CANÇÓ DE SERRALAVELLA

DIMECRES

27 de març

Serralavella, caldo d’estella,
Serra la criada, que va ben pentinada,
Dilluns i dimarts, serra cabàs.
Mestressa porteu ous, que demà serà dijous,
Mestressa porteu cansalada,
Que la serra està embossada.
Virolet Sant Pere, virolet Sant Pau,
La catxutxa ens queia, la catxutxa ens cau,
Que en venim de Roma i en portem corona
de Sant Nicolau.
Nicolau cistella de quatre diners,
La senyora mestra no vindrà mai més.
Un confit xicarra xic, del calaix del calaixó,
Vingue’n cèntims, vingue’n cèntims,
Del calaix del calaixó, vingue’n cèntims cistelló.
Passarem per casa, tot ho trencarem,
Que de plats i olles, no n’hi deixarem.
Caritat senyora, caritat si us plau,
Doneu-nos la paga i adéu-siau.
Si voleu que cantem més,
Vingue’n cèntims, vingue’n cèntims,
Si voleu que cantem més, vingue’n cèntims i diners.
Allà baix a la riera hi ha un home que ens espera,
Amb un grapat d’ametlles a la mà,
Que ens vol apedregar.
Com un gat, com un gos, com un perro, perro, perro,
Com un gat, com un gos, com un perro rabiós.

2/4 de 5 de la tarda - Davant de l’Ajuntament

CANTADA DE
SERRALAVELLA
PER TOT EL POBLE

Recordeu portar cistells, troncs,
serres i barretines!
A les 16:30h. es reuniran els grups de nens i nenes per sortir a cantar per les
cases del poble i se’ls hi entregarà la bandera a cada grup
.
És indispensable que els infants vagin acompanyats d’un adult, qui estarà amb
els petits al llarg de la cantada. L’hora prevista de finalitzar serà a la 19 h. de la
tarda al Casal on els grups repartiran el què els hi han donat els veïns/es per la
cantada i tornaran a deixar exposades les banderes.
Aquesta és l’activitat principal pel qual van néixer les Festes de Serralavella,
és per això que si estàs a casa i una colla de nens i nenes truquen a la porta, et
cantaran la cançó de Serralavella i a canvi els hi hauràs d’entregar ous, ametlles, gominoles i algun dineret si escau!
Per mantenir aquesta tradició tant antiga us demanem a tots i totes, pares,
mares, infants i veïns que participeu de la cantada!
Aquest any, adjuntem al programa un retallable d’una cama de la Vella
Quaresma per poder penjar a les portes on voldreu que els nens vinguin a
cantar. També ho podreu trobar a la web de Serralavella www.serralavella.cat
Atenció: per a la seguretat dels cantaires quedaran tallats el C/Serra des de la
Mola ( Av.Terrassa) i C/Joan Amat i es prohibirà la circulació en el mateix carrer
de la Serra i llindants.
Org. Comissió Serralavella

QUÈ ÉS LA SERRALAVELLA?
La Serralavella és una diada que se celebra cada any el dimecres del mig de la Quaresma –concretament el quart dimecres- i
antigament significava un descans per la mainada mentre passaven els 40 dies de dejuni i abstinència que exigia la Quaresma.
Arribat aquest dia, els nens s’ajuntaven formant grups carregats
amb un cistell, un tronc i un xerrac. Aquestes colles s’engalanaven amb una bandera com a estendard. Tot el dimecres el
dedicarien a anar a cantar casa per casa la cançó de la Serralavella
mentre serraven el tronc tot simbolitzant que serraven la Vella

Quaresma pel bell mig, una vegada acabada la cantada cada casa els
hi donava ous, ametlles, dolços,....i algun dineró, que finalitzada la
jornada es repartirien entre tots.
Enguany aquesta tradició l’hem adaptada als nostres temps i d’aquell
descans hem fet una festa on us convidem a formar-n’hi part!
Així doncs, si truquen a la porta un grup de nens i nenes tot cantant
aquesta cançó... ja sabeu que heu de tenir a punt dolços, ous, ametlles
i algun euro!

EXPOSICIONS DE BANDERES

VISITA DE LA VELLA QUARESMA

Durant tots els dies de les FESTES DE LA SERRALAVELLA, les banderes
realitzades pels nens i nenes de l’Escola i Llar d’infants estaran exposades a l’entrada del Casal.

