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UN ANY
EXCEPCIONAL

12h · 23/AGOST
Carrer de Sant Francesc

Estic segura que la majoria dels alcaldes que m’han
precedit han viscut moments complicats, però
com a alcaldessa saber que Sitges viurà una tímida
Festa Major per una causa major i aliena totalment
al nostre abast, és especialment difícil de pair. Ho
dic no només pel càrrec que ostento, sinó com a
sitgetana que s’estima la festa, perquè forma part
de les meves arrels i de la forma en què durant tota
la meva vida he viscut i après com havíem d’honorar
als nostres patrons i a la nostra tradició. Aquest any,
el Glòria primer, i la Covid-19 després, han fet que
sigui especialment dur per totes les conseqüències
derivades dels dos fenòmens. Conseqüències

econòmiques i personals que han afectat moltes
famílies, especialment per la situació de pandèmia
que ens ha situat en un escenari desconegut i que
encara guarda a l’horitzó molts interrogants als quals
no podem respondre, però que hem de preveure.
La Covid-19 ha trasbalsat el món sencer, i ha afectat
notablement a la forma en la qual ens relacionem.
I això serà el que haurem de mantenir i reforçar
per Sant Bartomeu i Santa Tecla, per molt que els
sentiments i les emocions que ens provoca la Festa
Major ens empenyin a perdre de vista quin moment
ens ha tocat viure.
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CARBONELL i ABELLA

VIU-LA AMB ELS TEUS

Alcaldessa de Sitges
La darrera vegada que Sitges es va veure forçada a
suspendre una Festa Major va ser el 1938, a causa
de la Guerra Civil. És a dir, feia 80 anys que la
nostra tradició més preuada sortia al carrer de forma
continuada. Aquest any, mantindrem actes simbòlics
com els morterets o l’Ofici, però no veurem el nostre
imaginari, balls i músics engalanant els carrers de
Sitges al seu pas. Serà trist arribats els dies, però
ens hem de mantenir ferms perquè les setmanes de
confinament no hagin estat en va.
A diferència de fa vuit dècades, avui disposem
de recursos digitals que ens permetran recordarla i fins i tot viure-la, encara que sigui a través
d’una pantalla a qualsevol lloc del món. I el millor
lloc on veure-la serà a casa, amb les persones
properes del cercle de convivència per evitar
riscos, contagis i passes enrere. Però fem-ho
cantant quan toca cantar, ballant quan toca ballar
i brindant, sobretot, pel record dels que ja no hi
són i per oferir un món millor als qui vindran. I és,
en aquest sentit, que de la mateixa forma que hi
ha el compromís de les persones que participen
activament de la festa per preservar i respectar
la seva imatge, espero que la ciutadania de Sitges
se sumi a aquesta voluntat, perquè el públic,
les sitgetanes i els sitgetans que la viuen com a
espectadors també són la Festa Major i part activa
en la seva cura i preservació.
Estem aprenent a gestionar moltes coses com mai
abans havíem fet, i com viurem la nostra Festa també
serà un aprenentatge, aquest 2020. Estic segura
que ens ensenyarà que hem de treballar el present
perquè el futur ens permeti tornar a sortir als carrers
i a comunicar l’indescriptible i gegantí entramat de
sentiments de pertinença que es genera al primer toc
de gralla i que no descansa, sempre latent al cor i a
l’esperit del nostre estimat poble.

14h · 23/AGOST
SITGES VIURÀ UNA
TÍMIDA FESTA MAJOR
PER UNA CAUSA MAJOR
I ALIENA TOTALMENT
AL NOSTRE ABAST, ÉS
ESPECIALMENT DIFÍCIL
DE PAIR.

CUIDEM-NOS
MOLT.
VISCA SITGES
I VISCA LA
FESTA MAJOR!

