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La Comissió de Festes es reserva el dret a modificar qualsevol dels actes programats.



Salutació de l’ Alcalde
Aquest any, la 
Festa Major també 
és a casa...

Sí!!! El programa 
d'aquest any és 
interactiu, us 
convida a participar en moltes activitats 
adaptades a tothom! Què us sembla??? 
Alegria, que és Festa Major!

Només cal que seguiu els QR o que feu 
l'activitat del dia i la compartiu a xarxes 
amb l'etiqueta 

Entre els participants del repte de cada dia, 
es sortejarà un lot per fer el vermut a casa.

PROGRAMAINTERACTIU

#FMMaials2021

Veïns/es, amics/gues, per a l'Ajuntament de Maials és una satisfacció poder donar la 
benvinguda a la Festa Major del nostre poble.
Com bé recordareu, l'any passat no vam poder celebrar la nostra festa gran. Enguany la 
recuperem, i aquest ja és, per si sol, un motiu d'alegria.
És ben cert que no serà una festa com a tots ens hauria agradat, perquè malauradament 
encara estem immersos en la lluita contra aquesta maleïda pandèmia. És per aquest 
motiu que ens hem vist obligats a limitar els actes i a aplicar un seguit de restriccions que 
no agraden a ningú, però que són absolutament necessàries com a exercici de 
responsabilitat i pensant sempre en la salut comunitària.
En aquest sentit, voldria dir que ens sap greu, especialment pel jovent, perquè els actes 
que més se'n ressentiran seran precisament els que ells més en gaudeixen, però hem de 
pensar en positiu i viure aquesta Festa Major amb la convicció i l'esperança que la propera 
edició podrà ser, aleshores sí, la de la tornada absoluta a la normalitat.
Per tot plegat, us convidem a gaudir de tot allò que ens espera del 13 al 16 d'agost, actes 
per a tots els gustos i per a totes les edats, com ara els concerts de l'orquestra Swing 
Latino, el grup de versions The Pink Goats i de Manu Guix, les havaneres, els espectacles 
infantils i jocs a les piscines, el correbars, la xaranga, el tir, etc.
I de la mateixa manera que us convidem a participar i a fer vostra la Festa Major, us 
demanem també, com sempre, civisme i, enguany de manera molt especial, prudència i 
respecte a l'hora de complir amb totes les mesures i protocols de seguretat i higiene que 
hi hagi vigents en aquelles dates, i que no cal dir que ens podrien obligar a variar el 
programa molt a desgrat nostre.

Un programa que, com és tradició, vindrà precedit del 
pregó de festes, que viurem el diumenge anterior, 8 
d'agost, en una diada que comptarà amb la presentació de 
les noves pubilles i hereus i en la que també hi participarà 
la Colla Gegantera. En aquesta ocasió, el pregó anirà a 
càrrec del Club Futbol Sala Maials, als quals em permetreu 
que els feliciti en nom de tot el poble per haver estat 
campions sènior i aleví.
De la mateixa manera, també vull agrair públicament el 
suport de les diferents entitats i associacions de Maials, 
que coŀlaboren no només en la Festa Major, sinó que 
també ho fan al llarg de tot l'any en les activitats que duem 
a terme al poble.
La Festa Major de Maials està, doncs, servida. Gaudiu 
d'ella, aparqueu per uns dies els maldecaps i els 
problemes, i feu, sobretot, que aquest esperit festiu ens 
acompanyi més enllà d'aquestes jornades marcades en 
vermell el calendari. Serà la millor manera de mirar el 
futur amb l'optimisme que tots desitgem.
A tots i a totes, molt bona Festa Major!!!
David Masot
Alcalde de Maials
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 DIUMENGE   8
19.00 h Proclamació de les Pubilles i 

Hereus 2021, a la plaça dels Arbres
§ Hereu: Adrià Miró 
§ Pubilla: Xènia Montagut
§ Hereuet: Martí Aresté
§ Pubilleta: Gaŀla Sabaté

 El pregó de la Festa Major anirà a 
càrrec del Futbol Sala Maials.