La Vella Quaresma visitarà l’Escola i la Llar d’Infants dies previs a la
Serralavella i el mateix dimecres per veure tots els nens i nenes i les
banderes que han fet!

DISSABTE
De 12 matí a la nit
Gimnàs vell Plaça de les Escoles

II ª FIRA DE LA CERVESA ARTESANA D’ULLASTRELL
Amb les actuacions de: - La Familia Torelli Ska Soul
- Skandol Ska
Organitza: The Anti-Patiks Cervesa Artesana i Associació de Cervesers Artesans d’Ullastrell
Col·labora: Ajuntament d’Ullastrell, El Racó d’Ullastrell i Soul Vespa Scooter Club Terrassa

DIUMENGE
10 matí Davant l’Ajuntament

23 de març

24 de març

VIII CURSA DE MUNTANYA
D’ULLASTRELL “LA SERRALAVELLA”
Enguany serà solidària i en benefici de la Fundació MSD.
Més info: www.curamsd.org

DIMECRES
4 de la tarda
Davant de
l’Ajuntament

27 de març

Concentració de tots els nens i nenes de l’Escola Serralavella i la Llar d’Infants El Cucut.
Rebuda de la VELLA QUARESMA per les autoritats locals.

PREGÓ D’INICI DE FESTES
a càrrec de la Vella Quaresma

Mostra de les Banderes realitzades per cada classe de l’escola Serralavella i d’El Cucut.
Cantada general de la cançó de Serralavella!

Tot seguit
Davant de
l’Ajuntament

XOCOLATADA POPULAR
Organitza: AMPA Serralavella | Patrocina: Càtering INSIGNE i AMPA

CANTADA DE SERRALAVELLA PER TOT EL POBLE
Recordeu portar cistells, troncs, serres i barretines!
Organitza: Comissió Serralavella

DIJOUS
5 de la tarda
Biblioteca Josep
Massagué

L’HORA DEL CONTE
Narrat per la Vella Quaresma
Amb el suport del GATU

DIVENDRES
8 de la tarda
Sala d’Exposicions
del Casal

28 de març

29 de març

XIIè CONCURS DE CUINA DE QUARESMA

Exposició i degustació dels plats que entren a concurs

Hi haurà 5 premis de diferents categories:
- Plat dolç, plat salat, millor presentació, “plat proximitat” i categoria infantil (fins als 14 anys).
Bases a www.serralavella.cat i inscripcions a la Biblioteca Josep Massagué.
Organitza: Ajuntament d’Ullastrell / Col·labora: AMEU, El Racó, Cal Taiet i M&M el Casal.

DISSABTE

30 de març

10 del matí
Davant l’Ajuntament

ESMORZAR POPULAR

De 10 del matí
a 1 del migdia
Davant l’Ajuntament

MATÍ DE JOCS
Pels més grans, JOCS DEL MÓN

A càrrec de Quiralia. On podreu trobar:
· La torre de Hanoi
· L’awale
· L’asiàtic
I molts més!
· El pont de les bales

Pels més petits, LUDOTECA INFANTIL
Passarem una bona estona amb:

· Construccions amb caixes
· Piscina de paper
· Espai nadó
· Mural col·lectiu
· Pintar cara

Organitza: Ajuntament d’Ullastrell i AMPA El Cucut

12 del migdia
Davant l’Ajuntament

ESPECTACLE INFANTIL
“Que comenci la festa!”
amb Jaume Ibars.

2/4 de 8 de la tarda
Església

A les 10 de la nit
Davant l’Ajuntament

A les 11 de la nit
Gimnàs vell

I tot seguit...

XIVª TROBADA DE CANT CORAL

Amb les següents actuacions:
- Veus de Gòspel de Sant Cugat
- Societat Coral Il·lustració Artística de Sant Quirze
- Coral d’Ullastrell
Entrada gratuïta | Organitza: Coral Ullastrell