Plaça de l’Ajuntament

VIU-LA AMB ELS TEUS

15h · 23/AGOST
Hospital de Sant Joan Baptista

FESTA
MAJOR,
SEMPRE!
DAVID
MARTÍNEZ LLUÍS
Regidor de tradicions i festes
Sant Bartomeu i Santa Tecla, qui ens ho havia de
dir? Qui ens havia de dir que aquest any tot seria
diferent? Que serà diferent perquè no sortirem al
carrer i perquè viurem la Festa Major d’una forma
més íntima? Per a les sitgetanes i sitgetans que
expliquem amb orgull que mai faltem a aquesta
gran cita, és difícil d’assumir, perquè estimem la
nostra Festa, perquè ens apropa, perquè ens fa
sentir i vibrar com res més. És la gran seductora de
les nostres vides. Ens captiven les seves olors, els
seus sons i les seves imatges, però també la gran
concentració de sentiments i sensacions que ens
provoca, individualment i com a comunitat.
Els sentiments són enormes i aquest 2020 també hi
seran; l’essència de la festa estarà molt present entre

nosaltres, sobretot en les dates més assenyalades.
Aquest any, no podrem viure Sant Bartomeu i Santa
Tecla tal com les coneixem les sitgetanes i els sitgetans.
La irrupció de la Covid-19 ha canviat el paradigma i ens
obliga a suspendre tots aquells actes de la programació
que puguin suposar aglomeracions de persones. La
millor forma de viure-la serà a casa, només trobant-se
amb qui ens relacionem habitualment. L’últim que
volem és lamentar nous contagis per no seguir les
mesures sanitàries recomanades.
És important que celebrem la Festa Major, amb seny;
que dominem les emocions i les ganes d’honorar els
sants patrons, amb alegria i un somriure, i que evitem
formar grups grans de persones. Tenim alternatives.
Engalanarem els balcons amb els domassos de Sant
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Bartomeu i Santa Tecla i amb la nostra estimada
bandera, la de Sitges, que ens uneix sota un sentit
de pertinença únic. Podem reviure la Festa Major de
l’any passat a casa. Les xarxes socials ens permetran
tornar a veure els balls i entremesos, l’imaginari
festiu, i sentir l’esclat de les carretilles; escoltar les
sardanes i veure les actuacions castelleres. Podem
fer que el 23 d’agost, a les 12 del migdia, el so de
l’entrada de gralles de l’any passat impregni Sitges a
través de la ràdio, la televisió o l’ordinador.
Gaudiu-la en petit comitè, amb respecte i
demostrant que estem a l’alçada com fins ara hem
estat. No correm riscos, ni fem que els corrin
els altres. Seguim les recomanacions sanitàries
indicades, evitem les concentracions als carrers
i demostrem que, com aquell primer petó
d’adolescència que es fa esperar més del que a
vegades toca, les sitgetanes i els sitgetans esperarem,
i mai oblidarem aquest any ni possiblement el
següent per les ganes de Festa Major que haurem
acumulat. Quan la besem de nou serà com aquell
primer petó, i la recordarem per sempre. Fem-ho
per nosaltres mateixos, per les nostres persones
estimades, per Sitges i per la nostra Festa Major
de Sant Bartomeu i Santa Tecla, declarada Festa
Patrimonial d’Interès Nacional. Totes i tots hem de
fer bandera d’un comportament exemplar durant
aquests dies i segur que així serà.
Vull agrair enormement la gran feina feta durant
tot aquest temps per la Comissió, pel Consell del
Patrimoni de la Festa, per la regidoria de Festes i
també per les entitats, associacions i totes les colles.

Som una gran família festamajorenca que ha sabut
fer front a una situació complexa, canviant i que
no ha donat marge a la improvisació. Guardem les
energies per quan la normalitat no sigui nova, sinó tal
com la recordem i hem viscut tantes i tantes vegades.
No dubto, que seran moments dolorosos i
emocionants per a moltes persones, sobretot
mentre transcorrin les 36 hores més estimades del
calendari. Hem de ser capaços de transformar aquests
sentiments i guardar-los perquè quan la tornem
a celebrar al carrer, sota un sol abrasador, sense
limitacions per viure-la entre abraçades i petons, sigui
més apoteòsica que mai.

QUE SANT
BARTOMEU I
SANTA TECLA
ENS EMPARIN.
VISCA SITGES I
VISCA LA FESTA
MAJOR!

