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DESCRIPCIÓ I CONTEXT HISTÒRIC
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Els programes de festes són un tipus de publicació que s’editen a totes les poblacions de
Catalunya. Tots els pobles i ciutats tenen una tradició festiva i els seus habitants la mantenen amb
les diferents celebracions que es realitzen les dates més significatives al llarg de l’any. Els
programes de festa no només es fan per la festa major, sinó que també es fan per a altres tipus de
festes populars i tradicionals com Sant Joan, Sant Jordi o Carnestoltes, i a algunes localitats
catalanes també es fan per les festes lligades a un passat agrícola, com les festes del segar i del
batre o les de la verema.
A Sant Esteve Sesrovires, una de les festes que formen part del cicle festiu anual són les Festes
d‘Hivern. No disposem de dades per saber a partir de quin moment es comença a publicar el
corresponent programa de festes. El més antic que hi ha a l’Arxiu data de 1984. Sí que podem
afirmar que es publica cada any, a mitjans de desembre i de forma ininterrumpidament fins a l’any
2014, per anunciar les activitats de les festes d’hivern. A partir del 2015 el trobem incorporat dins
del butlletí municipal del mes de desembre.
El programa de l’any 1986 que us presentem avui té format de fullet, és un foli doblegat en forma
de díptic. El seu disseny és d’una gran simplicitat i austeritat. Respon a l’objectiu d’informar dels
actes programats per celebrar les festes d’hivern, però sense buscar una aparença atractiva. En
canvi, pel que fa al seu contingut, ens aporta una gran informació.
Segons aquest programa de l’any 1986, les festes de Nadal es reduïen a tres dies i les activitats,
fortament lligades a un calendari eminentment religiós, consistien en una ballada de sardanes i el
Ball de Garlandes per Sant Esteve, l’audició d’un concert nadalenc i la rebuda als Reis Mags el 5 de
gener. Les festes d’aquest any presentaven certes singularitats. Per primera vegada va sortir el
Carro de les Garlandes - donat pel Pere de Cal Xacó (Pere Mercader Codina) - amb les garlandes
que després serien venudes. També es va realitzar una activitat popular, avui desapareguda: un
esmorzar a la Plaça de l’església amb foc i en què cadascú s’havia de portar el seu esmorzar.
Aquest any 1986 es va anunciar la inauguració de la nova escola, després coneguda com La
Roureda. Finalment, la inauguració es va fer el 15 de febrer del 1987 i no el 18 de gener com es va
anunciar en un principi. Aprofitar els diferents moments de celebracions festives per fer
inauguracions és un fet recorrent. Com a mostra, durant les festes d’hivern de l’any 90, el 30 de
desembre, es va inaugurar el Casal Cultural El Casino i el 12 de gener del 2003 el Casal Social de
Vallserrat.
Fins a l’any 1989, les activitats de Nadal van ser més o menys les mateixes, amb la particularitat
que el concert nadalenc podia variar de dia d’un any a un altre. Eren doncs unes festes que
omplien només tres dies. És a partir de l’any 1990 que les festes d’hivern es fan més grans, tant en
el temps com en quant a contingut. Es passa d’unes festes de pocs dies a unes festes que
coincideixen pràcticament amb el període de vacances escolars. Pel que fa als diferents actes i
activitats, es comencen a multiplicar i diversificar en funció de a qui van dirigides. Com a mostra,
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trobem el Saló de la Infància adreçat als infants, el Pare Nöel per als veïns del barri de Vallserrat i
les festes nadalenques dirigides als avis del Casal de la Gent Gran.
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Amb el pas del temps també s’incorporen activitats de caire lúdic, cultural, esportiu i solidari.
També es recuperen activitats lligades a la cultura tradicional catalana com el Cagatió i les
representacions de Els Pastorets i el Pessebre Vivent. Algunes de les activitats incorporades en
algun moment han perdurat fins a l’actualitat, com és el cas del Joc del Quinto. Altres activitats,
per diverses raons, no han tingut tanta continuïtat. Finalment, el ventall d’activitats de les festes
de Nadal es complementa amb exposicions. Any rere any, s’organitzen mostres de pintura o
fotografia, o de temàtica diversa com pessebres, diorames, puntes de coixí o baldufes i sempre
amb l’objectiu de fomentar les activitats culturals locals i els artistes sesrovirencs.
Pel que fa a la Diada de Sant Esteve, el 26 de desembre, s’ha anat omplint d’activitats per donar-li
un paper rellevant i central com a festa local que és en honor al Patró titular de la parròquia. Els
actes d’aquest dia són la Missa de Sant Esteve, el Ball de Garlandes a la Plaça de la Vila i la venda
de garlandes, la ballada de sardanes i un esdeveniment esportiu que també ha passat a ser
identificatiu d’aquesta diada com és el Partit de futbol de Nadal, lligat a l’esperit solidari de la
campanya de recollida de joguines de la Creu Roja.
Encara que és una eina poc coneguda, els programes de festes són un tipus de documentació de
gran interès per a la recerca i d’una gran utilitat per a les persones que vulguin conèixer una mica
més la història recent. En general, són una font molt interessant per conèixer com era la societat
del moment i ens permeten conèixer millor la forma de viure o de divertir-se dels habitants d’un
indret en períodes tan heterogenis i convulsos com la Guerra Civil, el franquisme o la transició. En
el nostre cas, veure els programes conservats a l’Arxiu Municipal dels últims 33 anys pot ser una
activitat interessant per comprendre l’evolució del municipi i poder contextualitzar els hàbits dels
nostres avantpassats. En aquest cas, aquest programa ens permet apropar els sesrovirencs al seu
passat històric. Comparant-lo amb els que s’editen a l’actualitat, ens permeten estudiar l’evolució
de les festes d’hivern al llarg d’aquests trenta anys.
Per altra banda, el programa en si mateix constitueix un interessant element per a l’estudi de
l’evolució del disseny. El disseny dels programes ens parla de com ha evolucionat la societat des
del punt de vista artístic i de la creativitat. Cada programa és un reflex del moment històric en què
sorgeix i ens pot parlar de bonança econòmica o de crisis, d’eufòria i creativitat o d’austeritat,
d’avenços tecnològics o d’estancament.
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Àrea d’identificació
Codi:
Nivell de descripció:
Títol:
Dates extremes:
Suport:
Volum:

CAT AMSES 801 / U.I. 6-M
Unitat documental simple
Festes d’Hivern 1986
26/12/1986 – 18/01/1987
Paper
1 díptic ( 21,9 cm x 31,8 cm, desplegat)
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Àrea de context
Nom dels productor:

Ajuntament Sant Esteve Sesrovires

Història arxivística:

En un principi tots els programes, cartells i diferent material gràfic es trobaven
dispersos, formant part dels expedients administratius amb els que estaven
relacionats. Aquest programa formava part de l’expedient elaborat amb motiu de
les festes d’hivern, sense que estigués identificat individualment.
L’any 2012 s’inicia el projecte de crear un fons que aplegués tot el conjunt de
documents gràfics dispersos en diferents tipus d’expedients administratius. La
feina va consistir en el buidatge d’aquests expedients, la localització dels
documents gràfics i la seva posterior identificació i catalogació, així com la seva
ubicació en unitats d’instal·lació adients a les seves característiques físiques.

Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut:

El document és el programa dels actes organitzats per l’Ajuntament de Sant Esteve
Sesrovires amb motiu de les festes hivern de 1986. Els actes comencen el dia 26 de
desembre de 1986 i acaben el 18 de gener de 1987 amb l’anunci de la inauguració
de l’escola nova. Entre els actes hi ha una ballada de sardanes, el Ball de
Garlandes, un concert nadalenc i la rebuda als Reis Mags d’Orient. També es
presenta per primera vegada el carro de les garlandes preparat per a la venda dels
típics tortells de Sant Eseve.
L’ultima plana del díptic conté una nadala per felicitar les festes i l’any nou a tots
els sesrovirencs.

Avaluació, tria i eliminació:

Conservació permanent.
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Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés:
Condicions de reproducció:
Llengües dels documents:
Instruments de descripció:
Característiques físiques:

Lliure accés
La documentació és reproduïble en tant ho permeti el servei.
Català
Catàleg de Document Gràfic ( pendent de finalització)
Bona conservació

Àrea de documentació relacionada
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Localització de l’original:
Documentació relacionada:

Document original que es conserva a l’AMSES
Es conserven tots els programes de les festes d’hivern des de l’any 1984 fins a
l’actualitat, excepte el de l’any 1988.

Àrea de control de la descripció
Autoria:
Data:

E.LL.
desembre 2017
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