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Organitzen: 

Col·laboren: 

Ruta dels Teixos 

TEIXEDA I SERRA 
DE PRADELL 
 

Distància: 8,7 km 

Durada: 6 hores 20 minuts 

Pendent: 486 metres 

Construcció d’una canalització a la plaça Sant Isidre, centre neuràlgic de la Fes-
ta Major d’enguany. A la portada es compara la plaça abans i actualment. 



20 h | ESGLÉSIA 

Repicada de campanes i tronada 
 

20.15 h | PLAÇA ST. ISIDRE 

Presentació musicada Era això. Poemari guardonat amb premi Miquel 
Bauzà 2019 de Sandra Blanch. L’acompanyaran Roger Gatnau, Marcé 
Murillo i Diego Burián 
 

23 h | PLAÇA ST. ISIDRE 

Música ambiental a la fresca, acompanyada per qui ho vulgui de mojitos, 
gintònics o el còctel especial La Cienfueguera 

12 h | ESGLÉSIA 

Celebració de l’Eucaristia 
 

13 h | PLAÇA ST. ISIDRE 

Concert de Radio Reggae 
 

18 h | PLAÇA ST. ISIDRE 

Espectacle La Festa de Colors, de Maria Voltereta 
 

19.30 h | PLAÇA ST. ISIDRE 

Bingo (recaptació a favor de la campana de quarts de l’església) 
 

19.30 h | PLAÇA ST. ISIDRE 

Concert de CatAcústic. En acabar, sessió de DJ de música catalana. 

11.30 h | ESGLÉSIA 

Celebració de l’Eucaristia en honor a Santa Maria Magdalena 
 

13 h | PLAÇA ST. ISIDRE 

Concert vermut amb Amadeu Rossell i els Tururut Bonaigua 
 

19h | PLAÇA ST. ISIDRE 

Actuació Sis Nits d’Agost, de Jordi Lara i Izan Rubio 
 

23 h | PLAÇA ST. ISIDRE 

Concert de nit d’Amadeu Rossell i els Tururut Bonaigua, amb can-
çons de taverna de mar i muntanya 

18 h | SORTIDA PÇA. ST. ISIDRE 

Caminada popular familiar La ruta dels teixos 

Benvolgudes i benvolguts, 
 

No hi ha dubte que la del 2020 serà una de les Festes Majors de Santa Maria Magdale-

na més recordades. Serà excepcional. Excepcional per les mesures per prevenir l’ex-

pansió de la Covid-19, que ens obligaran a canviar la manera com la celebrem. En-

guany la distància social, les mascaretes i la higiene de les mans (DMM) seran protago-

nistes juntament amb la música, els riures, els retrobaments i les emocions. Necessi-

tem més espai a l’aire lliure i per això la plaça Sant Isidre serà l’escenari dels actes, amb 

cap més sostre que el cel, les estrelles i les fulles dels arbres. 
 

Però també serà una Festa Major excepcional perquè ens ho passarem més bé que en 

cap altra, perquè tenim més ganes que mai de celebrar-la i perquè hem après a valorar 

com si fos or coses tan senzilles com estar al carrer gaudint de la companyia dels nos-

tres familiars i amics. Excepcional perquè la reinventarem, trencarem les rutines de 

cada any, i això farà que sigui memorable com cap altra. Excepcional perquè els artis-

tes, frisosos per tornar a pujar als escenaris i no haver-ne de baixar mai més, ho deixa-

ran tot en cada una de les seves actuacions per fer-nos gaudir a les pradellanes i als 

pradellans. 
 

Per tot això, en honor als que ho han passat malament o ens han deixat per culpa d’a-

questa malaltia, fem que aquesta Festa Major de Santa Maria Magdalena sigui         

EXCEPCIONAL! 
 

Molt bona festa i sobretot respectem distància, mascareta i mans! 

 
 

 

L’equip de govern de Pradell de la Teixeta 

Radio Reggae. 