23h · 23/AGOST
Platja de la Fragata

00h · 24/AGOST
Escales de la Punta

UN SENTIT
PROFUND
DE LA
FESTA

Estem ja en el bell mig de l’estiu. És agost anunci
indiscutible de què, ben aviat, cadascun dels nostres
sentits ens anunciaran que estem a les portes de
viure i de celebrar una nova Festa Major en honor a
Sant Bartomeu i Santa Tecla.
Realment, és així, perquè si acluquem els nostres ulls
i fem un silenci en nosaltres mateixos encara veiem,

com si d’un somni es tractés, les darreres palmeres
de foc de l’entrada de Santa Tecla, o sentim encara
la música festiva de les gralles que omplen tota la
nostra vila de festa, o olorem la pólvora dels darrers
espetecs del drac i de l’àliga o ens imaginem veure
els balls i tot l’imaginari festiu ballant pels nostres
carrers amb la finalitat d’honorar a Aquells qui de
Sitges en són patrons.
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MN. JOSEP PAUSAS i MAS
Rector de la Parròquia de Sitges
Són sentiments innats en nosaltres mateixos.
Viscuts d’una manera molt diferent en cada
persona. Són uns sentiments que, any rere any,
tornem a reviure. Són uns sentiments d’amor a la
festa que ens agermanen com a poble.
Enguany però, ens tocarà viure una Festa Major i una
festa de Santa Tecla ben diferent... Més personal,
més íntima, més privada, potser menys popular però
més familiar segur. Qui ens hauria de dir que aquesta
pandèmia aturaria tot el calendari festiu de milers
i milers de pobles i ciutats... I entre elles, totes les
nostres festes i tradicions, tant les populars com les
religioses, que ens fan sentir “poble”.

06h · 24/AGOST
Baluard Vidal i Quadras

Aquesta nova situació s’ha apoderat de les nostres vides
omplint-t’ho tot amb un silenci eixordador i amb una
trista buidor, que ho paralitza tot el seu pas; se sent en
l’aire, es percep en els gestos, ho diuen les mirades.
Però tot i aquestes dificultats presents som convidats,
cadascun de nosaltres, a viure i a celebrar l’essència de
la nostra Festa. Allò que li dóna el sentit real d’allò que
celebrem aquests dies: honorar a Sant Bartomeu i a
Santa Tecla, patrons de la nostra vila estimada.
I enguany, i com a la majoria de pobles i ciutats,
estem convidats a viure-la en l’acte central de
la nostra festa: L’Ofici de Festa Major. Acte on
recordem que tant Sant Bartomeu com Santa Tecla
van ser uns fidels testimonis de Jesús, propagadors
de la fe cristiana i a l’hora són per tots nosaltres uns
autèntics models a seguir, ja que per això la nostra
vila de Sitges els va escollir com a patrons seus.
Que enguany aquesta celebració més personal i
familiar, en la que viurem aquestes dues festivitats,
ens faci adonar i pensar que en definitiva el sentit
més profund i més autèntic de tota festa major és
la celebració religiosa d’honorar popularment els
nostres Patrons.

QUE SANT
BARTOMEU I SANTA
TECLA VETLLIN PEL
NOSTRE POBLE
EN AQUEST TEMPS
D’INCERTESA QUE
ESTEM VIVINT.

VIU-LA AMB ELS TEUS

AGUSTÍ MARCET i GARCIA
President de la Comissió
de Festa Major

12h · 24/AGOST

El Baluard / Plaça de l’Ajuntament

I MALGRAT
TOT, ÉS FESTA MAJOR!
...i és que ja hi som altra vegada a la que potser és la cita
més important que tenim al ric i farcit calendari festiu
de Sitges. La Festa Major, per tots és conegut, que la
celebrem oficialment dins les dates que marquen els
seus dies, però la realitat és una altra de ben diferent
i variada, doncs cada sitgetana i sitgetà viu la festa de
manera ben personal, particular i concreta en el temps.
Hi ha per a qui Festa Major és tot l’any. Alguns la
comencen quan treu el cap la Vella Quaresma mentre
encara queden les brases de Sa Majestat Carnestoltes.
Per a d’altres comença quan pel Solstici d’estiu celebrem
els focs de Sant Joan. I alguns se la troben de sobte en el
calendari, sorpresos per que ràpid ha passat tot un any
que ha costat empentes i rodolons fer tirar avall.
Sigui com sigui de personal la vivència de la Festa
Major en el temps, majoritàriament és cap al mes de
juliol, quan comencem a notar que s’apropen les dates

