicional, se-

ria impensable la seva preservació i, aquesta, és 

fonamental com a signe d’identitat i de perti-

nença.  

La situació ens força a la contenció, però així i tot, 

una vegada més i de nou en un escenari atípic, 

ens deixarem travessar per les sensacions del 

Corpus. Ho farem de forma responsable i amb el 

desig que aquesta primera passa endavant ens 

porti ben aviat a compartir-ho amb les persones 

estimades, entre somriures i abraçades. 

DEGUSTAR EL CORPUS
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CORPUS
DE SITGES

DAVID MARTÍNEZ LLUÍS

REGIDOR DE TRADICIONS I FESTES

Un any més, celebrarem un Corpus diferent, però 

no per això el deixarem de viure amb la mateixa 

intensitat i amb la devoció que es mereix. Aques-

ta, serà una edició en la que gaudirem d’un pro-

grama més ampli i interessant que el del 2020, 

quan el Corpus es va enfrontar a totes les limita-

cions i al desconeixement d’una pandèmia mun-

dial que ens va sorprendre uns mesos abans. 

Com la resta de la societat, el Corpus 2021 avança 

respecte l’any passat i això ens omple d’espe-

rança perquè vol dir que, si tot va bé, l’any vinent 

podríem recuperar aquesta celebració tan esti-

mada per sitgetanes i sitgetans tal com la co-

neixem. 

Cinc carrers de Sitges es vestiran amb catifes que 

es convertiran en espais expositius i allotjaran ele-

ments de l’imaginari festiu local. Les tres parelles 

de gegants, el Drac i l’Àliga, sortiran al carrer per 

primera vegada, des què es va decretar l’Estat 

d’Alarma. Estic ben segur que serà emocionant i 

que compartim les ganes de veure’ls. 

A més, serà un moment especial perquè dins de 

la programació dels actes del Corpus es presen-

taran públicament els gegants Americanos, des-

prés del complex procés de restauració que els 

ha permès recuperar la seva imatge primera, tal 

com eren quan es van veure a Sitges el dia de la 

seva presentació, el 22 d’agost de 1965. La recu-

peració dels Cubanitos ha estat una tasca laborio-

sa i que ha tingut un resultat molt positiu en pro 

del manteniment, la cura i l’estima d’un patrimoni 

que és ben nostre. 

Vull agrair especialment a la Comissió de Corpus, 

la feina tan fantàstica que han fet, tant aquest any 

com l’any passat. No és fàcil treballar en l’àmbit de 

la cultura popular en les condicions que vénen 

marcades des del 14 de març de 2020. És per això 

que m’agradaria transmetre, en nom meu i de tot 

el Govern, el meu agraïment i suport per la tasca 

tan complicada que estan duent a terme, sobre-

tot per fer prevaldre les nostres tradicions en 

temps de distanciament i confinament, i sempre 

de forma voluntària i altruista. Voldria tenir un re-

cord també, per en Manel Enríquez, que ens ha 

deixat aquest any. Una gran persona, amant dels 

clavells i que es desvivia per aquesta festivitat.

Desitjo una molt bona festivitat de Corpus a les 

sitgetanes i sitgetans, i també a tothom que ens 

visiti durant aquests dies per gaudir d’aquesta tra-

dició tan nostra. 

Bon Corpus, Sitges.  
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CORPUS
DE SITGES

MN. JOSEP PAUSES I MAS

RECTOR DE LA PARRÒQUIA DE SITGES

Un grup d’amics es trobaren per sopar un dia de 

comiat. Amb un tros de pa i una copa de vi, ben 

poca cosa per passar a la història, n’hi hagué prou, 

però, per expressar el sentit del lliurament a la 

mort d’un d’ells per la vida de tots, i per seguir 

alimentant cada dia la feblesa dels homes i dones 

d’aquest món. N’hi hagué prou que Jesús els ofe-

rís el seu cos i la seva sang.

