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Golmés, més que mai, vol recuperar aquest 2022 
una Festa Major amb honor a Sant Salvador que 
sigui un veritable esclat de vida, de retrobament, 
de mirades desemmascarades i també de cultura. 
Després d’una festa simbòlica l’any 2020 i una festa 
molt condicionada per la crisi de la Covid el 2021, 
enguany recuperem una celebració del tot presencial.

Així doncs, Golmés es tornarà a omplir de gent, de 
música, de color i de festa. Tot i així, hem d’anar 
encara amb cura i protegint, especialment, les 
persones més vulnerables, però per fi tenim totes i 
tots la sensació de tornar a gaudir de la festa més important del nostre poble, 
la que serà sens dubte una ocasió ideal per retrobar-nos i gaudir dels balls, 
concerts, espectacles, animació infantil com de la resta de programació amb 
les veïnes i veïns d’arreu de les nostres contrades. 

Aquest 2022, doncs, celebrem amb més ganes que mai i tornem a donar una 
magnífica benvinguda al mes d’agost amb la Festa Major, un dels moments 
que ens uneix com a poble cultural, inclusiu, reformador i obert a les entitats i 
a les persones. Fer festa és celebrar i és compartir el millor de nosaltres. Fem-
ho amb prudència, amb respecte i amb tolerància. Gaudim de les activitats 
programades per la Comissió de Festes, conjuntament amb les regidories 
de Cultura i d’Esports, a qui vull aprofitar per agrair l’esforç que han fet per 
encabir totes les activitats possibles.Tanmateix, vull donar les gràcies a totes 
les persones, empreses i entitats que feu possible la Festa Major.

Per acabar, us animo a tota la ciutadania a sortir als carrers i places del nostre 
poble i junts recuperar l’esperit festiu. Feu vostra la festa, gaudiu-la i compartiu 
l’orgull de sentir-vos golmesenques i golmesencs.

Molt bona Festa Major!

Jordi Calvís Torrelles
Alcalde de Golmés

SALUTACIÓ DE L’ALCALDE
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L’inici del mes d’agost significa l’arribada de la Festa Major al nostre municipi. 
Es tracta d’un moment molt especial per als golmesencs i les golmesenques, 
ja que suposa el retrobament amb familiars, amics i veïns. 

Aquesta Festa Major ens aporta la saludable necessitat de trobar un equilibri 
entre el treball i el lleure, entre l’esforç i la il·lusió, entre les tasques quotidianes 
i la participació col·lectiva en la festa. 

Des de la Comissió de Festes us volem convidar a tots i totes a les diferents 
activitats que aquest any podrem gaudir amb plena normalitat, i que aniran 
dirigides tant als més petits com als més grans. Estem segurs que, com sempre, 
en formareu part de manera cívica i alegre.

Així doncs, us animem a participar de l’ambient de celebració que, durant 
aquets dies, impregna tot el poble. 

Bona Festa Major!

SALUTACIÓ DE 
LA COMISSIÓ DE FESTES

CARTELL GUANYADOR
MODALITAT INFANTIL

Marta Pinós Aixalà
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PUBILLES I HEREUS 2022



 
www.hortcalvis.com
Carretera Vella, 15
e-mail: hortcalvis@gmail.com
25241 GOLMÉS -Lleida

Tel. 973 601 556 · Fax. 973 306 444
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INFORMACIÓ
- Tots els actes començaran puntualment.

- Pengeu les senyeres al balcó, que es noti que és Festa Major!

- La Comissió de Festes es reserva el dret de modificar o anul·lar qualsevol 
acte.

- Tots els espectacles seran gratuïts exceptuant l’espectable del Toni Albà i 
El Pot Petit.

- Els espectacles de pagament, seran marcats amb el preu a la programació.

- Reserva de llotges des del dia 25 de juliol al 3 d’agost, de les 8 h a les 15 h 
a l’Ajuntament, al preu de 10 € tot l’any.

- Sorteig de les llotges el 3 d’agost a les 14 h.

- Tota la informació i possibles canvis o actualitzacions es faran mitjançant 
un eBando, pregó i xarxes socials.

- Es recomana no aparcar als carrers on es fan actes durant els dies de 
Festa Major.

L’Ajuntament de Golmés i la Comissió de Festes us volem agrair la 
desinteressada col·laboració de totes les empreses, botigues, entitats i 
particulars que han ajudat i col·laborat en la preparació d’aquesta Festa Major. 