en honor als nostres ínclits patrons. És als vespres
xafogosos d’estiu quan les colles queden, es reuneixen
i assagen. Sentim picar bastons, petar bassetges,
taral·larejar gralles o recitar versos antics. És aleshores
quan s’apropen les dates i tot s’ha d’anar embastant,
encaixant, polint i perfeccionant. Són els dies d’estiu
quan més atrafegats anem amb assajos, reunions de
colles, posant la roba a punt o comprant tota mena de
complements. I és que per aquestes dates tota la “tribu”
sitgetana es posa a punt per celebrar un any més, la
festa més gran, la festa de les festes que pot tenir una
població, la Festa Major, la nostra Festa Major en honor
a Sant Bartomeu i Santa Tecla.
Com dic, per la majoria, tot comença a l’estiu però
per a la Comissió tot va començar quan el Ple de
l’Ajuntament ens va aprovar i donar el seu suport el
passat gener. L’equip humà amb qui volia comptar no va
dubtar gens ni mica en donar un si com resposta al meu
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durant la Matinal. No podrem omplir la plaça de
l’Ajuntament al pas de la Sortida d’Ofici, ni podrem
renovar el ritu mentre el Tabernacle s’endinsa per la
porta de l’església i fora, el Baluard, és un esclat de
músiques, colors, sons i emocions.

EL CARTELL...

No serà una Festa Major com la coneixem. Així i tot,
serà Festa Major. Serà un Sant Bartomeu i Santa Tecla
diferents, matisats, repensats, d’esperar, de gaudir a
petita escala, sabent-nos responsables, de festejar a les
cases, en la intimitat, als terrats, amb els nostres i els
més propers. Serà una Festa Major que, malgrat tot,
ens donarà l’oportunitat de retrobar-nos, emocionarnos amb el record tendre i afectuós dels qui no hi
són entre nosaltres. Serà un Sant Bartomeu i una
Santa Tecla plens de coratge per encarar el futur amb
optimisme i poder agafar força amb la certesa que l’any
vinent serà millor.

convit per formar part de la Comissió, assumint una
tasca gens fàcil però que ens és molt agraïda.
Però... Ai però! Aquest any ja ens agradaria que tot,
per bo i dolent, fos el que acostuma a trobar-se una
Comissió.
Tot just assumir els nostres càrrecs ens vam posar a fer
feina, però la irrupció de la Covid-19 ens va aturar en sec.
Mai no haguéssim pensat que una situació així, a escala
mundial, podria succeir. Ens ha mancat la normalitat
i hem hagut de prendre decisions que no ens agraden,
però que calen per al bé de tots i la nostra salut.
Ens espera una Festa Major atípica, estranya, sense
aglomeracions, sense els balls al carrer, ni el so de les
gralles, ni de les carretilles i la seva olor. Ens mancarà
el ritual de les 36 hores que tan sagrat és i que cadascú
experimenta a la seva íntima i personal manera. No
sentirem les gralles enfilar el carrer Sant Francesc al so
d’unes Matinades que ens posen la pell de gallina i fan
córrer galta avall alguna llagrimeta. No esclatarem de
joia i alegria quan tocades les dues i al so dels morterets
veiem sortir estirats de dins l’Ajuntament els nostres
gegants. No gaudirem dels versos històrics dels balls
parlats ni de la sàtira més punyent del Ball de Diables.
No veurem recollir el Sant a casa del Pendonista, ni
descansarem mentre ens embadalim amb el Castell de
Foc. No veurem el trenc d’alba tot flairant l’alfàbrega

JOSE
RENTERO
Autor
del cartell de
Festa Major
2020

Vull donar les gràcies al regidor de Tradicions i Festes,
David Martínez, a l’Alcaldessa de Sitges, Aurora
Carbonell, als voluntàris, a la Parròquia, a les entitats,
als patrocinadors, als col·laboradors, als tècnics
municipals, als balladors, músics, a l’autor del cartell,
a les persones que hi posen cada any el cos, l’ànima,
l’estima i el respecte perquè la festa llueixi, a totes
les sitgetanes i sitgetans que de forma responsable
dignificaran al nostre Sant Patró aquests dies i Santa
Tecla el mes vinent.

vivint a peu de carrer i a primera fila tots els actes. La
participació de la seva filla amb el Ball de Pastorets,
reconeix que ha estat l’experiència que li ha permès
veure de forma més propera com funciona per dins i
s’organitza “entre bambalines” la Festa Major.