Han passat molts anys des d’aquell sopar de co-

miat. Després de vint segles ens adonem que no 

hem de badar i fer el distret: l’eucaristia ha servit 

sovint de marc per a celebrar moltes coses que 

estan lluny de la intenció original de Jesús, ell vo-

lia que en el cor de tots els qui estaven asseguts a 

taula, i dels que amb el temps aniríem arribant, hi 

hagués la certesa que mai quedarien orfes, que 

ningú havia de sentir el buit de la seva absència, 

que la mort del mestre no podria trencar mai la 

comunió amb ell, és per això que va dir: “Feu això 

en memòria meva.”

Combregar vol dir entrar en comunió. Qui rep 

l’Eucaristia acull la vida de Jesús donada per tots i, 

d’aquesta manera, la vida dels qui combreguin 

esdevingui donació i servei. No seríem fidels a la 

intenció de Jesús si la participació de l’Eucarística 

es convertís únicament en una repetició d’un gest 

avorrit per fer efectiu el compliment del que està 

manat. Per damunt de tots els possibles aspectes 

que poden condicionar la celebració eucarística 

en les nostres parròquies i comunitats, el que és 

fonamental és la trobada personal amb Jesús. 

Una trobada que no es pot imaginar tan sols com 

una commemoració sentimental.

Jesús digué: “Preneu, aquest és el meu cos, la 

meva vida”. El dinamisme de l’Eucarística es troba 

en aquest imperatiu, l’acceptació d’aquesta ge-

nerosa oferta és un acte de confiança i d’audàcia. 

Prendre el cos de Jesús és acceptar entrar en el 

designi valent del qui va venir a salvar-nos. Sa-

bem, doncs, a què ens compromet: viure amb 

Jesús i com Jesús és triar estimar del tot.

El que sovint en pot aturar en la celebració euca-

rística és el fet d’estar al costat de persones des-

conegudes; les moltes paraules deficientment 

proclamades; els cants poc coneguts i mal can-

tats… etc. Llavors, preguntem: Tot això ens  com-

promet i ens porta a estimar? La resposta ha de 

ser: el que està en joc no són les formes sinó la fe, 

la fe de cadascú en el sagrament. Si Jesús va dir 

“preneu la meva vida”, el que ens demana és viu-

re com ell, no per senzilla imitació, sinó per iden-

tificació.

No som nosaltres els qui hem inventat l’eucaristia, 

sinó ell: “Per poder viure com jo, preneu-me; sóc 

jo.”

L’AUTÈNTICA FESTA DE CORPUS
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CORPUS
DE SITGES

ANGELINA SALESAS I PLÀ

PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ

Hola amigues i amics,

Un altre any de pandèmia i restriccions, però no 

ens acoquinem! Us animo a gaudir del Corpus, 

no tal com el coneixíem fins ara, però sí ple 

d’il·lusió i ganes de fer lluir el poble perquè la 

festa continuï amb bona salut. No goso dir, encara 

que ho desitjo de tot cor, que l’any vinent ja es 

podrà celebrar amb l’esplendor que es mereix, 

però no us preocupeu... farem de tot i més 

perquè aquest 2021 sigui recordat per la seva 

creativitat i desig de continuar donant vida a 

aquesta festa tan nostra.

Al cap i a la fi, el CORPUS DE LA GENT, el nostre 

lema principal d’aquest any, és el que importa, i 

entre tots ho aconseguirem.

És a dir, que molts i molts ànims, i us convido a 

participar, sigui d’una manera o d’una altra, en 

tots els actes que estem preparant.

A Sitges i a la seva gent no els atura ningú a l’hora 

d’implicar-se en tots els projectes.

Continuarem engalanant el poble. Amb domassos 

als balcons, amb façanes senceres guarnides i 

amb carrers on els veïns s’uniran per crear 

decoracions que donin ambient al conjunt. Entre 

tots hem de fer que el nostre estimat CORPUS 

llueixi més que mai. Comptem amb vosaltres!

Aquest any, com a novetat, tindrem la banderola 

especial del CORPUS així com banderoles amb 

fotos precioses, que podreu adquirir a Ferran 

Sports i a la Merceria Requena. Ja ho anunciarem 

quan estiguin a la venda.

Després de consensuar-ho amb l’Ajuntament i les 

autoritats sanitàries, podrem fer 5 catifes al voltant 

de la parròquia, Racó de la Calma i fins a 

l’Ajuntament. Amb novetats i sorpreses.