Moltes gràcies a tots i totes! 

www.golmes.cat

Ajuntament
de Golmés



Consulta de Medicina Xinesa

Cervical

Lumbar 

Ciàtica 

Dolor en general

Femenina i masculina 

Optimització 
de processos FIV

Transtorns menstruals

Menopausa

Ansietat 

Nerviosisme

Depressió

Insomni

Josep Maria Morera 
Acupuntor i Fitoterapèuta

Tractament
del dolor

Gestió 
de l’estrès

Fertilitat

Manteniment
de la salut

Enfortiment del
sistema immunitàri

Acompanyament
de malalties llargues

Qualitat
de vida

Consulta de Medicina Xinesa

Josep Maria Morera 
Acupuntor i Fitoterapèuta

Consulta a Belianes
Migdia 1  ·  629 16 46 32

www.calsant.es
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DIJOUS 4 D’AGOST
Donem la benvinguda a la nostra Festa Major 

i sortim al carrer a gaudir-la
11.00 h Volteig general de campanes, anunciant les Festes de Sant 

Salvador 2022.
Lloc:  Església Sant Salvador 

11.15 h  Classe popular d’aquagym.
Lloc:  Piscines municipals

13.00 h  Entrega de diplomes a totes les nenes i nens que hagin realitzat 
cursets de natació.

Lloc:  Piscines municipals

18.30 h  Animació infantil amb Bombollam i la gran festa de l’escuma.
Lloc:  Parc del Centenari

Amb l’ansiosa recerca de novetats per a l’animació per 
a nens i nenes, hem creat una posada en escena que 
ompli i satisfaci les seves necessitats.
En aquest muntatge hem cercat una barreja de clown, 
dansa, música, participació col·lectiva i individual, tot 
integrat i amb un bany d’escuma per arrodonir-ho tot.

20.00 h  Inauguració de la IV Exposició de pintors Golmesencs a 
càrrec de l’humorista Toni Albà, l’Il·lm. Sr. Jordi Calvís, alcalde de 
Golmés i la Sra. Montserrat Trilla, regidora de cultura.

 El pintor convidat d’aquest any és el Frank López.
 L’obra de l’artista es mou des del fauvisme fins a l’expressionisme abstracte, 

viatjant cap a l’obstruccionisme líric.
 La combinació entre la força del color i la geometria irracional, són 

elements pictòrics del creador portant un discurs lliure al procés creatiu.
Lloc:  Centre Cívic, Sala Dr. Baiget.
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22.00 h Espectacle amb Toni Albà, amb l’obra Locus Operandí.
Lloc: Pavelló Salvador Ezquerra

Entrada: 5 €. Menors de 5 anys, gratuït.
Compra d’entrades: A l’Ajuntament de Golmés a través de la pàgina web
www.golmes.cat i el mateix dia a taquilla.

DIJOUS 4 D’AGOST

En aquest espectacle d’humor, 
Toni Albà explica als 
espectadors que ha decidit 
prendre nous camins en la 
seva carrera i que a partir 
d’ara aspira a poder dedicar-
se a la seva vocació secreta: 
l’ÒPERA. Una vocació que 
portava amagada des de la 
seva joventut, és a dir fa 
dos dies.

Ve a cantar, perquè 
vol allunyar-se de 
l’estressant món de la 
TELE i les IMITACIONS, amb 
l’esperança que molt aviat 
pugui entrar per la porta 
gran del Teatre del Liceu 
i així, més endavant, 
poder començar les 
gires internacionals 

pels grans teatres d’òpera arreu del 
món. La Scala de Milà, la Fenice de Venècia o l’Opera de París 

l’esperen amb els braços oberts. N’està segur...

Mentre espera l’orquestra de 50 músics i el cor de 63 veus ( que 
incomprensiblement no han arribat i que ja haurien de ser aquí!) parla 
del fet que, al llarg de la seva carrera d’imitador, ha conegut gent molt 
important i aprofita l’ocasió per explicar anècdotes, situacions i secrets 
que li han confessat...



