
1tousSant Martí de 
P

u
b
lic

it
a
t,

 d
is

se
n
y 

i m
aq

u
et

ac
ió

: 
À

re
a,

 e
st

ud
i d

e 
pu

b
lic

it
a
t 

- 
Te

l. 
9

3
 8

0
4
 5

5
 5

6
 -
 F

o
to

g
ra

fia
 o

ri
g
in

al
: 

Jo
aq

ui
m

 V
al

ls

2, 3, 4, 9, 10 i 11 de novembre

programa
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El MOVI forma part de la història de Tous des de ja fa uns 40 anys. Mol-
tes generacions de nens, nenes i joves han crescut al voltant d’aquesta 
entitat. El MOVI s’ha anat modelant amb els temps i des del Moviment 
Junior, Moviment de Centres d’Esplais Cristians –MCEC- i ara Mi-
nyons Escoles, amb diferents enfocaments i maneres de fer, però amb 
un objectiu comú: oferir un espai de lleure on ajudar als nens i joves a 
créixer amb valors humans molt clars d’estima a la natura, de compa-
nyonia, d’esforç, de superació, de reflexió i també de pregària.
Tot això des del voluntariat i el lliurament total d’uns joves que, com 
a monitors o bé intendents, han dedicat moltes hores del seu temps, 
il·lusió i esforç per fer possible aquests moments d’esbarjo saludable a 
tantes generacions d’infants, adolescents i joves.

Al recer de la Parròquia que des de sempre, amb els diferents mossens 
que hi ha hagut al poble, ha obert el seu suport institucional, humà, 
d’espais, acompanyament.

Mossèn Jordi, a cavall entre els anys 1971-1972 va dinamitzar un grup 
de joves per iniciar tota aquesta història. Molts han estat els que han 
seguit posant el seu gra de sorra.

Cada dissabte a la tarda a moltes cases del poble se sent: 
- Nens és hora d’anar al MOVI.

Un moment de trobada amb els amic i amigues de l’edat, un temps per 
compartir, il·lusionats per veure què ens havien preparat els monitors: 
jocs, gimcanes, obres de teatre, esport, manualitats...
De tant en tant una sortida de cap de setmana, una petita ruta o acam-
pada de Setmana Santa, activitats solidàries per Nadal i el plat fort, 
colònies, rutes o campaments a l’estiu.

Moltes gràcies a tots els que heu fet possible el MOVI.

PER MOLTS ANYS!!!!

EL MOVI, us desitja una 
MOLT BONA FESTA MAJOR 2012

40 anys del MOVI

Podeu visitar durant la Festa Major l’exposició 
MOVI 40 anys, a la Sala Camil Riba dels Amics de Tous

Dissabte 4 de 5 a 7 de la tarda
Dissabte dia 10 de novembre:   Matí de 12.30 a 14 hores
     Tarda de 6 a 8 del vespre
Diumenge dia 11 de novembre: Matí de 12 a 14 hores
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Benvolguts i  benvolgudes veïns i veïnes.

La nostra Festa Major ja és aquí de nou. Un any més amics, veïns i 
familiars ens retrobarem de manera distesa al carrer, als actes cívics, 
festius, religiosos o al voltant d’una taula per anar estrenyent més els 
llaços que ens uneixen i reafirmen la nostra identitat com a poble.
Tot i les dificultats que afecten al país, que es fan presents en el nostre 
dia a dia, a Tous tenim motius per tenir esperança en el futur, perquè 
sense defallir continuem treballant tots plegats amb il·lusió i generositat.

En l’aspecte social ens podem sentir orgullosos de que aquest any 
s’hagin complert  més de 95 anys del costum de cantar caramelles per 
Pàsqua o de que el “MOVI” hagi commemorat 40 anys entretenint i 
educant en el lleure als nostres infants. Moltes gràcies a tots els veïns 
i veïnes que de manera desinteressada col·laboren en el manteniment 
d’aquestes i tantes altres tradicions i serveis al poble.

En l’aspecte polític ens hem de felicitar per l’acord del ple municipal 
del 27 de setembre passat en el que vàrem declarar el municipi com 
a territori català lliure i vàrem instar al nostre govern a avançar en el 
procés d’independència de Catalunya.

D’altra banda, vull fer esment i agraïr que, per iniciativa ciutadana, s’ha- 
gi organitzat a la nostra vila el primer sopar popular per la independèn-
cia, mitjançant la seva difusió per les xarxes socials, amb la intenció 
que tingui continuïtat en altres municipis que s’hagin declarat territori 
català lliure (en l’actualitat més de 80 a tot Catalunya).

