
Exposició de fotografia: Animals de 
companyia
Als Jardins de Can Ginestar, fins al 10 
d’agost

Exposició: Àfrica, del grup Ainde Art
Al Celler de Can Ginestar, fins al 6 d’agost

Exposició: Cartells de trobades gegan-
teres
Al CIM de Can Ginestar, fins al 6 d’agost

exposicions

notes
- Us convidem a portar mocador blau o groc a 

les activitats de la Festa Major.  Podeu 

adquirir-los per 2€ al Casal de Joves o a la 

barraca del Casal, els dies 3 i 4 d’agost.

- A partir del 23 de juliol, de 17 a 22 h al 

Casal de Joves, es repartiran domassos blaus 

i grocs gratuïtament per decorar els balcons. 

Fins acabar existències. 

Patrocina: Progess,SL

- En cas de pluja es valorarà la possi-

bilitat de traslladar part de les 

activitats.  Per a més informació 

de darrera hora, consulteu 

www.santjust.cat

- En l’activitat de la cloenda de foc del dia 6 

d’agost, us recomanem que prengueu les 

precaucions adequades.  Especialment si 

aneu amb infants busqueu un lloc protegit i 

segur per veure l’espectacle sense aglomera-

cions i tingueu cura dels petards i coets.
Telèfons d’urgència: 
Emergències                   112

Bombers                          085

Policia local       93 473 10 92

Ambulàncies                    061

ORGANITZA: Ajuntament de Sant Just 
Desvern i El Nucli

HI PARTICIPEN ACTIVAMENT: Club 
d’Esplai Ara Mateix, Dimonis Apagallums de 
Camablanca, Centre d’Estudis Santjustencs, 
Agrupació Fotogràfica Sant Just, UBIC, 
Cineclub Utopia, Comissió de Festes Barri 
Nord, Colla Gegantera de Sant Just, Grup de 
Gralles i Tabals de Sant Just Desvern, 
Agrupació Sardanista Sant Just, Drac de Sant 
Just, Boc de Biterna d’Esplugues, AEiG 
Martin Luther King 
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nevada del Nadal de 1962
Finalitza a Can Ginestar, amb projecció 
fotogràfica i pica-pica.

19.30 h – Inici: Can Ginestar
Quina barra!
Itinerari per diversos indrets del poble per 
prendre begudes i tapes

al camp de futbol
23 h – 00.30 h
Concert amb la Màlaga

01 h – 3 h
Concert amb Funky Pugui

3 h – 5 h
Dj Chica Barata

a la pl. verdaguer
A partir de les 10 h i durant tot el dia
Punt de trobada: jocs populars, tallers, 
contacontes i Olimpíades Pageses amb el 
Club d’Esplai Ara Mateix

17 h
Animació infantil amb Ambaükatunàbia
Xocolatada popular

19 h
Lluïment d’entitats del poble

20 h
Pregó de Festa Major amb Ricardo Bofill i 
Levi, arquitecte i veí de Sant Just Desvern

20.30 h
Concert de música catalana amb Riu

21.30 h – Sopar popular

22.30 h
Concert amb Rumb al Bar

dijous dia 2 d’agost

al complex esportiu municipal la 
bonaigua
9 h – 13 h
Jornada de portes obertes a la piscina 
exterior amb animació infantil: Àpali 
família, de Rha-mon Roma

al parc del mil·lenari
18.30 h
Berenar i ball per a la gent gran amb el 
grup Star Duo
Homenatge a les parelles que fa 50 anys 
que conviuen
Preu: 2€ (venda de tiquets al Centre Social El 

Mil·lenari fins al 3 d’agost)

al parc de joan maragall
22.30 h
Cinema a la fresca: Les aventures de 

diumenge dia 5 d’agost

al camp de futbol
17 h
Obertura de barraques i jocs per a totes 
les edats (inflables, jocs gegants...)

18 h
Partit de futbol +16 anys*

19.30 h
Partit de futbol 7-16 anys*
*Cal portar samarreta blava o groga
Places limitades: inscripcions al Casal de Joves 
i a la barraca del Casal

19.30 h – Inici: Parador 
Passejada literària d’estiu: Imatges de la 

divendres dia 3 d’agost

11.30 h – Pl. Verdaguer
Safari fotogràfic per a infants i joves
Cal inscripció prèvia a: 
promocioeconomica@santjust.cat

12 h – Parc del Mil·lenari
Guerra de bombardes de blaus i grocs i 
Festa de l’aigua 
Podeu portar galledes d’aigua, pots...

13.30 h – Equipament Pl. de la Pau
Trobada d’entitats

al camp de futbol
17.30 h
Gimcana de Blaus i Grocs
Inscripcions al Casal de Joves i a la barraca del 
Casal. No oblideu el mocador i posar-vos roba 
vella!
Preu: 2€ (inclou mocador)

21 h
Arrossada popular. Preu: 8€. Venda de 
tiquets al Casal de Joves i el mateix dia a la 
barraca del Casal. Fins acabar existències

dissabte dia 4 d’agost

21.30 h
Lliurament de premis del Concurs de 
Fotografia Popular

22 h
Quina popular (bingo)

23.30 h – 01.30 h
Ball de Festa Major amb l’Orquestra 
Covers

01.45 h – 4.15 h 
Concert de Festa Major amb la Banda 
del Coche Rojo

4.15 – 5 h
Dj’s

Tintín: el secret de l’Unicorn, dels direc-
tors Steven Spielberg i Peter Jackson
Posteriorment, es farà la xocolatada 
popular

Dia dels sants Just i Pastor, patró de Sant 
Just Desvern
11 h – Església
Missa solemne de Festa Major
Presidida pel rector mossèn Joaquim 
Rius. Ofrena floral, veneració de la 
relíquies i Cant dels Goigs

11 h – Rentapeus
Espectacle de titelles: Contarelles, amb la 
Cia. L’Estenedor. 
A continuació, Ballada gegantera acom-
panyada del Grup de Gralles i Tabals de 
Sant Just Desvern

19 h – Parc del Parador
Ballada de sardanes amb la Cobla Lluïsos 

20 h – A la Pl. Camoapa
Espectacle de carrer: Caravan, amb la 
Cia. Tot Circ

21.30 h – Botifarrada popular
Preu: 5€. Venda de tiquets el mateix dia. Fins 

acabar existències.

22.30 h
Cloenda de foc de Festa Major amb el 
Drac de Sant Just, els Dimonis Apagal-
lums de Camablanca i Boc de Biterna

23 h
Cantada d’havaneres amb el grup Barca 
Mitjana. Rom cremat per a tothom

dilluns dia 6 d’agost


