entitats col·laboradores
Grup correfoc “els estevats”
Colla gegantera
“Els Tres Savis Piteus”
Grallers “Som Kom Som”
Colla gegantera i grallers
de Guixers
C.E. St. Llorenç
Veïns de l’Era Nova
Coral Morunys
Casal l’Estaca
La Parroquia
Associació Cultural Vall de Lord
Grup de pintors locals “La Taca”
Decoració Canal
Grup Xarxa Vall de Lord
El Perxe Teatre
Club de Bitlles l’Arcada
Caçadors de la Vall de Lord
Bombers Voluntaris
Grup del ball de la coca

SALUTACIÓ DE L’ALCALDE
Per primer cop, em toca l’agradable feina d’encapçalar aquest programa de la
Festa Major d’enguany.
Per començar, vull saludar a tots els piteus i piteues i a tots els veïns/es de la
Vall de Lord. Als estiuejants i als qui tenen la segona residència establerta al
nostre poble o a la nostra vall i, en general, a totes les persones que, pel motiu
que sigui, tenen el bon gust de passar alguns dies de les seves vacances a les
nostres contrades.
Aquest any, com és costum, la festa estarà carregada d’actes i desitjo que tots
en gaudim, des dels més grans als més petits. Organitzar la Festa Major és un
llarg i costós camí. Un camí que cal recórrer amb molt pocs recursos econòmics ja que tots coneixem la situació en què estem. Doncs bé, a Sant Llorenç,
tot i aquesta manca de recursos, fem una Festa Major molt completa i dilatada.
I això és possible gràcies a l’actiu més important d’aquest poble: la seva gent.
Persones disposades a treballar de valent -tant en la part física com en l’organitzativa- per poder tenir la festa que tots ens mereixem. Aquesta voluntat
i capacitat de treball pren cos en les més de vint entitats que tenim al poble.
Són elles qui amb la inestimable ajuda de la Comissió de Festa Major i el seu
màxim responsable i regidor de Festes, Miquel Riu i Campà, esdevenen l’ànima i la llavor d’aquesta festa. A més, no seria possible dur-la a terme sense
els professionals i d’altres col·laboradors que, a títol individual, ens ofereixen
la seva desinteressada ajuda. També cal tenir molt presents les empreses del
poble, que amb petites o grans aportacions ens ajuden a poder finançar aquest
reguitzell d’actes. Per tant, a tots ells i elles, la meva més sincera gratitud i
admiració.
Així doncs, és gràcies a gairebé tot el poble que ara podem tenir a les mans
aquest programa que, com ja he dit, està ple d’actes per a tots.
Ara ja només ens queda gaudir de la festa, gaudir del actes i gaudir d’una part
important d’aquests dies: el retrobament i la unió de poble, que és el que ens
fa grans. Això sí, cal fer-ho amb civisme i responsabilitat per tal que la nostra
Festa Major sigui rica i plena.
Que tots tinguem una molt bona Festa Major de part de tots els que formem
part de l’Ajuntament de la vila de Sant Llorenç de Morunys.
Visca la Terra!!!
Francesc X. Mas i Pintó

7 dimecres

Festa major sant llorenç de morunys

8 dijous

20.00

Festa del
Casal l’Estaca
19.30

Parodia

22.30

IX trobada d’acordionistes
i en havent fet improvitzacions

Festa major sant llorenç de morunys

Passacarrers
amb els Geganters

“Els Tres Savis Piteus”
i els Grallers “Som Kom Som”
Durant el recorregut, a la Plaça Major,
representació escènica dels 3 Savis Piteus

21.30

Botifarrada
popular
Lloc: Era Nova
Org.: Geganters, grallers
i veïns de l’Era Nova

Lloc: Plaça Major
Org. Casal l’Estaca

01.00

ball disco
Lloc: pavelló
entrada: gratuïta

9 divendres
12.00
17.00

18.00
19.00

Passacarrers

amb l’orquestra Sabor Sabor

Futbol 7 femení

Missa en honor
del Sant Patró

Concert de tarda

12.00

entrada: gratuïta

12.00

C.E. Sant Llorenç - Jovent de Sant
Llorenç de Morunys

Futbol 7 Benjamins
C.E. St. Llorenç-C.F. Arrels

lloc: Església Parroquial

17.00

Futbol cadets-juvenils
Tirada de bitlles catalanes

21.30

correfoc infantil

lloc: Camp de bitlles | org.: Club de bitlles l’Arcada

17.00
—

03.00

lloc: plaça major
org.: Grup correfoc “Els Estevats”