En l’aspecte econòmic, ens hem de sentir esperançats per les obres 
de millora del nucli antic que s’estan portant a terme amb el suport de 
la Llei de barris i el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.  Es preveu 
que abans de finalitzar l’any la remodelació del carrer Major i es conti-
nuarà treballant en la resta d’obres adjudicades.

Constatem doncs com Tous avança, amb l’esforç de tots i cadascú 
dels seus habitants i això ha de ser motiu d’encoratjament  per continu-
ar treballant pels nostres ideals de poble i nació.

En nom propi i del consistori agreixo la dedicació de tots els voluntaris 
i la regidoria de cultura així com la col·laboració d’entitats i empreses 
que fan possible la nostra Festa Major i us animo a participar en els ac-
tes programats, tal com acostumeu a fer-ho, amb sana alegria i esperit 
de convivència .

Molt bona Festa Major.
Visca Sant Martí! 
Visca Catalunya Lliure!   David Alquézar i Claramunt

Alcalde

Benvolguts veïns i veïnes

David Alquézar i Claramunt
Alcalde
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A les 6:30 de la tarda al local municipal l’Ateneu 

Ensenya-li als teus amics, pares, avis... i a tot el poble el que saps 

fer i puja a l’escenari boig de Tous!!

Fins als 14 anys

Escenari boig versió infantilEscenari boig versió infantil

2 divendresdivendresdivendresdivendresdivendresde novembre

A les 9 del matí a la Plaça Francesc Junyent (El Serral)

Un grup de veïns volen obrir un camí per connectar millor 

el Serral amb Tous, vine a donar un cop de mà.

Jornada de voluntariat i esmorzar

3 dissabtedidididididide novembre

A les 10 de la nit al Casal de Tous

XAVIER MAYORA “Nu i a la terra”. 

Presentació del nou treball d’aquest cantautor català de la Se-

garra que ha comptat amb la producció i participació del músic 

Diego Paqué. Cançons despullades que parlen sense complexes 

de l’amor passional i la llibertat desenfrenada.

Preu: 5 euros l’entrada, 10 euros l’entrada + CD

Venta de localitats a partir de les 21:30h

Concert

Per a petits i grans

Des de les 11 fins a les 2 del migdia a la Plaça de l’Ajuntament

Intercanviem joguines, roba, estris, artesania, còmics, música, 

receptes, etc... sense ús de diners.

12è Mercat d’intercanvi de Tous 
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A les 12 del migdia a la Plaça de Fàtima

La canalleta de Tous ens mostraran les seves habilitats empe-

nyent les motos per un circuit adaptat… 

Per a nenes i nens fins a 4 anys. 

Participaran els primers 50 inscrits.

2a. cursa “push-bike” de Tous

A les 6:30 de la tarda al Casal de Tous

Els mestres de l’Escola de Música de Tous ens ofereixen 

un gran concert amb ells com a protagonistes, aquest cop els 

alumnes sereu els espectadors dels vostres mestres… 

Veniu a veure si ho fan bé!!

Concert al Casal “dolç i salat”

A les 10 del vespre al Local Municipal 

Amanida, pa amb tomàquet i botifarra

Pa, aigua, vi, cafè i cava.

Preu: 10 euros

Inscripcions a l’Ateneu.

Sopar popular de Festa Major

A partir de les 12 de la nit al Local Municipal

Ensenya a tothom què saps fer sobre l’escenari o simplement 

vine a gaudir de la festa.

Actuacions preparades o espontànies, individuals o de grup...

Us podeu inscriure a l’Ateneu o decidir-vos durant el sopar o 

la festa.

ENTRADA LLIURE

6è. Escenari boig de Festa Major

Els mestres de l’Escola de Música de Tous ens ofereixen 

un gran concert amb ells com a protagonistes, aquest cop els 

alumnes sereu els espectadors dels vostres mestres… 
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Des de les 10 fins a l’1 del migdia, a la plaça de sota l’Ajuntament

Puntaires de Tous i vingudes d’altres indrets, ens mostraran les 

seves habilitats amb els buixets. 

Hi haurà rifa de regals.

12a. trobada de Puntaires de Tous12a. trobada de Puntaires de Tous

4 diumengedidididididide novembre

Des de les 11 fins a la 1 del migdia

Visites comentades al Castell de Tous de la mà dels Amics de Tous.