Però sobretot vull agrair a qui m’acompanya en aquesta
tasca esdevenint autèntics amics: en Furró, l’Adrià, en
Canals, en Xavi Rosés, la Capi, en Gonzálvez, en Xavi
“Runi”, la Sílvia, en Sergi, la Marta, l’Ortiz, en Dani
Pujol, la Jezabel i l’Araceli.

Per Rentero, la Festa Major és art, es expressió, és
creació i per aquests motius ha estat molts anys
vinculat amb la confecció de samarretes que son
autèntiques obres d’art. Rentero, fa realitat un somni
que persegueix des de fa 30 anys. Quan la Comissió
li vàrem comunicar no ho va dubtar ni un moment i
reconeix que el va satisfer profundament.

No oblidem ser feliços i responsables vivint l’essència
d’una festa que és ben nostra i que ben aviat tornarem a
treure al carrer perquè, i malgrat tot, és Festa Major!

GLORIÓS SANT
BARTOMEU QUE
DE SITGES N’ETS
PATRÓ, VISCA LA
FESTA MAJOR.

Ens diu que la situació de Covid-19 li ha permès de
pensar més en la idea del cartell, de poder treballar-lo
amb més reflexió, fer més esbossos i diferents proves
abans del resultat final.

Enguany l’ha realitzat l’artista José Rentero. Nascut
l’any 1969 la seva trajectòria artística destaca com a
pintor tot i que ell es considera multidisciplinar. La seva
vinculació amb la Festa Major és viure’la. És una festa
que li ha permès estar amb els seus familiars i amics

Els balls, autèntics protagonistes de la Festa Major, són
qui ocupen un paper principal en el cartell d’enguany
amb el qui Rentero vol portar la Festa Major a totes les
sitgetanes i sitgetans en un any extraordinari com ho
serà el 2020.
Amic Rentero moltes gràcies!

VIU-LA AMB ELS TEUS

BATEC
21h · 24/AGOST
Cap de la Vila

DE FESTA
MAJOR
JOAN YLL MARTÍNEZ

Cronista Of icial de la Vila

Moltes vegades he pensat que el cor de les sitgetanes
i els sitgetans està fet d’una altra matèria. Arribo a
aquesta conclusió quan observo la càrrega emotiva
que ha de gestionar entre el batec festiu de les
tradicions i el que ens proporciona la vida i, a més,
dosificar les emocions festives per tal de que
aquestes, que són tan excelses, no se sobrepassin i
alterin el seu bon funcionament.
La nostra Festa Major ha estat i és un incentiu que
fa aflorar molts sentiments. Cadascú de nosaltres
els administra segons els seus costums i les
vivències particulars. I a tots ens uneix un mateix
desig, el de celebrar-la plegats i amb tots els honors
que es mereix.
Aquest any, per les raons de tothom conegudes,
en el mes de març ja ens angoixava el no saber
com arribaríem a la Festa Major. La part del cor
amb més ganes de gresca, estava com abatuda,
reflectia la tristor, per la situació i per les penúries
que passaven els afectats i les seves famílies. L’altra
part, la que jo anomeno vital, bategava amb força
per tal de sobreposar-nos a aquesta situació, tan
punyent com desconeguda.