RUA DEL BACALLÀ
Tots coneixem a la vella Quaresma: rondinaire i malcarada. No ens deixa menjar segons
què ni ballar ni divertir-nos. Vol que durant 7 setmanes ens quedem a casa i fem dejú
tot esperant Pasqua. Com que 7 setmanes de dejú i abstinència són molt avorrides fa
centenars d’anys es va crear la festa de Serralavella.
“Serrem” la Quaresma per la meitat per poder tenir un dia de gresca i xerinola.
I qui millor per representar la gresca i xerinola que el nostre estimat Bacus!
Per això us proposem la Rua del Bacallà! Serà una rua amb molt ritme on ens
acompanyarà la Vella Quaresma i en Bacus! Ballarem amb ells i ens passajarem
pel nostre poble amb la batucada de Sound de Secà acabant davant l’Ajuntament.
I un cop allà es produirà una batalla de ballaruca entre la Vella Quaresma i en Bacus.
I si guanya en Bacus, i només si guanya en Bacus tot seguit hi haurà dos concerts
per gaudir de la gresca i la xerinola per acabar de superar aquestes 7 setmanes
d’avorriment! Us esperem a la Rua del Bacallà!

CONCERT: LA GOLDEN BEAT

Les Autoritats Sanitàries adverteixen que aquest concert pot ser perjudicial per als teus
malucs! Les seves versions Disco, Pop i Funk servides al lluent i encerat dance floor que
et proposen als seus concerts, t’obriran la camisa, t’esbullaran el cabell i cada 4 compassos
et faran assenyalar la lluna com el mític Tony Manero a Saturday Night Fever. Però compte,
el seu repertori no són exclusivament clàssics còsmics i encomanadissos, La Golden
i els seus efectes també beuen dels hits més actuals. Welcome to the Golden Republic!

CONCERT: LA GOSSA D’ERA
Organitza: Ajuntament d’Ullastrell

DIUMENGE

31 de març

De 10 del matí
a 3 del migdia
Carrer Serra

XIVª FIRA DE SERRALAVELLA I QUARESMA

Durant la Fira

VIA CRUCIS DE TAPES

Passeja, bada, conversa i compra en aquesta fira de comerciants locals i visitants
amb productes al voltant de la Quaresma. També podreu participar a les activitats
i exhibicions de les parades de les entitats del poble:
• ”Scape Room” de l’Esplai 100bambes
• Tómbola de la Fundació MSD i El Cucut
Organitza: Ajuntament d’Ullastrell

Per Serralavella, no feu penitència... L’AMEU us proposa UN VIA CRUCIS de TAPES.
Feu totes les estacions, degustant les exquisides tapes de quaresma elaborades pels establiments locals: Cal Taiet, el Racó,
M&M el Casal, Can Palet, Cal Forner, Forn Puig, Mató d’Ullastrell, bar de Vida i Pau. I regant-ho amb els vins i caves de: La Botiga
d’Ullastrell, Can Morral del Molí i Gran Anyada.
Els tiquets es vendran al punt d’informació de la parada de l’Ajuntament.

A partir de
2/4 de 11 del matí
Plaça Lluís Companys

VII CONCURS DE SERRATRONCS

11 del matí
Davant l’Ajuntament

GRAN CANTADA POPULAR DE LA SERRALAVELLA

Qui podrà desbancar el guanyador de l’any passat? Vine i participa!
Inscripcions el mateix dia a la taula d’organització.
Categories: masculina / femenina / infantil
Els menors d’edat necessitaran autorització del pare, mare o tutor.
Org. Els Festucs
Col·labora: Fusteria Josep Padial, Excavacions Vicenç Padial, Altafidelidad.com, AMEU

Aquesta és l’activitat principal pel qual van néixer les Festes de Serralavella, tot i que en
un inici i originàriament es feia el dimecres. Aquest any hem volgut donar a conèixer la
nostra tradició a tots els visitants de la Fira.
És per aquest motiu que amb la col·laboració de la Nuri Palet i l’Oriol Carreras, ens
escenificaran el que representa la Serralavella per al nostre poble.
Si voleu participar, us esperem a 10.45h, per fer els grups de nens i nenes davant
l’ajuntament i se’ls hi entregarà la bandera per fer la cantada general.
Ens cantaran la cançó de Serralavella i a canvi tothom podrà participar de la paga! Haureu d’entregar, ametlles, gominoles…!
Als grups participants se’ls repartiran el què han recollit per la cantada.
Organitza: Comissió Serralavella

DIUMENGE
A 2/4 de 12
Davant l’Ajuntament

31 de març

XXIVª TROBADA GEGANTERA
Cercavila pels carrers del poble. Amb les colles visitants:
Gegants de Pira
Gegants de Cervelló
Gegants de la Garriga
Gegants de Sant Pere de Vilamajor
Gegants de Vilallobent (Cerdanya)
Gegants de Dosrius