Cada visita podrà gaudir d’una representació medie-

val a càrrec del grup de recreació històrica La Com-

panyia de Claramunt Ad·Domini·Latere.

Visites al Castell

A 2/4 d’1 del migdia al Casal de Tous

Amb la companyia local: Companyia del Príncep Totilau

Presenten: “EL PAÍS DEL PA AMB TOMÀQUET” 

(Espectacle adreçat a nens i nenes a partir de 4 anys) 

 

El País del pa amb tomàquet és un espectacle sobre els festes 

i tradicions catalanes des d’un punt de vista molt peculiar: el de 

dues extraterrestres que han estat un any convivint en una esco-

la del nostre país.

(Preu 4 euros, venda de localitats: mitja hora abans de l’espectacle)

Teatre infantil 
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A partir de les 10 del matí a la pista poliesportiva

Esmorzar amb pa amb oli i xocolata en pols.

Espectacle i taller de circ a càrrec d’Amer i Àfrica

Amb la col·laboració de l’AMPA del CEIP Cérvola Blanca

Matí infantil 

9 divendresdivendresdivendresde novembre

Al Casal de Tous, doble programació:

A les 6 de la tarda: El SKYLAB - Dirigida per July Delphy.

Premi especial del Jurat del Festival de Sant Sebastià.

A les 7:45 de la tarda: WAR HORSE (cavall de batalla) - Dirigida 

per Steven Spielberg. Nominada a 6 Òscar.

Separats per la guerra, l’amistat perdura més enllà 

de les fronteres.

Cinema

A partir de les 7 de la tarda al Local Municipal

Preu: 5 euros

Ball a l’Ateneu

Gran repic de campanes de Festa Major.

Campanades

A les 5 de la tarda al Casal d’Avis dels Safaretjos

Tous en Transició ens porta al món de les plantes:

L’apassionant món de les plantes, les seves virtuts, 

les llegendes, un univers per descobrir.

Xerrada a càrrec d’Esteve Padullés

Conferència
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A les 8 del vespre al carrer Sant Valentí

Xolocalata i coca per a tothom qui en vulgui.

Xocolatada

9 divendresdivendresdivendresde novembre

A les 11 de la nit

Sota el drac i les masses dels diables del “Mal Llamp” d’Igualada.

 Nou recorregut a causa de les obres al nucli antic:

 Inici a la Plaça de Fàtima seguit del carrer la Pau, Esco-

les, Can Verdaguer, Roquetes, un altre cop la Pau, la Fou i tradi-

cional final a la cruïlla amb el carrer Sant Valentí.

Queda totalment prohibit aparcar en els carrers estrets i totalment desa-
consellat en la resta de carrers del recorregut, per no ocasionar proble-
mes al correcte desenvolupament de l’esdeveniment i possibles desper-
fectes als vehicles. En tot cas, la responsabilitat dels danys, haurà d’anar 
a càrrec dels propietaris dels vehicles. Es recomana protegir els vidres 
dels baixos de portals o comerços (amb cartró, etc)...

Cal protegir-se correctament per a assistir al correfoc, portar ulle-
res, barret, gorra o mocador, màniga llarga, pantalons llargs, mit-
jons i calçat còmode ben tancat i mocador per a la boca. Es recoma-
na roba de cotó i es desaconsellen totalment teixits sintètics.

Correfoc

A les 12 de la nit al Local Municipal

Concert de Ressaka Ska… I tot seguit, gresca i versions 

amb l’orquestra Taxmània…

Preu: 5 euros

Doble concert i gran festa jove

A les 7 de la tarda al Local Municipal

La Companyia Set de sò ens presenta el seu espectacle per 

als més petits.

ENTRADA LLIURE

Espectacle infantil

Atenció!
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A partir d’1/4 d’11 del matí

Cercavila musical pels carrers de Tous a càrrec dels 

Grallers d’Igualada.

Cercavila

10 dissabte10 didi1010101010101010 didide novembre

A les 11 del matí a l’Església de Tous

Missa en honor a Sant Martí.

Eucaristia

A les 12 del matí a la Plaça de l’església

Ball de Faixes a càrrec dels balladors i balladores de Tous i 

del grup joves dansaires. Cercavila fins a la Plaça de Fàtima amb 

la participació del Ball de Faixes de Tous, petits i grans, els 

Geganters Dessota i Grallers d’Igualada.

En arribar a la plaça, nova actuació de tots els grups.