 

Tot en instal·lacions i manteniments: 

 Electricitat 
 Comunicacions 
 Fred i calor     C/ Tarragona, 18 
 Gas      25241 Golmés 
 Aparells a pressió    Telf/Fax:  973 71 00 69 
 Energies renovables    info@igp.cat 

 

 

Tot en instal·lacions i manteniments: 

 Electricitat 
 Comunicacions 
 Fred i calor     C/ Tarragona, 18 
 Gas      25241 Golmés 
 Aparells a pressió    Telf/Fax:  973 71 00 69 
 Energies renovables    info@igp.cat 

 



17

12.00 h a 14.00 h 
Parc aquàtic amb Aeri-aigua.  
Lloc:  Piscines municipals                                

16.00 h a 19.00 h 
Continua el Parc aquàtic  amb Aeri-aigua.
Lloc:  Piscines municipals         

DIVENDRES 5 D’AGOST - FESTA LOCAL

18.00 h – 20.30 h IV Exposició de pintors Golmesencs.
Lloc:  Centre Cívic – Sala Doctor Baiget       
18.05 h Gimcana del jovent.
Lloc: Darrere - Teatre El Casal

18.10 h  Concert de Festa Major, amb la tradicional Cobla Orquestra 
Internacional Maravella.

Lloc:  Pavelló Salvador Ezquerra

L’Orquestra Maravella neix a Caldes de Malavella, província de Girona, la primavera de l’any 1951.
Els seu fundador fou en Lluís Ferrer i Puigdemont. S’acorda el nom de Maravella, tenint en compte 
un dels noms primitius de la vila, a l’època de la dominació romana.
L’any 2021 van celebrar el 70è aniversari de la seva fundació, a l’acte central van estar acompanyats 
de més de 1.000 seguidors, tot i que va esta marcat per les circumstàncies de la Covid19.
Els primers anys els van passar, pràcticament, actuant a l’estranger, i d’aquí el nom d’Orquestra 
Internacional.
Al llarg de més de 70 anys seguits han actuat a Àfrica, Europa i fins i tot a l’antiga Unió Saviètica.
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20.00 h – 22.00 h Ball de Festa Major a càrrec de la Cobla Orquestra 
Internacional Maravella. 

Lloc:  Pavelló Salvador Ezquerra

21.00 h  Sopar del jovent (Programa a part).
Lloc:    Parc del Centenari

23.00 h Correbars pels carrers del poble amb la gran Xaranga Bsumeta.
Lloc: Parc del Centenari

DIVENDRES 5 D’AGOST - FESTA LOCAL

23.59 h Serenata a càrrec 
de l’orquestra internacional 
Maravella. 
Lloc: Església de Sant Salvador

La Bsumeta neix a finals del 
2018 sota l’apadrinament de la 
Banda Simfònica Unió Musical 
de Lleida amb l’objectiu de 
participar en actuacions 
de carrer, i mantenint un 
caràcter desenfadat i pròxim 
però amb una alta qualitat 
escènica i musical.



Parlem de les teves
assegurances?

Fa molt de temps que no revises
les teves pòlisses?

Et fa mandra fer-ho?

Has de trucar a un 902 perquè
t'atenguín?

Com et podem ajudar?

Josep Anton Moncada
Mediador d'Assegurances Titulat

Carrer Domenèc Cardenal, 2 2º 2ª – 25230 Mollerussa

hola@cmpmollerussa.com  618 57 88 19
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assegurances?

Fa molt de temps que no revises
les teves pòlisses?

Et fa mandra fer-ho?

Has de trucar a un 902 perquè
t'atenguín?

Com et podem ajudar?

Josep Anton Moncada
Mediador d'Assegurances Titulat

Carrer Domenèc Cardenal, 2 2º 2ª – 25230 Mollerussa

hola@cmpmollerussa.com  618 57 88 19

00.30 h Festa jove amb el grup de versions Akontra Korrent.  
Lloc:  Parc del Centenari

DOSIS DE REIVINDICACIÓ I FESTA!  
D’esperit festiu i ànima combativa, A Kontra Korrent 
segueix més viu que mai aquest 2022. Els orígens 
de la banda es remunten a la primavera del 2016 
en un bar de la ciutat de Lleida. Aquells joves 
que van començar a assajar per passar l’estona 
desconeixien tot el que el futur els tenia guardat.
Després de cinc anys, un EP i més de 70 concerts, 
A Kontra Korrent encara el seu sisè any d’història 
amb més ganes que mai. “La il·lusió segueix més 
viva que mai” segons expliquen ells mateixos.
Amb el pas del temps la banda lleidatana s’ha 
anat consolidant i ha après que el seu hàbitat és la 
carretera. I és que els seus concerts són una autèntica 
explosió d’energia i festa, acompanyats sempre d’una 
crítica social que empeny a lluitar contra les injustícies.
Durant aquest 2022 A Kontra Korrent té previst publicar nova música 
i continuar girant per tot el país amb un directe renovat.