Fins que hem arribat al punt que s’havia de decidir,
les circumstàncies són les que són i les hem
d’acceptar, tant com el de resignar-nos a renunciar
al programa més festiu de la nostra Festa. Són
decisions que dolen, però que les compartim amb
tota la serenor. Aquesta que, quan cal, tan bé sap
transmetre el sitgetanisme.
D’entre els pocs actes que trobarem anunciats en
aquest programa, que han de servir per “celebrar”
aquesta Festa Major tan especial, jo n’hi afegiria
un altre que ha tingut i continua tenint molta
transcendència. Tot un clàssic. Em refereixo al
dinar de Festa Major. De quan esdevenia una
cosa extraordinària, pel fet que com aquest, i el
de Nadal, no n’hi havia cap més. Fins a arribar
a l’època actual, on sortosament, el típic dinar
de Festa Major, segueix sent un bon motiu per a
reunir a tota la família, entorn de la taula, tot i
que ja no cal esperar aquest dia per a menjar coses
tan extraordinàries, com llavors era considerat el
pollastre rostit. De la mateixa manera que un altre
al·licient era brindar amb xampany. La majoria de
les vegades no passava de ser un simple vi espumós,
al qual, amb el refinament del paladar, el cava
ha guanyat la posició. I per postres es va anar
imposant el “mantecau” de tres colors a la síndria.
Els temps han canviat, però aquest dinar segueix
formant part de l’excel·lència dels detalls
gastronòmics, en la programació i celebració de
cada casa.
Som gent alegre, que ens agraden les nostres
festes, però al mateix temps som responsables. I
en aquestes circumstàncies, és el mateix cor el qui
ens demana tranquil·litat i prudència. L’encant de
la Festa Major no hi ha res que l’afebleixi i seguirà
present, potser amb més força que mai. No serà,
però, com quan tots esperàvem que arribessin les
mítiques 36 hores per gaudir-ne al màxim, ens
costarà assumir que aquest any passin de puntetes i
amb més pena que glòria.
Tanmateix res no influirà a què, durant la vigília
i el dia, els nostres cors bateguin Festa Major. No
pot ser d’altra manera, i aquesta part del cor, la
vital i imprescindible, seguirà controlant la fiblada
d’emotivitat, aquesta que vindrà a ser com el revulsiu
amb el qual, amb els ulls humitejats, poder seguir
pregonant: Gloriós Sant Bartomeu, que de Sitges sou
patró, visca la Festa Major!
Deixem-ho així i gaudim del moment i dels molts
records i vivències viscudes.

VIU-LA AMB ELS TEUS

22h · 24/AGOST
Passeig de la Ribera
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LES BASES

El balcó haurà d’estar guarnit
del 19/08 al 24/08
INSCRIU-TE
Les inscripcions s’hauran
de realitzar ﬁns el 17/08
enviant un correu electrònic a
fmsitges2020@gmail.com
on haurà de constar:
nom i cognoms, edat, adreça,
telèfon i títol del balcó
EL JURAT

El jurat estarà format pels membres
de la Comissió de Festa Major

HI HAURÀ 3 PREMIS

1r Classiﬁcat
2n Classiﬁcat
3r Classiﬁcat
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ELS TRES PACKS A ESCOLLIR
ENTRE ELS GUANYADORS
(per ordre de classiﬁcació)

PACK 1
Hotel Sunway Playa Golf (una nit d'hotel per a dues persones) /
Restaurant La Nansa (Menú Tradicional FM per a dues persones) /
Pastisseria Les Roquetes (pastís de xocolata i rovell cremat per a 10
persones) / Bar Blanca Subur (sopar per a dues persones) / Can
Vilalta (una paella per a dues persones i ampolla de vi) / Corazón de
Ágave (sopar per a dues persones) / Federal Café (sopar per a dues
persones) / Cañateca (dinar o sopar per a dues persones)
PACK 2
Hotel Meliá (una nit d'hotel per a dues persones) / Restaurant Pic
Nic (menú degustació per a dues persones) / Lisa's Cake Shop (pastís
per a 8-10 persones) Bar Tab (sopar per a dues persones) / La Seu
(dinar per a dues persones) / La incidència del Factor vi (menú
migdia per a dues persones) / Dosa Nova (esmorzar, dinar o sopar per
a dues persones) / Restaurant La Oca (val de 50€ al restaurant)
PACK 3
Litograﬁa del cartell de Festa Major d'enguany / Mercat de Sitges
(lot de productes) / Alenti Restaurant (sopar per a dues persones) /
L'Artemisa (vermut per a quatre persones) / La Guixeta (sopar per a
dues persones) / Mama's picanteria (100€ per dues persones al
restaurant) / Jardins de Beyrouth (sopar per a dues persones) / La
Pícara (dinar o sopar per valor de 40€)
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COMISSIÓ MUNICIPAL
DE FESTA MAJOR
I SANTA TECLA