Això sí, haureu d’estar atents a les xarxes socials, 

que serà on retransmetrem el pregó virtual 

d’aquest any. No deixeu d’escoltar-lo i compartir-

lo. Serà especial, ja ho veureu!

L’Exposició Nacional de Clavells, aquest any en un 

petit format, es farà a l’entrada de Can Falç de 

Mar, on també es podrà veure una exposició amb 

el lema “EL CORPUS DE LA GENT”, per fer valer 

que els veritables protagonistes sereu totes les 

persones que durant tots els anys passats, que 

són molts, i esperem que en el futur encara en 

siguin més, sempre hi han estat amb il·lusió i 

ganes de fer que la nostra festa sigui cada dia 

més gran.

I com sempre dir-vos: 

Visca el Corpus i visca Sitges!
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CORPUS
DE SITGES

ANNA GRIMAU BIGAIRE

PREGONERA DEL CORPUS 2021

Sitgetanes i sitgetans,

Enguany tornem a viure un No-Corpus. La Festa 

s’acosta, però, no tal com la coneixem i estem acos-

tumats a viure-la. Després d’aquest any tan dur de 

pandèmia hem de celebrar que podem viure-la, 

encara que sigui de manera diferent. Ho hem de fer 

per totes aquelles persones estimades que dissorta-

dament la pandèmia s’ha endut del nostre costat i 

tornar a viure la festa amb un somriure, per ells i elles. 

La pandèmia també ens ha ensenyat que la biodi-

versitat és imprescindible com a barrera natural als 

virus com aquest que ens assetja. Que cal preservar 

el nostre entorn i el planeta. Aquest corpus no farem 

les catifes als carrers com sempre hem fet, però, sí 

que podem omplir de verd i de flors les nostres fi-

nestres i els nostres balcons, terrats i terrasses. 

Deixem que floreixin com els nostres cors i s’omplin 

de vida. Plantem plantes autòctones, plantem plan-

tes comestibles. Reverdim i naturalitzem Sitges. 

Amb el somriure al cor, gaudim d’aquesta nova pri-

mavera que ens ofereix la vida i celebrem la seva 

poesia. Com deia el mestre Joan Margarit a Dona de 

Primavera: 

Darrere les paraules només et tinc a tu. 

Trist el qui mai no ha perdut per amor una casa. 

Trist el qui mor envoltat de respecte i prestigi. 

Jo em crec el que passa en la nit estrellada d’un vers. 

Omplint-nos de força amb missatges com el de la 

pel·lícula Ça commence aujourd’hui (Hoy empieza 

todo) de Bertrand Tavernier:

Hi ha coses que no desapareixeran aquí

Estan a la carn

Parlen, estan a la terra.

Un munt de pedres

Apilades una a una

Per les mans dels nostres avantpassats,

Tota la seva paciència acumulada.

Van resistir les pluges, l’horitzó

Amuntegant-les en petites piles durant la nit

Per a que la llum de la lluna hi entrés

Per posar-se dempeus.

Per inventar muntanyes i jugar al trineu

I creure que assoleixes les estrelles.

Ho explicarem als nostres fills, 

els hi direm que va ser dur...

Estan a la terra. Munts de pedres, apilades una a una

Són les mans dels nostres avantpassats

Els hi explicarem als nostres fills que va ser dur

Però que els nostres avantpassats eren senyors

I que hem heretat això d’ells

Munts de pedres i el coratge per sostenir-les...

Com a pregonera, us convido a gaudir d’aquest Cor-

pus, el Corpus de la Gent, dedicat a tothom que el fa 

possible any rere any. Enguany hem patit una tristíssi-

ma pèrdua en aquest sentit, en Joan Manel Enríquez, 

un gran puntal de la festa. Com et trobem a faltar 

Manel!  

