
Sant Marc  2021

24 i 25 d’abril

Festa del Pa i el Vi

Homentatge a la Gent Gran



XXVI Homenatge a la Gent Gran

Enguany s’ha modificat el format i es farà arribar a les persones majors de 70 anys, 
empadronades al municipi  un lot de productes de proximitat per poder gaudir del dinar des 
de casa.

Aquest lot es repartirà directament a totes les llars durant la setmana del 19 al 25 d’abril.

DISSABTE 24 D’ABRIL

12.30h
Missa d’Homenatge a la Gent Gran 

Es compliran les mesures sanitaries i l’aforament establert pels espais de culte.

2m

Edició 2019



Festa del Pa i el Vi

11.00h – 14.00h
Fira de Sant Marc

Lloc: Zona Església 
Recinte amb control d’aforament.
Màxim 6 persones per taula.
Per reservar taula cal enviar un whatsapp al 682 18 55 36. 
Es regalarà una copa de vidre commemorativa a tots els assistents

A l’espai delimitat hi haurà paradetes per poder omplir la copa.

A les 12h hi haurà una demostració de com s’elabora i es cou el pa en directe.

I si la gana es desperta, es podrà omplir la panxa amb el vermut i les hamburgueses de la 
food-truck Rock’n’Raola.



Festa del Pa i el Vi

11.00h 
Espectacle familiar amb Duet Daura

Lloc: Zona Església 

Amb El bagul de la 
música tradicional, el 
Duet Daura donarà a 
conèixer al públic de 
Sant Salvador alguns 
dels instruments 
tradicionals més 
coneguts del territori 
pirinenc i de la resta 
de Catalunya. A més, 
els participants 
tindran l’oportunitat 
de cantar algunes 
tonades occitanes i 
catalanes.

12.00h
Missa Solemne 

Es compliran les mesures sanitaries i l’aforament establert pels espais de culte.

A la sortida es farà la benedicció del terme

2m



Festa del Pa i el Vi

12.45h 
Concert amb S’temple Bar

Lloc: Zona Església 

Feu un vermut tot alçant la copa amb la música en directe dels S’temple Bar.
Vinguts des de Santa Maria d’Oló, aquest banda fa 10 anys que fusionen sons irlandesos amb 
la música catalana més festiva.
De ben segur ens faran passar una bona estona. 

 



Més informació:

www.santsalvadordeguardiola.cat
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Mascareta
L’ús de la mascareta és obligatori durant l’assistència als espectacles i altres 
activitats.

Gel hidroalcohòlic
T’indicarem l’obligatorietat de rentar-vos les mans amb gel hidroalcohòlic en 
els llocs on sigui imprescindible fer-ho.

Aforament
Tots els espectacles i  activitats comptaran amb cadires distanciades i tindran 
aforaments controlats i limitats. Es comptarà “amb la capacitat establerta” 
pels espais de culte.

2m
Distànciament
Mantingueu en tot moment una distància de 2m amb d’altres persones i/o 
bombolles de convivència.


