
DEL 7 AL 10 DE JUNY DE 2019



La comissió de la
Festa Major de
Sant Feliu de Pallerols agraeix la
col·laboració de totes les firmes comercials 
que fan possible aquest programa.

Carnisseria MONTSERRAT
C/ Major, 2 – Tel. 972 44 40 83 - Sant Feliu de Pallerols
QUEVIURES CAN BOSCH
Tel. 972 44 44 55
NARCÍS ROURA CAMPRODON Treballs forestal i de 
jardineria
Tel. 972 43 11 23 - 608 43 48 03
Perruqueria PIRRU
C/ Salvador Simón, 4 – Mòbil. 606 34 49 55 - Les Planes 
d’Hostoles
Restaurant HOSTAL DEL FANG
Ctra. Santa Coloma - Olot Km. 24 – Tel. 972 43 10 05
Servei de neteja i manteniment UTILITATS
Tel. 972 27 06 64 - Olot
BADIA HORTOFRUITS S.L.
Pol. Ind. les Coromines - Tel. 972 29 30 98 - St. Joan les Fonts

Bastants anys enrere, la FESTA MAJOR representava pels 
santfeliuencs un esclat de sentiments i d’il·lusió en els infants, en els  
joves i, en gairebé tothom. Avui dia que estem acostumats a tenir 
tant!, la Festa Major s’ha diluït pel què fa a aquestes emocions 
gairebé eufòriques i, com tot, han donat pas a unes altres més a 
l’expectativa del què es programarà. 

Enguany, un grup de gent jove s’ha incorporat a la Comissió de la 
Festa Major i, des del meu punt de vista, li han donat un impuls 
considerable. Des de fa mesos que han treballat per poder tenir 
Doctor Prats, un grup de difusió musical que junt amb la Xaranga 
Damm-er farà gaudir i molt, a un munt de gent el dissabte a la nit. S’ha 
de cercar allò que atreu i desperta sentiments perquè ens impliquem 
del tot en la nostra festa, però en pobles petits aquesta qüestió està 
limitada per l’economia. Això no obstant, s’ha intentat estar a alçada 
i, junt amb la nostra faràndula,  posarem la Festa Major al nivell que 
es mereix.

Per acabar, desitjo que tots plegats, petits i grans trobem en la Festa 
Major d’aquest any quelcom que ens faci vibrar i sentir la necessitat 
de sortir al carrer i a les places de la població participant en les 
activitats programades i donar relleu a la festa del nostre poble. 

Moltíssimes gràcies a totes les persones, entitats, comerços, 
empreses, a la pròpia Comissió de la Festa Major, per la seva 
implicació i suport perquè de forma voluntària han ajudat i han 
contribuït a que la festa, fos una FESTA amb  majúscules. 

Gaudiu tant com pugueu que els dies de la Festa passen volant!!

MOLT BONA FESTA MAJOR A TOTHOM!!!                                           

JOAN CASAS CARRERAS
ALCALDE 

Sant Feliu de Pallerols, juny 2019

NOTES:
Procureu no aparcar al centre de la vila ni en el recorregut de les cercaviles.
Qui desitgi adquirir abonaments pot adreçar-se a la Comissió de la Festa Major.
En cas de pluja els actes tindran lloc a la Sala Ca Les Hermanes.
S’habilitaran els terrenys de l’antiga estació del tren (davant l’Oficina de Turisme) i el carrer Puig d’en Sala 
com a llocs d’aparcament alternatius. 
L’horari d’inici dels actes nocturns és orientatiu.
La Comissió de la Festa Major es reserva el dret de modificar aquest programa.
Per a persones abonades és imprescindible portar l’abonament per entrar als diferents actes de la Festa.

http://www.santfeliudepallerols.cat 
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PROGRAMA D’ACTES
Divendres 7 de juny

A 2/4 de 8 del vespre, a l’aparcament del Soler, Pregó de Festa Major amb espectacle 
a càrrec de DC COMPANY, companyia de dansa, ball i performance de Girona.

Tot seguit,  SOPAR POPULAR.

MENÚ: PRIMER PLAT: Amanida amb pa i tomata i embotits
 SEGON PLAT: Llom i botifarra amb patates xips o mongetes
 POSTRES: Pastís. Aigua, vi, gasosa, pa, cafè i gotes

A continuació, NIT DE BALL a càrrec del grup L’ESKERDA.
Seguidament, ESPECTACLE a càrrec del santfeliuenc DJ GEORG FOLOTOVE.

Preu sopar + Espectacle: 18 € - Espectacle sense sopar: 5 €
Menú infantil: 10 €

Dissabte 8 de juny
A partir de les 8 del matí, MERCAT SETMANAL a la Ctra. de la Fàbrega.
(Prohibit aparcar des de les 5:00 h del matí fins a les 15:00 h migdia. S’avisarà a la grua). 

A les 5 de la tarda, CERCAVILA del “BALL DE CAVALLETS (grans i petits), 
GEGANTS I MULASSA. Instrumentista de violí: Daniel Vilarrúbias i Cuadras, músic d’Igua-
lada especialitzat en música popular i tradicional. Acompanyats pel Grup de Ministrers  de 
l’Escola Municipal de Música Francesc Montsalvatge d’Olot i la Xaranga Damm-er.
Recorregut: Plaça de l’Església, davant l’Església Parroquial, pujada pel carrer del Puig -Rectoria-, entre Can 
Faló, Can Ferrer i Can Masnou, baixada de la riera –riu Brugent-, fins a la cruïlla dels carrers Estació/Via, carrete-
ra d’Olot, fins al carrer Puig de Grúfol, davant de Can Music i Ca La Biela, baixada per la drecera fins a arribar a 
la cruïlla del carrer Grup de la Via i Av. Vall d’Hostoles, baixada fins al carrer Sant Sebastià, davant Can Mau, 
retorn i pujada fins al Pont, passant pel carrer dels Valls fins a arribar a la confluència del carrer dels Cantons 
Estrets i Av. Viola, davant Can Trias i Can Fuxell dels Parracs, baixada fins al carrer del Torn, davant de Can 
Mònic, pujada fins al grup Verge de la Salut, davant de Can Salota, passant pel carrer del Soler fins a arribar a 
la Plaça del Firal, davant l’Ajuntament i Capella del Roser.