Sitgetanes, sitgetans: participeu tant com pugueu en 

els actes que es faran (no us perdeu l’exposició “EL 

CORPUS DE LA GENT” a Can Falç de Mar) i ani-

meu-vos a guarnir el poble i feu lluir el Corpus més 

que mai, des dels cors, des dels somriures. Visca el 

Corpus i Visca Sitges!
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CORPUS
DE SITGES

ALBERT LLOBET ASCASO

AUTOR DE LA IMATGE DEL CORPUS 2021

Sento molt agraïment per tenir l’oportunitat de 

participar de la festa del Corpus de Sitges. És una 

Festa on els millors valors culturals es posen de 

manifest: creació, diversitat, unió, cooperació. És 

una Festa amable, com el poble, com els seus ha-

bitants.

He dibuixat a la meva manera aquests trets, amb 

l’intent de tenir en compte allò més petit i també 

allò més gran i universal. El nostre entorn natural i 

també el nostre patrimoni cultural. Un treball prou 

difícil, si no fos perquè, quan estimes el que fas i 

per què ho fas, tot és senzill i molt estimulant.

Ara em fa gràcia perquè potser us preguntareu, 

on és tot això que diu que ha dibuixat? Bé, en la 

meva emoció i intenció hi és segur. I crec que, 

per aquesta emoció compartida, tothom hi tro-

barà alguna identificació. 

Espero que us agradi, de tot cor.

creació, diversitat, 
unió, cooperació.
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CORPUS
DE SITGES

JOAN YLL MARTÍNEZ

CRONISTA OFICIAL DE SITGES

Sortosament la natura segueix el seu cicle habi-

tual i no pateix les restriccions que ens afecten 

per culpa de la pandèmia, la qual està malbara-

tant festes i tradicions. És molt d’admirar la feina 

que porta a terme la Comissió de Corpus que 

presideix l’Angelina Salesas, perquè han de tre-

ballar encara limitats per les circumstàncies. L’any 

passat ens pensàvem que aquest 2021 ja po-

dríem celebrar la festa amb una certa “normali-

tat”, si més no tot i que la vacunació avança ràpid, 

encara s’han de prendre les degudes precau-

cions. El temps passa de pressa i ja tornem a par-

lar d’aquesta festivitat tan lligada al nom de Sit-

ges, amb la qual s’involucren molta gent del 

poble i altres que, tot i no haver nascut aquí, s’han 

integrat i participen amb el mateix entusiasme de 

tot el que organitzem. 

En aquest transcórrer del temps, en un any pas-

sen moltes coses. Dissortadament aquesta Co-

missió ho ha patit, quan els va deixar un ferm 

puntal, en Joan Manel Enríquez i Farreras. Apas-

sionat dels clavells i de totes les festes que orga-

nitza l’església. Ell encara va poder disposar una 

petita mostra dels seus clavells - els que tenia 

destinats per portar a l’exposició que tampoc no 

es va poder celebrar- a redós de la paret princi-

pal de l’església parroquial. Un detall que, junta-

ment amb la catifa floral que es va fer a la plaça 

del Baluard, va ser com el darrer homenatge a 

l’amic.

Deia que la natura és sàvia i persistent, doncs ha 

tornat la primavera i amb ella la florida que hi va 

associada es fa evident en qualsevol espai de la 

vila. A la muntanya ha florit la diminuta flor de les 

farigoles, que les fa més flairoses. També l’espí-

gol i el romaní i ja s’insinua el groc de la ginesta i 

de la flor de Sant Joan. Aquestes últimes prota-

gonistes de les catifes que prenen cos durant la 

nit del dissabte, vigília del Corpus.

Sembla ser que aquest any tampoc es podrà re-

petir aquesta imatge tan singular i fantàstica, 

d’una nit màgica on ens anem a dormir, deixant 

el personal que dibuixa els terres dels carrers, i 

ens aixequem amb les catifes atapeïdes de flors. 

Però si a terra encara no s’hi pot posar flor, aixeca-

rem la vista i el colorit de les flors es tornarà a fer 

present, ni que aquestes siguin fetes de paper, 

un altre mèrit de les nostres veïnes i veïns. I com 

no podia ser d’altra manera, també d’aquesta na-

tura a la qual em referia que, després dels tractes 

rebuts, fa florir els cossis dels balcons, els clavells 

que sembla que es podran exhibir a l’exposició, 

però sense competir entre els expositors.

