


La Parra ens ha preparat un seguit d'activitats per al gaudi de tots. 

Fruïm i, sobretot, pensem en el proïsme.

FESTA MAJOR 2021

                                                               Marcel Mañosa

Fa dos anys de la celebració de l'última Festa Major. Falten cinc 

setmanes per la d'enguany. Diumenge matí. No hi ha ningú al 

carrer. Només algun cotxe per la N340. Creuem sense pitjar el 

semàfor. Comprem el diari i el pa. És estrany? No. És un diumenge 

matí més des de fa un any i mig. Què passa? No fa falta massa 

reflexió. Covid, pandèmia... confinament, vacunes, immunitat, 

contagis... Estem tots acollonits. Tenim por. Contagiar-nos. No 

rebentar la nostra bombolla. I quan creiem que aquesta crisi podia 

relaxar-se, que anava afluixant, tornem-hi. Estem arribant, diuen 

els entesos, al pic de la cinquena onada. De tot fa tant de temps i 

veiem com alguns encara no s'hi han acostumat, a aquesta nova 

situació. Estem obcecats i, sembla, que, molts, vivim afligits, 

mentre altres viuen en una alegre inconsciència: revetlles, 

botellots, aglomeracions, concerts... Els virus fan hores extra, no 

paren. La vida ensenya i, aparentment, només els vells volem 

aprendre.

Gran parc infan�l aquà�c

De les 11 ns les 2 del migdia i de 4 a 6 de la tarda 
AL CARRER DEL CARME

A 2/4 de 10 del matí

Repic de campanes anunciant l’inici de la Festa Major.

Dissabte 21 d’agost de 2021



 Monòlegs amb

Versots del Diables Nefastus d’Avinyonet

Castell de focs ar�ficials

Irene Minovas i Tomàs Fuentes 

A les 10 de la nit A LA PLAÇA DE LA VILA - 1 D'OCTUBRE

Parlaments
Alcalde Sr Cesar Herraiz Pujol

President del CCR La Parra Ferran Carbó Solé

 A les 12 del migdia 

Missa per als difunts del poble
 (aforament limitat)

A L’ESGLÉSIA DE L’IMMACULAT COR DE MARÍA

Dissabte 21 d’agost de 2021

Dilluns 23 d’agost de 2021

Diumenge 22 d’agost de 2021

Traca de final de festa

 (aforament limitat)

Lluït concert de nit amb lorquestra CIMARRON

 A les 12 del migdia 
A L’ESGLÉSIA DE L’IMMACULAT COR DE MARÍA

Concert de tarda amb l’orquestra CIMARRON

A les 11 de la nit A LA PLAÇA DE LA VILA - 1 D’OCTUBRE

En acabar 

Missa solemne de Festa Major

A 2/4 de 8 de la tarda A LA PLAÇA DE LA VILA - 1 D’OCTUBRE



ORGANITZA:

COL·LABORA:

AMB EL SUPORT DE:


