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Salutacio de l'alcalde

Benvolguts veïns i veïnes de Les Gunyoles,

És un enorme plaer per a mi escriure aquestes línies. Any rere any, als voltants 
de Sant Salvador, Les Gunyoles s’omple de festa, d’olor a pólvora, correfocs 
amb els dimonis, els timbals fent gresca, les gitanes amb les seves cintes ba-
llant al so de la gralla i la Segunola ballant pels carrers del poble. Són dies de 
dinars amb família i amics, de teatre, espectacles i balls de Festa Major, dies 
de retrobar-se tot el poble i on tots els veïns celebren units la Festa Major.

Però per segon any consecutiu, i després d’un any molt dur i d’una Festa 
Major 2020 que ja va patir les regulacions de la Covid-19, torna a arribar una 
nova Festa Major que haurem de tornar a fer de manera diferent i condi-
cionada per aquesta pandèmia que ens ha canviat la manera de viure i ens 
obliga a organitzar la festa prioritzant uns criteris que fa uns anys eren inima-
ginables, com prevenció, limitacions, aforaments, mascaretes, etc... però no 
pas per això hem de deixar de gaudir-la. 

Sóc conscient que “després d’un any i mig de pandèmia, teníem ganes de 
celebrar una Festa Major com cal”, però les dades de la Covid-19 “no són gens 
optimistes” i és necessari extremar les precaucions i gaudir de la celebració 
amb responsabilitat.
Sabem que encara no es poden realitzar alguns dels actes que són tradició 
a la nostra festa, i que alguns altres els hem hagut d’adaptar a la situació 
sanitària actual. Però, tot i això, volem ser positius i pensar que el pitjor ja ha 
passat i que podrem gaudir de bons moments amb els amics, família i com-
panys. Cada petita passa endavant en la lluita contra el virus l’hem de poder 
gaudir amb intensitat, amb força i amb esperança.

La junta ha estat preparant amb tota il·lusió, juntament amb altres 
col·laboradors, l’organització dels actes i vull agrair-li l’esforç, ja que sense les 
societats i la seva dedicació no es podria entendre la grandesa de la nostra 
festa i l’esperit de poble.  
Doncs... que comenci la festa, mantinguem la tradició i desitjar-vos a tots una 
MOLT BONA FESTA MAJOR!

César Herráiz i Pujol
Alcalde d’Avinyonet del Penedès



Salutacio del mossen

Millora la salut general de la població, pel que fa a la pandèmia provocada per 
la COVID 19 que tant ha marcat les nostres vides en aquests darrers temps.
Hem estat “castigats” per la malaltia a perdre persones estimades, a   
quedar-nos atrapats a casa tancats amb pany i clau, a no poder veure la fa-
mília, ni als amics, etc.
Tot i millorar la situació, encara en patim les conseqüències, i les autoritats 
sanitàries encara han d’imposar certes limitacions, per tal de dificultar la 
transmissió del virus que encara corre entre nosaltres.
Però comencem a sentir “aires d’alliberament”.

El 2020, la Societat “La Torre” va fer un gran esforç perquè, malgrat tot, tin-
guéssim la nostra Festa Major, en un format molt diferent, tot i les restriccions.
Aquest any, a la mateixa Societat li correspon organitzar-la, amb una mica 
més de possibilitats. Però no deixa  d’ésser un repte, perquè la “normalitat” 
que esperem encara no l’hem acabat de recuperar del tot.

Però sí. Us convidem a la nostra Festa Major, amb el desig que pugueu com-
partir, amb els que estimeu, els actes que s’organitzen en honor a Sant Salva-
dor en aquests primers dies del mes d’agost del 2021.
Ens ho passarem bé; aquest és el propòsit. Deixarem enrere mals somnis i 
mirarem endavant, esperant i treballant perquè l’esdevenidor sigui millor.
Som un poble petit, però amb ganes de treballar els uns pels altres, per fer 
de la vida de tothom una vida més fàcil i agradable que ens faci sentir a tots 
ciutadans feliços de Les Gunyoles.
Els que vingueu des de fora a passar uns dies o unes hores entre nosaltres, 
sigueu benvinguts, i com diu la cançó: “Casa nostra és casa vostra”.

Gaudiu de la Festa Major. Deixeu-nos com a record la vostra presència, el 
goig de viure i un record tan maco de la vostra estada, que ja desitgem ser al 
2022 per tenir-vos un altre cop aquí, entre nosaltres, per compartir una nova  
FESTA MAJOR DE LES GUNYOLES.

BONA FESTA MAJOR 2021!