Tant de bo que el proper any la festivitat del Cor-

pus torni a lluir, com es deia abans, més que el 

sol. Mentrestant, Comissió i els entusiastes de les 

tradicions, no defallim.

LES FLORS QUE ENS ENVOLTEN
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EXPOSICIÓ

DEL 26 DE MAIG AL 13 DE JUNY
EL CORPUS DE LA GENT

Primera hora d’un lluminós matí de juny. Una càmera, discreta però incisiva, capta 
els centenars de sitgetans agenollats a terra, uns ben a prop dels altres, parlant i 
rient mentre disposen els clavells que constituiran una mil·limètricament dissenyada 
catifa. Unes imatges que fa segles que es repeteixen a Sitges, i que tot i la seva 
quotidianitat, ara s’han convertit en moments excepcionals i intensament anhelats.

En aquesta exposició les volem compartir amb vosaltres, antigues i més actuals, 
records i vivències, que mostren l’essència de la festa: EL CORPUS DE LA GENT.

Horaris: 
De dilluns a divendres de 17 a 20 h.
Dissabte i diumenge, 
de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Lloc: Can Falç de Mar
Passeig de la Ribera, 14 - 12

Organitza:
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DEL DISSABTE 22 DE 
MAIG FINS AL 4 DE JUNY 

EXPOSICIÓ 
TORNEM ALS ORÍGENS. 
El procés de restauració 

dels Gegants Americanos

Lloc: Biblioteca 

Santiago Rusiñol

Horari: De la mateixa biblioteca

-----------------------------------

DIMARTS 25 DE MAIG 

Publicació al web i les xarxes 

socials de la Comissió de 

Corpus i l’Ajuntament 

del vídeo de la

PRESENTACIÓ DE LA 
FESTA, EL PROGRAMA 
I LA INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ 
“EL CORPUS DE LA GENT” 
Lloc: des de Can Falç de Mar. 
Hora de publicació: 19 h.

-----------------------------------

DES DE DIMECRES
26 DE MAIG A 
DIUMENGE 13 DE JUNY 

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 
EL CORPUS DE LA GENT 
Horari: De dilluns a divendres, 

de 17 a 20 h.

Dissabte i diumenges, de 10 

a 14 h i tarda de 17 a 20 h. 

Lloc: Can Falç de Mar

-----------------------------------

DIMECRES 26 DE MAIG 

INICI DEL CONCURS DELS  
RAMS DE LES GEGANTES
I DE LES BÈSTIES DE FOC. 
A Facebook i a Instagram. 

Una pregunta diària fins al 

divendres 4 de juny.

-----------------------------------

DISSABTE 29 DE MAIG

De 17 a 20 h
JORNADA DE PORTES 
OBERTES AL CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ DE LA 
MALVASIA (CIM), amb visita 

lliure i degustació de Malvasia 

en acabar. 

A les 18.30 h AL CIM
“EL CLAVELL ÉS FEMENÍ”
Taula rodona conduïda per 

Alba Gràcia, on el Corpus de 

Sitges es reivindica en clau de 

dona en escenaris i lideratges 

femenins. 
En acabar, si les restriccions 

sanitàries ho permeten, 

degustació de Malvasia de 

Sitges.

Organitza: 
Centre d’Interpretació 

de la Malvasia de Sitges 

amb la Fundació de 

l’Hospital Sant Joan Baptista.

-----------------------------------

PROGRAMA OFICIAL
D’ACTES

21

CORPUS
DE SITGESEL CORPUS DE LA GENT

DEL 4 AL 13 DE JUNY DE 2021

A PARTIR DEL 
DILLUNS 31 DE MAIG

Podreu gaudir de la decoració 

que s’instal·larà a l’entrada 

d’algunes botigues del centre 

amb imatges en gran format 

de persones fent catifes. 

-----------------------------------

DIVENDRES 4 DE JUNY 

Publicació al web i les xarxes 

socials de la Comissió de 

Corpus i l’Ajuntament 

del vídeo del

PREGÓ DEL CLAVELL. 
Hora de publicació: 19 h.