A 2/4 de 9 del vespre, a la Plaça del Firal, DEMOSTRACIÓ I BALLS de LINE DANCE 
COUNTRY. (Obert a tothom).

A les 11, a l’aparcament del Soler, 2a NIT DE BALL amb l’espectaclede la Xaranga 
Damm-er. 
Seguidament, CONCERT a càrrec de DOCTOR PRATS.
Podeu comprar les entrades anticipades en el següent link: http://www.cronotime.net/con-
certs/ca?c=1)

Per a finalitzar la nit, DISCOXANDRI.

Preu entrada: 15,00 €.
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Diumenge 9 de juny
A les 11 del matí,  OFICI SOLEMNE a l’església Parroquial, acompanyats pel Cor Parroquial. 

A les 12, a la plaça El Firal, DISCOBABY.

A 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça de l’Església, AUDICIÓ DE SARDANES per la Cobla 
LA PRINCIPAL D’OLOT. A la mitja part tindrà lloc el BALL DE CAVALLETS, 
GEGANTS I MULASSA: Ball de la Mulassa (Mulassa Verda), Ball Pla, Matadegolla, 
Contrapàs, Sardana Curta (La Pastoreta) i Sardana Curta (L’Antiga), amb el suport 
musical de la mateixa cobla.

A les 8 del vespre, a l’aparcament del Soler, CONCERT a càrrec de l’ORQUESTRA 
GIRASOL.

Al finalitzar hi haurà un refrigeri per a tots els assistents.

A continuació, BALL amb l’ORQUESTRA GIRASOL.
Preu Concert + Refrigeri + Ball: 8,00 €

Dilluns 10 de juny
A les 12 del migdia, a la Plaça El Firal, Espectacle Infantil per BEATBOX CIRC.

A les 6 de la tarda, a la plaça el Firal, davant l’Ajuntament i la Capella del Roser, 
AUDICIÓ DE SARDANES a càrrec de la cobla LA PRINCIPAL D’OLOT.

A la mitja part tindrà lloc el “BALL DE CAVALLETS, GEGANTS I MULASSA”: Ball de 
la Mulassa (Mulassa Verda), Ball Pla, Matadegolla, Contrapàs, Sardana Curta (La Pas-
toreta) i Sardana Curta (L’Antiga), amb el suport musical de la mateixa cobla.

A les 7 de la tarda, a la Plaça El Firal, PALTRUCADA POPULAR i seguidament, 
TRACA de FI de FESTA. 



Av. Europa, 42  -  Tel. 972 26 03 41  -  17800 OLOT
impremtacosta@telefonica.net - www.impremtacosta.cat

Impremta digital i offset
Disseny gràfic

Enquadernacions amb cola pur
Sleeking (estampació digital)

Diumenge 28 de juliol

XXI APLEC DE LA SARDANA
Durant tot el dia als paratges dels Arbres d’en Casals.

Ballades matí, a partir de 2/4 d’11 i tarda, a partir de 2/4 de 5.
Al migdia, DINAR DE GERMANOR.

COBLES:
LA PRINCIPAL D’OLOT, CIUTAT DE GIRONA i JOVENÍVOLA DE SABADELL

(Programes a part)



AICAT 1601

OLIVERAS TARRÉS
Mòbil 660 344 895

C/ Puigdegrúfol, 18, baixos
17174 SANT FELIU DE PALLEROLS
Tel. i Fax 972 444 066
e-mail: oliverastarres@gmail.com
www.fincahabitat.com



Dissabte 15 de juny
FESTA DE FINAL DE TEMPORADA DE LA U.E HOSTOLES

A les 6 de la tarda, a la Sala de Ca les Hermanes, Assemblea General Ordinària.

A 2/4 de 10 del vespre, al camp de futbol SOPAR DE SOCIS amb Castells inflables per a la maina-
da. (Programes a part).

Diumenge 16 de juny
45a PUJADA A LA SALUT a peu

(550 d+/ 3 KM.)

Plaça El Firal

CURSA: 8:30 h. (dos atletes cada 30 s.)

MARXA: a partir de ls 7:30 h.

Un any més el Club Atletisme Pescallunes organitza el 
proper dia 16 de Juny la 45ª Pujada al Santuari de la 
Salut, de Sant Feliu de Pallerols. Ja són 45 anys i espe-
ren comptar també un any més amb la vostra participa-
ció i gaudir d’un bon matinal.

Us deixem el cartell per començar.

A la Plaça El Firal, s’entregarà un obsequi per a tothom 
i trofeus als tres primers classificats de cada categoria, 
absoluts i locals.

I un bon esmorzar per a tothom!!!

Les inscripcions s’obriran el dia 6 de maig! Podeu 
apuntar-vos en el següent enllaç:

http://pujadasalut.tempsxcurses.com

QUI ABANS S'APUNTI, ABANS SORTIRÀ!!!

Bones festes a tothom!


