
Festa del Pagès 2014

elsegar
ielbatre

(reviure les feines del camp)

Santa Eulàlia de Ronçana
diumenge 8 de juny:
el segar
diumenge 6 de juliol:
el batre



Ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana
Regidoria de Foment

Incripcions i reserves:
Ajuntament: Tel.  93 844 80 50
La Fàbrica: Tel. 93 844 86 59

La Festa del Pagès va néixer l’any passat amb un doble objectiu: reviure les feines 
del camp tal com les feien els nostres avis i retre un petit homenatge a la pagesia. No 
hem d’oblidar que aquest és el nostre origen i que la cultura rural i els seus sabers 
populars configuren de forma substancial, la nostra manera de ser i de viure.  

Vam decidir que cada any dedicaríem aquesta festa a una de les feines del camp i, 
com que va tenir una bona acceptació i ens ho vam passar molt bé amb la festa del 
llaurar, el Grup Promotor de la Festa del Pagès, molt més animat encara, ha volgut 
tornar-hi! Aquest any dedicarem la festa a el Segar i el Batre.

Festa del Pagès 2014

•	Diumenge 8 de juny: EL SEGAR
 A La Sorrera
	 (Al	costat	del	Càmping	l’Esplanada)
 10 del matí
Trobada de segadors. Demostració de la 
sega. Plantada de garberes.
 11 del matí
Esmorzar popular: Mongetes seques, bacallà 
amb panses, pa, vi i aigua.
 2 del matí
Finalització de la demostració.

•Diumenge 6 de juliol: EL BATRE
     A Sant Simple
 10 del matí
Trobada de batedors. Batuda del blat amb la 
màquina de batre. Construïm un paller.
Mercat	de	pa	i	parades	d’artesans.
 A La Fàbrica
 2/4 de 2 del matí
Inauguració	de	l’exposició	d’eines	relacionades	
amb el segar i el batre. 
 2 del matí
Dinar popular: Amanida, tast de plats de cuina 
tradicional, postres, pa, aigua, vi i cafè. 

COSES IMPORTANTS QUE HEM DE TENIR EN COMPTE
•	Per	l’esmorzar	del	dia	8	de	juny	no	cal	reservar	tiquets.	Servirem	mongetes	seques	i	bacallà	amb
	 panses	fins	que	s’acabin	les	existències.	També	tindrem	vi	fins	que	es	buidin	els	porrons.
	 El	preu	de	l’esmorzar	és	de	4€.	
•	Pel	dinar	del	dia	6	de	juliol	cal	reservar	tiquet	a	l’Ajuntament	o	a	La	Fàbrica.	L’aforament	serà	limitat.					
	 El	preu	del	dinar	és	de	8	€.
•	Tant	a	La	Sorrera	com	a	Sant	Simple	hi	haurà	servei	de	venda	de	begudes.		
•	Necessitem	segadors	per	fer	una	bona	colla.	Si	sabeu	segar,	truqueu	a	l’Ajuntament	i	apunteu-vos
 a la demostració de la sega. 
•	Si	voleu	ajudar	a	la	batuda	i	a	fer	un	bon	paller	truqueu	a	l’Ajuntament	i	apunteu-vos-hi.
•	Ens	cal	la	col·laboració	de	tothom	per	fer	una	bona	exposició	d’eines	relacionades	amb	el	segar	i
	 el	batre.	Truqueu	a	l’Ajuntament	si	en	teniu	o	bé	si	sabeu	qui	en	té.	
•	També	necessitem	fotografies	que	recullin	escenes	de	segar	o	de	batre	de	Santa	Eulàlia	per	posar
	 a	l’exposició.

Programa de la Festa del Pagès

i, sobretot..., ens agradaria que hi vinguésiu tots
amb la família i amb els amics per passar-ho bé,

per gaudir de la festa!

Grup Promotor de
La Festa del Pagès