Lloc: Església

Ball de gala

amb l’Orquestra
Sabor Sabor

22.00

lloc: Pavelló
entrada: gratuïta

I en acabar
Ball Disco

C.E. Sant Llorenç - Vilanova de l’Aguda
27è. Memorial Josep MªXarau

BARRAQUES 2013

· Espectacle familiar
· Actuació Castellera amb els Castellers
de Solsona acompanyats dels Torraires
de Montblanc
I acte seguit concerts de:
· La Banda de l’Escorxador · The Mentres
· Kuissó · Artista Convidat · La Banda
del Panda · Absentes
Lloc: Darrere els autos de Xoc (sota Plaça del Mur)
Org .: Entitats del poble i Comisió de Festes

Concert de Festa Major
a càrrec de la Coral Morunys

Presentació de la
plantilla del 1r equip

Lloc: camp “Les Morunyedes” | Org .: C.E. Sant Llorenç

C.E. St. Llorenç-C.F. Arrels

19.00

23.30

Festa major sant llorenç de morunys

amb els geganters “Els Tres Savis Piteus”
i els grallers “Som Kom Som”, i amb l’assistencia
dels gegants i grallers de Guixers
En acabar el passacarrers
Ball de la Coca a la plaça major

(veure programa a part)

lloc: Camp “les morunyedes” | org.: C.E. St. Llorenç

22.30

10 dissabte

Baixada d’andròmines

lloc: Pavelló |

17.00

Festa major sant llorenç de morunys

01.00

gran correfoc

Lloc: casc antic de la vila
Org .: Grup de correfoc “els Estevats”

Punxa discs

www.antikrisisparty.com
Lloc: pavelló

11 diumenge

Festa major sant llorenç de morunys

11.30

Jocs de cucanya

12.00

Commemoració de la crida
a la resistència de l’any 1713

lloc: Plaça de les Eres | Org.: Xarxa Vall de Lord

Amb la presència de la Coronela de Barcelona

lloc: Plaça major

13.00

Actuació de Sardanes
A càrrec de la Cobla Juvenil
Ciutat de Solsona

Altres Activitats
8, 9, 10 i 11
D’AGOST

dilluns 12
D’AGOST
10.00 H

17.00

C.E. St. Llorenç- equip per confirmar,
11è. memorial Ramon Bessa Fornell

18.00

Visita guiada a l’església
A càrrec de Jaume Adam

presentació del llibre:

CARBÒNIQUES AMILLS: AIGUA, BOMBOLLES I GENT
autor: Francesc Regàs | Lloc: claustres de l’església

19.00

Havaneres amb “Mar Endins”
A la mitja part hi haurà cremat de rom

Lloc: Plaça Major | Col.labora: Pastisseria Canal

20.30
23.00

correbars

(veure programes a part)

Ball

amb el conjunt Orgue de Gats
Lloc: plaça major

CAMPIONAT DE
BOTIFARRA BAR JARDÍ
DE 10 A 13 H: LLIGUETA
TARDA: FASE FINAL

Altres Actes

lloc: Camp “les morunyedes” | org.: C.E. St. Llorenç

17.00

Montserrat

lloc: BAR JARDÍ | org.: BAR JARDÍ

Lloc: Plaça Major

Futbol de veterans

RALLY FOTOGRÀFIC

dissabte 3
diumenge 4
d’agost

30 anys de bombers
voluntaris

Durant el dia es faran diferents
activitats. (Veure programa a part)

diumenge 4
d’agost
de 10 a 14 h

donació de sang

dimarts 6
d’agost
20 h

Actuació de Bilas
de Mark Pulido

divendres
16 d’agost
22 h

Concert de professors
es música de Cambra

lloc: consultori mèdic

lloc: església

lloc: església | Org.: Academia Internacional
de Música de Solsona

· En cas de pluja els actes es podrien passar a fer al Pavelló municipal.
· L’organització es reserva el dret de modificar la programació que en el seu cas seria
degudament informada.

Altres Actes
dissabte 24
d’agost
21.30 h

actuació
de “ves amb mi”

dissabte 31
d’agost
22 h

V Nit Literària i Musical de la Vall de Lord

lloc: església

lloc: Centre Cultural de St. Llorenç de Morunys
Org.: Sol del Solsonès

exposicions
del 3 al 14
d’agost
del 3 al 18
d’agost

Exposició de Pintura

a càrrec de Jaume Adam i Enric Besora
Lloc: Decoració Canal

8ena. Exposició de
Fotografíes antigues
INAUGURACIÓ dissabte
dia 3 d’agost a les 18 h
Lloc: Claustre de l’església
Org.: Associació Cultural de la Vall de Lord

del 9 al 16
d’agost

exposició de pintura
(pintors locals)
Inaguració dia 10 d’agost a les 19 h
Lloc: biblioteca municipal
Org.: taller d’art “la taca” (pintors locals)