Gegants del Barri de Gràcia de Sabadell
Gegants de Sant LLorenç Savall
Gegants de Sant Andreu de la Barca
Gegants de Calvià (Mallorca)
més la Colla de
Gegants d’Ullastrell

Organitza: Geganters d’Ullastrell

A 2/4 de 3 del migdia
Plaça de les Escoles

CALÇOTADA SOLIDÀRIA
MENÚ: Calçots, mongetes amb botifarra i gelat. Pa, vi i aigua.
Preu: 15€
MENÚ INFANTIL (fins a 12 anys): Macarrons, botifarra i gelat. Pa i aigua. Preu: 10€
Inscripcions fins el dia 28 de març.
Telèfons inscripcions: 647 502 109 Mª Dolors Aguilar
609 765 372 Àngels Montmany
606 775 855 Salvador Vilajosana
Organitza: Associació Ullastrell Solidari
Col·labora: Ajuntament d’Ullastrell, Habitat Natural, Carnisseria Palet i Insigne

ALTRES
TALLS DE CARRERS

MALETA PEDAGÒGICA

Dimecres 27 de març
De 15.30 a 19h. Quedaran tallats el c/ Serra des de La Mola (Av.
Terrassa) i c/ Joan Amat, i es prohibirà la circulació en el mateix
c/ Serra i llindants, per a la seguretat dels cantaires.
Dissabte 30 de març
De 8 a 14h tall de trànsit i d’aparcament al c/ Serra des dels pedrissos fins
Pl. Infants, i no aparcar en el tram c/ Serra, des de Pl. Joan Montmany
fins Pl. Lluís Companys, perquè serà de doble sentit en aquest horari.
A partir de les 17h. c/ Serra tallat al trànsit des de La Mola i no es
podrà aparcar al llarg del c/ Serra (incloses places comercials), Pl. Lluís
Companys, Pl. Joan Montmany i primer tram el c/ Prat de la Riba pel
muntatge de les carpes de la Fira.
Durant la Rua del Bacallà, tall a la circulació dels carrers llindants al c/
Serra de 22-23h.
Diumenge 31 de març
De les 7h a les 15h. c/ Serra estarà tallat al trànsit i no es podrà aparcar
des de La Mola fins la Pl. Infants. No aparcar a Pl. Lluís Companys, Pl.
Joan Montmany i primer tram c/ Prat de la Riba. L’aparcament de terra del costat de la carretera estarà destinat majoritàriament als vehicles de les Colles Geganteres. Per la Cercavila de Geganters, tall de la
carretera BV-1203 durant uns minuts en el tram des de La Mola fins El
Padró pels volts de les 12h.

La Maleta Pedagògica es una eina fonamental per entendre què és la Serralavella des de ben petits. En ella hi
podrem trobar diferents instruments lúdico-educatius
referents a La Serralavella. Gràcies de nou als seus autors, la
Montse Rodó i al Marçal Botey.

WEB DE LA FESTA
Pots visitar la web
www.serralavella.cat
per saber tot i més sobre
la nostra festa!

ORGANITZA
Regidoria de Cultura – Comissió Quaresma.

VI CONCURS INSTAGRAM SERRALAVELLA
Aprofita per fer fotos durant els dies de
Festes de Serralavella i penja-les a Instagram
amb l’etiqueta:

#SLVUllastrell
i si és la guanyadora t’emportaràs un cistell
amb productes d’Ullastrell.

(Més info i bases del concurs a la web:
www.serralavella.cat)

CARAMELLES ASSAJOS
Diumenge 28 d’abril

Cantada de caramelles pel poble
En breu s’informarà
dels horaris dels assajos.

Des d’aquí volem agrair l’esforç de les entitats organitzadores: AMPA
Serralavella, AMPA El Cucut, Geganters d’Ullastrell, Coral d’Ullastrell,
Els Festucs, GATU, La Figuera d’Ullastrell, a les entitats participants
a la Fira de Serralavella, a la Maria Font, Nuri Palet, Oriol Carreras,
Jordi Sucarrats, al professorat de l’Escola Serralavella i de la
Llar d’Infants el Cucut, a la Biblioteca Josep Massagué, al Casal
Cultural,... i al poble d’Ullastrell per mantenir viva la Festa de la Serralavella.
Més info a:

www.ullastrell.cat
www.serralavella.cat

AMB EL SUPORT