Ball de Faixes, gegants i cercavila

A 2/4 d’1 del migdia a la Plaça de Fàtima

A càrrec de la Cobla Catània.

Sardanes i aperitiu popular

A partir de les 4 de la tarda a la Plaça de Fàtima

Inflables per a la canalla. 

I a les 5 de la tarda, competició de bitlles de Tous i tradicionals 

(reglamentàries), amb 3 premis per categoria (per cada tipus de bitlla).

Amb la col·laboració dels Bitllaires de Tous.

Jocs per a tothom

competició de bitlles de Tous i tradicionals 

(reglamentàries), amb 3 premis per categoria (per cada tipus de bitlla).
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A les 12 del migdia a la Plaça de l’Ajuntament

Exhibició castellera a càrrec de les colles Moixiganguers 

d’Igualada + colla convidada.

Castellers

11 diumengedidididididide novembre

Extraordinària doble programació de cinema per a tots els públics:

A les 6:15 de la tarda: FLOQUET DE NEU amb cançons de Gi-

sela. Amb el marc incomparable de la Barcelona d’Antoni Gaudí, 

en Floquet de Neu viu una gran aventura. 

El gran èxit sorpresa de l’any.

A les 8 de la tarda: WAR HORSE (cavall de batalla) - Dirigida 

per Steven Spielberg. Nominada a 6 Òscar.

Separats per la guerra, l’amistat perdura més enllà de les fronteres.

Cinema

10 dissabtedididididide novembre

A les 7 de la tarda al Local Municipal

Enguany, presentem ELS TRES TENORS en una magnífica 

actuació de gran qualitat en el que tres magnífics tenors ens ofe-

riran el millor del repertori de l’espectacle que ha donat la volta al 

món amb Plácido Domingo, Josep Carreras i Lucciano Pavarotti

Preu: 5 euros.

Concert de Festa Major

A partir de les 11 de la nit al Local Municipal

Ball a càrrec del duet Parfils, i després del descans, gran con-

cert dels SIREX, dins la gira del 50 aniversari de la formació.

Preu: 15 euros en la venda anticipada fins dijous dia 8 de novem-

bre (Ajuntament) i 18 euros el mateix dia a taquilles.

Ball de Festa Major i concert en viu

Extraordinària doble programació de cinema per a tots els públics:

 amb cançons de Gi-

sela. Amb el marc incomparable de la Barcelona d’Antoni Gaudí, 

 (cavall de batalla) - Dirigida 
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A 2/4 de 5 de la tarda al camp municipal de futbol

UE Tous - CF La Pobla de Claramunt

Trofeu de futbol de Festa Major

A les 7 de la tarda al Local Municipal

Ball de cloenda de Festa Major

A càrrec d’en Pep Music

Preu: 5 euros

Ball de fi de festa

A les 7 de la tarda al Casal de Tous

El GRUP DE TEATRE DE CAPELLADES. ens presenta l’obra: 

“EL MÈTODE GRÖNHOLM” de Jordi Galceran i Ferrer.

  

Sinòpsi: Quatre candidats lluiten per accedir al càrrec de director 

comercial d’una gran multinacional. Fins on arribaran per acon-

seguir-ho?.

Una divertida radiografia de les tensions i els conflictes del món 

laboral i de la competitivitat de la societat contemporània

en una obra de teatre que ha estat un èxit clamorós.

Preu: 7 euros (venda anticipada de localitats: dissabte 10, i diu-

menge 11, d’1 a 2 del migdia, i 1 hora abans de l’espectacle)

Teatre al Casal

Tots els actes d’aquesta Festa Major estan organitzats per l’Ajuntament de Sant Martí 
de Tous, en col·laboració amb diferentes entitats, col·lectius i veïns de Tous. L’Ajunta-
ment de Tous prohibeix en tots els actes de la FM 2012 la venda de begudes alcohòli-
ques a menors de 18 anys, posarà totes les mesures preventives per tal que així sigui 
i per tant la responsabilitat final en cas contrari serà directament de la persona que 
vengui els tiquets o les serveixi.

Tots els actes d’aquesta Festa Major estan organitzats per l’Ajuntament de Sant Martí 
de Tous, en col·laboració amb diferentes entitats, col·lectius i veïns de Tous. L’Ajunta-
ment de Tous prohibeix en tots els actes de la FM 2012 la venda de begudes alcohòli-
ques a menors de 18 anys, posarà totes les mesures preventives per tal que així sigui 
i per tant la responsabilitat final en cas contrari serà directament de la persona que 
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