H I C O L· L A B O R E N

VIU-LA AMB ELS TEUS

ACTES

SANT BARTOMEU 2020
DIMECRES

19 d’agost

23h · 24/AGOST
El Baluard

BENVINGUDA
INSTITUCIONAL
A SANT BARTOMEU

A càrrec de l’Alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell
i Abella. Acte retransmès en directe per Canal Blau
Televisió. També es podrà seguir a les xarxes socials
oficials de la Festa Major de Sitges.
Emissió en directe a Canal Blau Televisió i a les xarxes
oﬁcials de la Festa Major de Sitges, a les 20 hores.

DIUMENGE

23 d’agost
REPIC DE
CAMPANES

Anunciant la festivitat de Sant Bartomeu,
patró de la vila de Sitges.
A continuació,

LLANÇAMENT
DELS 21 MORTERETS

A càrrec de representants dels balls que formen el
seguici de Festa Major. Aquest any, es convida a les
sitgetanes i sitgetans a sortir als seus balcons per
escoltar l’esclat d’inici de la festa.

ELS VERSOS DELS DIABLES

Podrem escoltar els versos 2020 de la Colla Vella de
Diables, la Colla Jove de Diables i la Colla de Diables
de l’ABPS, gràcies a la col·laboració de Radio Maricel.
Ràdio Maricel, a partir de les 14 hores.

DILLUNS

24 d’agost
SOLEMNE OFICI
CONCELEBRAT

En honor al qui de Sitges n’és Patró, Sant Bartomeu
Apòstol. Presidirà la celebració Mn. Josep Pausas,
rector de la parròquia. Enguany farà l’ofrena al Patró
una representació del personal sanitari. En acabar la
celebració, CANT DELS GOIGS DEL SANT, a càrrec
dels Amics de l’Orgue i veneració de la relíquia.
Parròquia de Sitgesm a les 10.30 hores. L’acte s’emetrà
en directe a Canal Blau Televisió i a les xarxes oﬁcials de
la Festa Major de Sitges, a les 10.30 hores.

DIMARTS

25 d’agost
MISSA EN SUFRAGI DELS DIFUNTS
DE LA NOSTRA VILA
Som convidats a recordar els qui, amb nosaltres,
visqueren amb goig la nostra Festa Major.
Parròquia de Sitges, a les 19.30 hores.

ENTREGA DE PREMIS
DEL CONCURS DE BALCONS
DE FESTA MAJOR
Centre Cultural Miramar, a les 19 hores.

EXPOSICIÓ
DE LA IMATGE
DE SANT BARTOMEU
A L’ALTAR MAJOR DE LA
PARRÒQUIA DE SITGES
Tothom està convidat a visitar-la. Hi haurà
control d’accés i s’aplicaran les mesures de
seguretat sanitàries recomanades.
DISSABTE 22 · De 18 a 19.30 hores
DIUMENGE 23 · De 10 a 11 hores, de
12 a 13 hores, de 18 a 19 hores i acabada
l’Eucaristia de les 20 fins les 21 hores.

EL DINAR DE FESTA MAJOR
CASSOLA D’ARRÒS
A L A SITGETANA
RECEPTA DE L’ANTON RAFECAS DEL RESTAURANT L A NANSA
Assaborir-lo recordant que ha estat fet
tradicionalment. Amb xup xups amorosits,
sofregits sense pressa i respectant el punt de cocció
de cada producte.
Un esclat de sabors. Un petit castell de focs per al
paladar, amb gustos de Sitges.
I recordeu, sempre millor amb productes de
qualitat, proximitat, ecològics i sostenibles.

ELABORACIÓ
En una cassola (millor de ferro) hi posarem l’oli i el
llard. Quan estigui ben calent daurarem la costella i
reservarem.