DIVENDRES 5 D’AGOST - FESTA LOCAL

NOVA CONSTRUCCIÓ
NAUS INDUSTRIALS

REFORMES EN GENERAL
REHABILITACIÓ

PISCINES
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11.00 h  Repic de campanes, anunciant Sant Salvador.
Lloc:  Església Sant Salvador

11.30 h  Ofici Solemne en honor al nostre patró Sant Salvador, 
presidit per Mons. Francesc Conesa i Ferrer, bisbe de 
Solsona i acompanyada per la Cobla La Principal de la Bisbal.

 Seguidament, processó amb la imatge del nostre patró Sant 
Salvador pels carrers de costum, acompanyats per la música de la 
Cobla La Principal de la Bisbal i els cants dels goigs. 

 Es farà menció a la commemoració dels 250 anys de la benedicció 
de l’Església.

Lloc:  Església parroquial de Sant Salvador

13.15 h  Sardanes amb la Cobla La Principal de la Bisbal.   
Lloc: Pavelló Salvador Ezquerra

DISSABTE 6 D’AGOST - SANT SALVADOR

18.00 h – 20.30 h  IV Exposició de pintors Golmesencs.
Lloc:    Centre Cívic - Sala Doctor Baiget                                    





27

18.10 h  Concert de Festa Major a càrrec de la Cobla Orquestra 
Internacional La Principal de la Bisbal.

Lloc:  Pavelló Salvador Ezquerra

Aquesta famosa formació 
empordanesa fou creada l’any 1.888 
a la ciutat de La Bisbal d’Empordà, 
recollint la saba i l’experiència de 
cobles més antigues.
En aquest moment La Principal 
de la Bisbal és considerada, avui 
per avui, com la primera cobla 
dels Països Catalans, sobirana 
indiscutible de places i aplecs i 
una de les nostres institucions 
més prestigioses. Per la seva gran 
anomenada, la seva presència 
en les sales de concerts, aplecs i 
festes majors de més entitat, és 
indispensable.

19.30 h Espectacle infantil amb l’espectacle Asteroid, de la companyia 
Campi Qui Pugui.    

Lloc:  Parc del Centenari

Un meteorit ha 
impactat a la via 
pública!
L’equip especialista SpaceGuard 
fa un primer apropament. Però 
comencen a succeir coses 
inesperades. Un espectacle 
que, mitjançant l’humor absurd, 
afronta la forma de relacionar-
nos amb allò que desconeixem. 
La producció combina teatre 
gestual i titelles amb l’objectiu 
d’aconseguir un impacte sorprenent i transformador a l’espai públic.

DISSABTE 6 D’AGOST - SANT SALVADOR



DESBROSSAMENT
REGS AMB CISTERNA D’AIGUA

MOVIMENTS DE LA TERRA AMB TRAGELLA
SERVEIS DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA FORESTAL

973 602 819 (OFICINA) · 630 950 882 (DAVID)
C/ Democràcia 17, 25241 
Golmés (LLEIDA)
info@rosole.com 
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19.45 h – 21.30 h Ball de Festa Major a càrrec de la Cobla Orquestra 
Internacional La Principal de la Bisbal.

Lloc:  Pavelló Salvador Ezquerra

23.30 h Serenata a càrrec de 
 l’orquestra internacional 
 La Principal de la Bisbal. 
Lloc:  Església Sant Salvador

23.59 h Concert jove amb els grups Els Catarres + Auxili + Dj Laro + 
Xaranga Bsumeta

Lloc:  Circuit de Cros – Carrer Solanes

L’actual auge del panorama musical dels Països 
Catalans no es podria entendre sense Els Catarres. 
La banda és responsable del ressorgiment de la 
música festiva del pop nacional, aconseguint fites 
històriques que han marcat un abans i un després 
en la música catalana contemporània. Els Catarres 
han estat la primer grup en actiu que ha exhaurit les 
4600 localitats del Sant Jordi Club oferint un concert 
en solitari i també el primer en exhaurir l’aforament 
de 7 sales de Barcelona en menys de dues setmanes. 
I per si no fos poc, han estat guardonats amb un disc 
d’or per les seves vendes discogràfiques.
Els Catarres són un grup únic, irrepetible i icònic; 
un gran cap de cartell. Després de dos anys sense 
pujar a l’escenari, el grup debuta en el món literari 
i presenta nou disc, el cinquè d’estudi, Diamants 
(Halley Records, 2022). El 22 d’abril al Sant Jordi 
Club serà l’inici d’una gira que recorrerà els Països 
Catalans, amb concerts a alguns dels principals 
festivals, com ara Strenes, CanetRock, Cruïlla, Porta 
Ferrada, entre d’altres. Sens dubte, aquest any serà 
l’any d’Els Catarres i aquesta cita serà imperdible.