-----------------------------------

DISSABTE 5 DE JUNY 
(vigília de Corpus)

Des de primera hora del matí i 

durant tot el dia, EXPOSICIÓ 
DE LES 3 PARELLES DE 
GEGANTS DE SITGES, 
DRAC I ÀLIGA 
a l’Ajuntament de Sitges.

Durant el matí DECORACIÓ 
DEL PATI BLAU.

A la tarda, preparació de la flor 

per les catifes i dibuix de les 

mateixes en els espais corres-

ponents.

A les 19 h a Can Falç de Mar
INAUGURACIÓ DE LA 81a 
EXPOSICIÓ NACIONALS 
DE CLAVELLS, amb l’assistèn-

cia dels expositors i les autori-

tats. Romandrà exposada fins al 
dia 13 de juny en els mateixos 

horaris de l’exposició 

EL CORPUS DE LA GENT. 
-----------------------------------

DIUMENGE 6 DE JUNY 
(Corpus)

Des de primera hora del matí 

CONFECCIÓ DE LES 
CATIFES a la plaça de 

l’Ajuntament, plaça del Baluard, 

mirador Miquel Utrillo i Racó 

de la Calma. No es podrà 
accedir a l’espai fins que no 
estiguin finalitzades.

Des de les 11 h fins les 18.45 h 
Accés obert al CIRCUIT per 

visitar les catifes i imatgeria 

festiva (Gegants, Drac i Àliga). 

S’accedirà al circuit per la plaça 

de l’Ajuntament des del carrer 

Major i es sortirà pel carrer 

Fonollar cantonada carrer 

Sant Joan.

Dins del circuit també es podrà 

visitar L’OU COM BALLA al 

Palau Maricel fins a les 14 h.

A les 19 h per Canal Blau TV 

EMISSIÓ PER TELEVISIÓ 
I PER INTERNET
DE L’ESPECIAL: 
CORPUS DE SITGES 2021 
amb reportatge sobre la 

confecció de les catifes i tots els 

detalls de la festa. Emissió en 

directe dels Gegants, Drac i 

Àliga trepitjant les respectives 

catifes i de la posterior proces-

só de Corpus a la plaça del 

Baluard.

-----------------------------------

DIUMENGE 13 DE JUNY

CLAUSURA DE LA 81a 
EXPOSICIÓ NACIONAL 
DE CLAVELLS i també de

L’EXPOSICIÓ 
FOTOGRÀFICA
“EL CORPUS DE LA GENT” 

a Can Falç de Mar.

-----------------------------------
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DISSABTE 5 DE JUNY

REPIC GENERAL DE CAMPANES
anunciant la festivitat del Corpus Christi

Hora: 14 h.

MISSA VESPERTINA DE LA VIGÍLIA
En acabar la celebració, benedicció amb 

el Santíssim  
Hora: 19.30 h.

Parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla

------------------------------------------------------

DIUMENGE 6 DE JUNY

SOLEMNITAT DEL COS I LA SANG 
DE CRIST (CORPUS CHRISTI)

MISSES DEL DIA DE CORPUS.
Hores: a les 9 h del matí, a les 11 h (en castellà)

i a les 12 h del migdia.

En acabar, cadascuna de les celebracions de les 

misses del matí, benedicció amb el Santíssim. 

  

SOLEMNE  MISSA  CONCELEBRADA
Acabada la missa, processó simbòlica del dia 

de Corpus fins a la plaça del Baluard. 

Pregària al Santíssim Sagrament.

Hora: 19.30 h.

    

Acabada la celebració de la missa, benedicció 

solemne amb el Santíssim.

Parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla.

------------------------------------------------------

ACTES RELIGIOSOS
CORPUS CHRISTI

5è CONCURS 
DE FOTOGRAFIES DEL CORPUS A
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Per participar-hi: 
el cap de setmana 
de Corpus 

El 5 i 6 de juny etiqueteu 
les vostres fotos d’Instagram 
amb el hashtag:

#corpussitges21

DISSABTE 5 I DIUMENGE 6 DE JUNY

Es donarà a conèixer 
els guanyadors a:

MILLOR FOTOGRAFIA I
FOTOGRAFIA MÉS ORIGINAL

El diumenge 13 de juny
a la cloenda de l’Exposició 
fotogràfica “El Corpus de la gent” 
a Can Falç de Mar.