Les Gunyoles d’Avinyonet, agost de 2021
Mn. Pere

Rector



Programa d'actes

A les 8 del vespre,
REPIC GENERAL DE CAMPANES 
ANUNCIANT LA FESTA MAJOR

A les 10 de la nit, al local de la Societat la Torre,
PREGÓ DE FESTA MAJOR
A càrrec de JOAN MASSANA SOLÉ

Tot seguit,
TEATRE amb l’obra 
“NADAL A CA’LS CUPIELLO” 
D’Eduardo de Filippo. Traducció: Núria Furió
A càrrec del GRUP DE TEATRE LA TORRE 

Divendres 
6 d'agost

A les 12 del migdia, 
a l’Església Parroquial,
MISSA SOLEMNE DE FESTA MAJOR 
EN HONOR A SANT SALVADOR

Diumenge
8 d'agost

A les 11 de la nit, 
a la Pista dels Ametllers,
FOC SATÍRIC 
A càrrec dels DIABLES DE LES GUNYOLES

Dissabte 
7 d'agost



A les 12 del migdia, 
a l’Església Parroquial,
MISSA EN MEMÒRIA 
DELS DIFUNTS DEL POBLE

A les 6 de la tarda, 
a la Plaça de l’Era de la Roca,
RODACONTES 
amb JORDI TONIETTI

A les 10 de la nit, 
a la Plaça de l’Era de la Roca,
ACTUACIÓ DEL MONOLOGUISTA 
GUILLEM ESTADELLA

En acabar,
TRACA DE FI DE FESTA

Dilluns 
9 d'agost

A continuació, a la 1, 
a la Plaça de l’Era de la Roca,
ACTUACIÓ DE LA SEGUNOLA, 
DELS DIABLES PETITS 
I DE LES GITANES DE LES GUNYOLES, 
AMB LA PRESENTACIÓ 
DE LA RENOVACIÓ DEL GRUP

Tot seguit, 
CONCERT DE GRALLES 
A càrrec del grup TOC DE BACUS

A les 8 del vespre, 
a la Plaça de l’Era de la Roca,
GRAN CONCERT 
DE FESTA MAJOR 
Amb l’ORQUESTRA MEDITERRANEA



Notes

Normes d'obligat compliment

· Degut a la situació actual, amb les restriccions horàries, informem que tots 
els actes començaran amb MÀXIMA PUNTUALITAT.

· Per assistir als actes s’haurà de fer prèvia inscripció.
(Actes per a socis i familiars directes)

· A la solemne Eucaristia de Festa Major, s’estrenarà una nova edició dels 
Goigs en honor al nostre Sant Patró. Tots aquells que en desitgin un exem-
plar, el podran recollir a la sagristia en acabar l’ofici.

· La Junta es reserva el dret de canviar l’emplaçament o la suspensió d’algun 
acte en cas que sigui necessari per problemes aliens a l’organització. 

· Agrairíem que pengeu els domassos. 

· Agraïm la col·laboració del M.I. Ajuntament d’Avinyonet del Penedès i de la 
Parròquia de Sant Salvador de Les Gunyoles. 

· Portada: Bruna Garreta i Escoda.

OBLIGATORI 
L’ÚS DE MASCARETA

MANTENIR LA DISTÀNCIA 
DE SEGURETAT

MEDICIÓ DE LA 
TEMPERATURA PER PODER 
ACCEDIR AL RECINTE

OBLIGATORI L’APLICACIÓ 
DE GEL HIDROALCOHÒLIC 
AL ACCEDIR AL RECINTE, 
DISPONIBLE A L’ENTRADA

1,5m



Salutacio de la junta

De part de la Junta us volem saludar i aprofitar per demanar un desig:
“Salut i recuperar la Llibertat”.

Salut, perquè és el més important, sobretot ara, i recuperar la llibertat, però 
no llibertat com a crit revolucionari o com a identitat nacional – que en això 
cadascú pot actuar d’acord amb les seves idees -, sinó que el desig és per 
recuperar la llibertat personal.
Tenim molt clar que, com va dir algú, la llibertat de cadascú acaba on co-
mença la llibertat de l’altre. Avui dia encara no som lliures: hi ha tot tipus de 
restriccions i, per tant, hem de vigilar i cuidar-nos els uns als altres. Avui, però, 
del que toca parlar és de la Festa Major.

Un any més, no hem comptat amb la llibertat de fer el que ens hagués agra-
dat. Tot i això, ens mereixem, dins de les mesures que s’han de seguir, la cele-
bració. Des de la Junta hem posat tota la nostra il·lusió perquè puguem estar 
junts en els diferents actes que hem programat. Gaudiu-los amb la mateixa 
il·lusió: fem dels actes de la Festa Major tota una reivindicació perquè arribi ja 
el dia en que puguem recuperar la nostra llibertat personal.

Volem des d’aquí agrair al grup de teatre la seva proposta d’actuar ente-
nent la situació de la Societat i la reducció del pressupost; al grup de dia-
bles i a la Segunola la seva actitud positiva, en matèria de correfocs, a l’hora 
d’organitzar un acte en el marc de les restriccions vigents, i al ball de les 
gitanes la seva continuïtat, en un any de renovació de molts dels seus com-
ponents. I a tots els socis i sòcies, per empènyer a tirar la Societat endavant i 
puguem celebrar un any més la nostra Festa Major.

MOLT BONA FESTA MAJOR!

La Junta