ELS CATARRES

DISSABTE 6 D’AGOST - SANT SALVADOR



EXCAVACIONS 
SANTIAGO

Camí Vilanova, 6 
GOLMÉS
Tel. 658 280 161

C. Vila-sana, 13
25241 GOLMÉS

T. 687 770 135
   973 711 040
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Auxili torna. Després de l’aturada de màquines al 
remat de la gira ‘Tresors’ a finals de 2019 i de 
dos anys de silenci absolut, els ontinyentins van 
obrir la llauna el desembre passat amb el single 
+ clip “Diga-li!” i ja hi ha data pel seu quart 
àlbum d’estudi, ‘Guaret’: 31 de març de 
2022. Agafant-se al concepte de la tècnica 
de cultiu, basada en  el repòs deliberat 
del camp de conreu per permetre que 
la terra recuperi minerals i nutrients i 
afavorir la següent collita, els d’Ontinyent 
presenten un disc de 8 temes tant precís 
com contundent. Amb el reggae i la música 
jamaicana com a font d’inspiració primera, Auxili 
signen el seu quart àlbum d’estudi i segurament l’àlbum més 
conceptual de la formació fins el moment: un cant a la terra i les arrels, 
una represa amb força després del descans, un punt i seguit a la vida d’Auxili. 
‘Guaret’ ens mostra uns Auxili en plena forma, carregats de nutrients, greixats amb melodies 100% 
de la casa, una formació de luxe i la inclusió d’elements sintètics que combinen a la perfecció amb la 
contundència orgànica d’una de les millors bandes valencianes de tots els temps i les col·laboracions de 
jove cantautora valenciana La Maria, les raperes barcelonines Tribade i Los Chikos del Maíz.

Soc Jordi Vilaró, conegut a les cabines com 
Jordi Laro, DJ de 25 anys provinent de Vilanova 
de Segrià. Em dedico al món de la música des 
dels 16 anys, on tot va començar com un petit 
hobby a casa, però on a poc a poc s’ha convertit 
en una passió que realitzo a escala professional, 
punxant música comercial, urbana i electrònica. 
Compto amb un ampli recorregut per diferents 
poblacions i sales de les províncies de Lleida, 
Tarragona, Barcelona i Osca on he tingut el plaer 
de compartir cabina amb DJ’s com Luka Caro - 
Dj Sisu, Marsal Ventura, Sergi Domene i Mon Dj 
entre d’altres. Actualment, soc DJ resident a La 
Nuit Discotheque (Lleida), Baba Room (Lleida), 
Cal Teo (Lleida) i Panda (Lleida).

AUXILI

DJ LARO

DISSABTE 6 D’AGOST - SANT SALVADOR



LLUÍS i ALBERT 
GRAUS 

CONSTRUCCIONS
Plaça Major, 6

Tel. 973 600 042
Albert: 609 90 27 67
Lluís: 639 816 013

25241 GOLMÉS
consgraus@gmail.com
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06.30 h  PASSACARRERS amb la Xaranga Bsumeta.  
Lloc sortida: Circuit de Cros – Carrer Solanes

09.00 h  Tirada de Bitlles de Festa Major.            
Lloc:  Lateral – Teatre el Casal

09.30 h  IV Torneig d’Escacs de Festa Major.
Lloc:  Pavelló Salvador Ezquerra

18.00 h – 20.30 h IV Exposició de pintors Golmesencs. 
Lloc:  Centre Cívic – Sala Doctor Baiget                                    

18.10 h  Concert de Festa Major a càrrec de l’esmentada orquestra 
La Pasarela.

Lloc:  Pavelló Salvador Ezquerra

Orquestra La Pasarela s’ha consolidat 
com una orquestra de reconegut 
prestigi entre els professionals de 
l’espectacle, avalada per la seva llarga 
trajectòria professional.

Un ampli repertori, actualitzat 
sempre a les últimes tendències, un 
experimentat equip artístic i tècnic 
garanteixen un èxit assegurat en totes 
les nostres actuacions.

Disfrutaràs en cada festa en nosaltres!

DIUMENGE 7 D’AGOST
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19.30 h Concert familiar amb el grup El Pot Petit amb l’espectacle  Vull 
cantar i vull ballar!