Teniu temps per pujar-les fins al 
dimecres 9 de juny, dia en què 
el jurat emetrà el seu veredicte.
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81a EXPOSICIÓ NACIONAL DE CLAVELLS

PARTICIPANTS

 1. Avis de l’Hospital St. Joan Baptista
 2. Candi, Aina i Jan
 3. Carles Arola Vera
 4. Elisabet Olària
 5. Ferran Vicente
 6. Francesc Arbonés Ribot
 7. Ignasi Rubí
 8. Imma, Ramon Ibáñez Ribot
 9. Jaume Llorens Moreno
 10. Jèssica Rubí González
 11. Joan Comas Ferré
 12. Joan Duran Carbonell
 13. Joan Josep Ortiz Oliver
 14. Josep Maria Barberà
 15. Laura Olivé Fornas
 16. Lluís Chacón Miranda
 17. Lluïsa Saltó i Carles Vidiella
 18. Ma Antònia Plana-Manel
 19. Ma Dolors Carbonell
 20. Ma Dolors Castellet
 21. Ma Josep Cots Bertran
 22. Manel Ganduxe Pujadas
 23. Noies del Garraf
 24. Paquita Ràfols Gual
 25. Rosalia Díaz Moreno
 26. Salvador Montaner Nebleza
 27. Sònia Aguado Chao
 28. Sònia Mataix Andreu

------------------------------------------------------

Can Falç de Mar
Passeig de la Ribera, 12 - 14

Del divendres 4 al diumenge 13 de juny
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h.

Dissabte i diumenge, 

de 10 a 14 h i tarda de 17 a 20 h.

Inauguració oficial dissabte 5 de juny a les 19 h.
------------------------------------------------------



26 27

AGRAÏMENTS I COL·LABORACIONS CRÈDITS

ORGANITZA
Ajuntament de Sitges

Comissió de Corpus

IMATGE DEL CORPUS
Albert Llobet Ascaso

DISSENY I MAQUETACIÓ
Yellowtee. Estudi Gràfic

[Dolors López]

FOTOS
Foto pàgina 2: Marga Domingo

Foto Aurora Carbonell: Àlex Ferret / L’Eco de Sitges 

Foto Anna Grimau: Visit Sitges

Foto imatge del Corpus: Ramiro Elena

Fotos de les pàgines 23 i 24: Josep Maria Alegre

COMISSIÓ DE CORPUS
Presidenta: Angelina Salesas

Vocals: Carles Arola, Eduard Tomás,

Imma Rodríguez, Joan Ortiz, 

Sònia Romà, Tuts Fernández,

Vinyet Cosialls, Lluís Chacón.

REGIDORIA DE TRADICIONS I FESTES
Oriol Julià i Judit Miró

Adrià Montroig

Adrià Pagès

Agrupació de Balls Populars de Sitges

Alba Gràcia

Albert Llobet

Albert Roca

Àlex Ferret

Àngel Lorenzo

Anna Grimau

Anna Sánchez

Ariadna Font

Avel·lina Plana

Barcelonafotoantic.com

Base Ferran Sports

Carlos Olivares

Carme Aliaga

Cèlia Sánchez Mústich

Centre d’Interpretació de la Malvasia

Esteve Ferré

Eva Vila

Família Hill-Llorens

Família Olivella-Picas

Florenci Salesas

Frederic Malagelada

Fundació de l’Hospital Sant Joan Baptista

Gemma Soldevila

Irma Picas

Jetza Alcázar

Joan Olivella

Joan Yll

Josep Maria Alegre

Lali Vergès

Marga Domingo

Merceria Requena

Miquel Marzal

Montse Marcet

Museus de Sitges

Núria Amigó

Núria Mestre

Parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla

Ramiro Elena

Roger Pascual

Sebastià Giménez

Tea Hill

Víctor Bregante

Visit Sitges

A totes les botigues que han col·laborat en la decoració dels carrers, i a totes les persones, col·lectius i 

entitats que han contribuït a fer que visquem una gran festa del Corpus.
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