INGREDIENTS PER A 6 RACIONS
400 gr. de costella de porc tallada a trossos / 400
gr. de sèpia tallada a daus / 300 gr. de ceba picada
ben petita / 100 gr. de pebrot vermell tallat a daus
/ 100 gr. de pebrot verd tallat a daus / 500 gr. de
tomàquet madur, pelat i tallat ben petit / 300 gr.
de pèsols desgranats / 600 gr. d’arròs / 50 gr. d’oli
d’oliva / 50 gr. de llard / 100 ml. de Malvasia de
Sitges dolça / 800 ml. de brou de carn / 800 ml. de
brou de peix
PER A LA PICADA
Uns quants brins de safrà / 1 punt de sal / 2 grans
d’all / 25 gr. d’ametlles torrades / 25 gr. d’avellanes
torrades

BLANC SUBUR
EDICIÓ FESTA MAJOR
M A LVA S I A D E S I T G E S 1 0 0 % · C O L L I T A 2 0 1 8 · D . O . P E N E D È S
Ja des de temps ancestrals que el vi està present
a les festivitats més genuïnes de les comunitats.
Aquest segon any de Blanc Subur edició limitada
Festa Major 2020 representa l’alegria, la frescor,
l’explosió, el goig i la joia de la celebrada festa al
nostre patró Sant Bartomeu i a la nostra patrona
Santa Tecla.

Des del Celler de l’Hospital Sant Joan Baptista
de Sitges, estem fermament convençuts de la
responsabilitat patrimonial que se’ns ha donat.
Gràcies a cada cep de Malvasia de Sitges, presents
en aquesta ampolla, multipliquem el nostre impacte
social. Enguany, més que mai, celebrem la festa
amb els nostre, amb els teus.

BL ANC SUBUR 2018
MILLOR BLANC JOVE
DE LA DO PENEDÈS 2020
Acadèmia Tastavins - DO Penedès

PER ACABAR L’ARRÒS
6 escamarlans / 6 llagostins / 18 cloïsses / 6
salsitxes de porc

A continuació hi tirarem la sèpia. I un cop s’hagi begut
l’aigua que desprèn, hi afegirem la costella, la ceba i els
pebrots, deixant-ho sofregir una bona estona.
A continuació sofregirem el tomàquet i hi afegirem un
bon raig de Malvasia de Sitges dolça per rebaixar l’acidesa
del tomàquet. Deixarem que cogui una 1/2 hora.
Al morter picarem amb una mica de sal el safrà, l’all i
per últim els fruits secs, ho desfarem amb un cullerot
de caldo ben calent.
Ja podrem afegir els dos brous. I quan bulli, ja hi
podem tirar l’arròs, els pèsols i la picada. A mitja
cocció provarem de sal, remenarem una mica i
afegirem la resta d’ingredients, els escamarlans, els
llagostins, les salsitxes i les cloïsses. Ho posarem al
forn perquè agafi una mica de color. No ha de quedar
melós, ni sec, ni caldós.
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A ON
A LA BOTIGA DEL CIM
Plaça Joan Duran i Ferret s/n
Dilluns a divendres · 10 a 14 hores i 17 a 20 hores
Dissabte · 11 a 14.30 hores i 17 a 20 hores
Diumenge · 11 a 14:30 hores
A WINES CELLER
Passeig de Vilafranca, nº 20
Dimarts a dissabte · 11 a 14 hores i 17 a 22 hores
Diumenge · 11 a 15 hores
I a tots aquells bars, restaurants i establiments de
Sitges que l’ofereixen als seus clients durant aquests
dies de Festa Major.
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VIU-LA AMB ELS TEUS

23.30h · 24/AGOST
Plaça de l’Ajuntament

SÍ, A SITGES
Sí, a passejar vora el mar
Sí, a la cultura, al modernisme i a l’art contemporani
Sí, a un comerç únic, diferent i divers
Sí, a la platja i al sol; sí, a desconnectar
Sí, a l’esport al Parc del Garraf
Sí, a compartir un arròs a la sitgetana
Sí, a viure i gaudir de la nit
Sí, a les vacances

www.sitgesanytime.com

anytime.com