 A l'acabar, a la plaça dels Arbres, 
estarem acompanyats de la Colla 
Gegantera de Maials.

 DIJOUS  12 
18.00 h Activitat popular d'orientació de 

Maials.
20.00 h Final de pàdel masculí.
21.00 h Final de pàdel femení.
22.00 h Final Consolidació torneig-futbol sala.
23.00 h Final del torneig d'estiu de futbol sala.

t’atreveixes amb t’atreveixes amb 
aquest repte?aquest repte?

i  a compartir-lo?i  a compartir-lo?

t’atreveixes amb 
aquest repte?

i  a compartir-lo?

EL REPTEEL REPTEEL REPTE

#FMMaials2021

La Colla Gegantera de Maials 
organitza un taller de gegantons per a 
petits i grans  amb la finalitat de fer-
los ballar el dia de les Pubilles i 
Hereus. L'horari serà de 7 a 8 del 
vespre al poliesportiu.

DE DILLUNS   2
A  DIVENDRES  6

 DILLUNS  9 
21.00 h Caminada nocturna FM 2021.
 Sortida des de la plaça dels arbres.
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#FMMaials2021

 DIVENDRES 13
 

19.00 h Partit futbol sala solteres contra 
casades, al poliesportiu.

20.30 h Xaranga BSUMETA. Itinerari pels 
carrers del poble. Sortida des de les 
Piscines Municipals.

22.00 h Havaneres, a la plaça Maneta, a 
càrrec del grup L'ESPINGARI.

 DISSABTE 14 
 

10.00 h Tirada amb aire comprimit, a les 
Instaŀlacions de la peladora d'ametlles 
de la Cooperativa.

18.00 h Jocs tradicionals per la mainada, davant 
de La Societat.

19.00 h Correbars, amb els Grallers de Maials.
20.00 h Concert de Manu Guix: Gira Acústica.
23.00 h Concert del grup de versions The Pink 

Goats: “De Viatge amb el Rock”.

Decora el teu balcó
i comparteix la foto Escolta la cançó 

dels Gegantons i 
grava’t ballant

#FMMaials2021#FMMaials2021
#FMMaials2021
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 DILLUNS 16 
12.00 h Jocs per a la maiada, a les piscines 

municipals. 
19.00 h Tirada de bitlles, al lloc de costum.
21.30 h A la vila closa, gran concert d'òpera, 

sarsuela i música de la nostra terra, a 
càrrec dels fantàstics ÒPERA PRIMA.

SuperCulé
ensenya’ns

de 
el teu millor plat

Festa Major

EL XEF

#FMMaials2021

Qui serà LA maialenca
o maialenc
que es posarà 
més peces i andròmines
del barça a sobre?

comparteix amb nosaltres 
la teVa foto més culé!

#FMMaials2021

SuperCulé
 DIUMENGE 15
 

11.00 h Missa Major en honor a la nostra 
patrona, la Verge de l'Assumpció, a 
l'església parroquial.

12.00 h Presentació del documental “Memòries: 
de l'esperança i del dolor”, testimonis 
de la Guerra Civil i de la postguerra a 
Maials. Sala de la Societat.

18.30 h Espectacle infantil, a la plaça Maneta, a 
càrrec del grup Music Box.

19.30 h Concert clàssic de la gran orquestra 
SWING LATINO.

22.30 h Espectacle entre música, màgia i alegria 
de la SWING LATINO SHOW.
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Adrià Miró Xènia Montagut Martí Aresté Gaŀla Sabaté

PUBILLES
I HEREUS 
2021

§ Hereu: Adrià Miró 
§ Pubilla: Xènia Montagut
§ Hereuet: Martí Aresté
§ Pubilleta: Gaŀla Sabaté
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