Lloc:  Camp de futbol 

Preu entrada: 5 €. Menors de 5 anys, gratuït.
Compra d’entrades: A l’Ajuntament de Golmés a través de la pàgina web
www.golmes.cat i el mateix dia a taquilla.

DIUMENGE 7 D’AGOST

A partir d’un llenguatge musical amb repertori de creació pròpia, produïm espectacles i concerts 
que combinen la música amb els titelles, el teatre i l’humor. Les nostres cançons i espectacles, 
juntament amb vídeos i contes il·lustrats, donen forma a l’imaginari màgic d’El Pot Petit.
Treballem perquè les nostres creacions siguin un moment de retrobament i una experiència 
familiar única que acompanyi a les famílies i contribueixi a través de l’art en el desenvolupament 
integral dels infants. Posem èmfasi a valors com la igualtat de gènere i la diversitat, el treball de 
les emocions en els nens i nenes, l’amistat o el respecte pel medi ambient. Les nostres propostes 
van dirigides als infants d’entre 1 i 10 anys i les seves famílies.

20.00 h – 22.30 h Ball de Festa Major a càrrec de l’esmentada orquestra  
La Pasarela. 

Lloc:  Pavelló Salvador Ezquerra
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L’Ajuntament de Golmés, 
juntament amb la Comissió 
de Festes, us desitgen una 
molt bona Festa Major de Sant 
Salvador!!

Organitza: Comissió de Festes

Col·labora: Excm. Ajuntament de 
Golmés, Regidoria de Cultura, 
Regidoria d’Esports, Club de Bitlles, 
Pintors Golmesencs, Club Escacs, 
Jovent El Gabatxet.

23.00 h Piromusical de Sant Salvador a càrrec de Pirotècnia Tomás.
Lloc:  Circuit de Cros – Carrer Solanes

DIUMENGE 7 D’AGOST



A. MIQUEL us desitja 
BONES FESTES!
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Dissabte 20 d’agost 
Futsal Femení / Masculí
Lloc: Pavelló Salvador Ezquerra
Organitza: Regidoria d’Esports  / Associació Esportiva
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Diumenge 28 d’agost: 9.30 h
Open de tenis taula
Lloc: Pavelló Salvador Ezquerra
Organitza: Regidoria d’Esports

Dissabte 3 de setembre: 21.00 h
Actuació del grup Blue Apples     
Lloc: Parc del Centenari                  
Organitza: Regidoria de Cultura



AF_14600_pagina_195x265_MEGANE_ELECTRICO_cat_nb01.indd   1AF_14600_pagina_195x265_MEGANE_ELECTRICO_cat_nb01.indd   1 12/7/22   14:1612/7/22   14:16



45

Diumenge 4 de setembre: 12.00 h
Lloc: Pavelló Salvador Ezquerra
Organitza: Regidoria de Cultura
Actuació d’un grup artístic de l’illa de São Luis, capital de Maranhão, un estat 
d’intensa diversitat cultural, situat al nord-est de Brasil.

Amb 35 anys d’existència, la Companhia Barrica 
desenvolupa un gran treball en favor de la cultura 
popular brasilera, presentant als carrers, places, teatres 
i escenaris d’arreu del món un ampli repertori de danses 
i cançons originàries de les festes tradicionals de l’estat 
de Maranhão, en particular el “Tambor de Crioula, Bumba 
meu Boi, Boizinho Barrica” i el grup de carnaval anomenat 
Bicho Terra.
La Companhia Barrica de Maranhão, amb les seves 
danses gracioses, ritmes irreprimibles, vestuaris diferents 
i composicions musicals melodioses, ja ha representat a 
Brasil en diverses exposicions mundials, com ara: Expo 
America, 1992, a Argentina; Expo Taejon,1993, a Corea 
del Sud; Expo Lisboa, 1998, a Portugal; Expo Hannover, 
2000, a Alemanya i Expo Shangai, 2010 a la Xina. A més, 
amb presència destacada, ha estat a molts festivals d’art i 
cultura d’arreu del món com: Mèxic, Canadà,…

Dissabte 10 de setembre: 21.30 h 
Concert amb el grup Sonotone
Lloc: Plaça Catalunya
Organitza: Regidoria de Cultura

Diumenge 11 de setembre: Diada de Catalunya
Orquestra Mediterranea
Lloc: Pavelló Salvador Ezquerra

+ Info en un programa a part.          
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Passeig de les Màgnolies, 6
25241 GOLMÉS

  
Telèfon: 973 711 798

Bona Festa Major






