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Divendres 21 de maig
19h PREGÓ DE FESTA a càrrec d’Oriol Bulbena, Un cientíﬁc nouvingut a Sant Iscle.
Lloc : Sala Ca les Hermanes
Entrada gratuïta – aforament limitat sense reserva

20h ESPECTACLE D’HUMOR FAIXEDAS I PUNT a càrrec de Fel Faixedas
Un monòleg interactiu. Un espectacle d’humor de petit format,
on la interacció amb el públic fa que cada funció sigui única i diferent.
Lloc: Plaça del Soler
Preu entrada: 3€
Reserva i compra d’entrades a la Sala Annexa de la Biblioteca. (Veure horaris)
A partir del dia 16 venda d’entrades oberta per a tothom al Reservaplay.

Dissabte 22 de maig
16 h CERCAVILA estàtica DE CAVALLETS, GEGANTS I MULASSA (només grans)
Instrumentista de violí: Daniel Vilarrúbias i Cuadras, músic d’Igualada especialitzat en música popular i tradicional.
Acompanyats per la Xaranga Damm-er.
Itinerari (en negreta llocs de ballada): Sortida de la Capella del Roser cap a la Plaça de l’església, pujada per la Rectoria ﬁns a l’Estació, Carretera
d’Olot ﬁns al parc de Mas Rostoll, Av. Vall d’Hostoles ﬁns al Pont, Carrer del Valls ﬁns al Carrer del Torn, Carrer dels Llaurons ﬁns al Grup
Verge de la Salut; i des de l’Escola bressol cap a Ca les Hermanes i al Firal.
Ens haurem de situar en els llocs de ballada, sense seguir el recorregut i respectar les normes de mascareta
i distància de seguretat, evitant aglomeracions.
ACTUACIÓ DE L’ORQUESTRA DI-VERSIONES amb música per passar-ho bé.
Cançons amb la patilla, ritmes desenfadats de karaoke popular, una barreja d’himnes dels anys 60, 70 i 80’s
amb pinzellades de les cançons de ràdio fórmula dels últims anys,
Un espectacle apte per a tots els públics.
Lloc: Plaça del Soler
Preu entrada: 10€
19h – 1a SESSIÓ

21h – 2a SESSIÓ

Venda anticipada d’entrades preferent per a la gent de Sant Feliu
a la Sala Annexa de la Biblioteca. (Veure horaris).
A partir del dia 16 venda d’entrades oberta per a tothom
al Reservaplay.
4 entrades màxim per persona.
Entrades limitades a l’aforament:
350 persones assegudes.
S’obriran les portes 30 min abans i
caldrà seguir les normes
Covid-19.

Diumenge 23 de maig
11h MISSA SOLEMNE a l’Església
amb l’acompanyament del Cor Parroquial
12h ESPECTACLE INFANTIL ZUM
a càrrec de LA TRESCA I LA VERDESCA
Lloc: Plaça del Soler
Col·labora

i l’Associació Niant

Entrades gratuïtes amb reserva prèvia a la Sala Annexa de la Biblioteca (Veure horari)

13h VERMUTEJA des de casa, #vermutpescallunes
Sortim al carrer i fem el vermut.

Feu-vos una foto vermutejant
i pengeu-la a l’etiqueta
#vermutpescallunes

18h AUDICIÓ-CONCERT 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.
Lloc: Plaça del Soler
Audició-Concert de dues sardanes abans i després del ball de Cavallets, Gegants i Mulassa.
Ball i audició amb aforament limitat, cal reserva prèvia d’entrades gratuïtes a la Sala Annexa de la Biblioteca (Veure horari)
Només es pot pot fer reserva per un dels dos dies (diumenge o dilluns)

Dilluns 24 de maig
18h AUDICIÓ-CONCERT 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.
Lloc: Plaça del Soler
Audició-Concert de dues sardanes abans i després del ball de Cavallets, Gegants i Mulassa.
Ball i audició amb aforament limitat, cal reserva prèvia d’entrades gratuïtes a la Sala Annexa de la Biblioteca (Veure horari)
Només es pot pot fer reserva per un dels dos dies (diumenge o dilluns)

22h FI DE FESTA amb ESPECTACLE PIROTÈCNIC
Protocol de reserva i/o compra d’entrades
Venda i/o reserva anticipada d’entrades preferent per a la gent de Sant Feliu a la Sala Annexa a la Biblioteca.

HORARI
Reserves
Divendres 14
Dissabte 15
Diumenge 16

Matí
10 h a 13 h
10 h a 13 h

Tarda
17 h a 20 h
17 h a 20 h

Es podran reservar i/o comprar
4 entrades màxim per persona
de cada acte.

A partir del dia 16 venda d’entrades oberta per a tothom
al Reservaplay: santfeliudepallerols.reservaplay.cat
(activitats)
Una vegada adquirida l’entrada no serà canviada, ni
el seu import retornat, excepte per cancel·lació
de l’esdeveniment. En aquest cas
l’organització es compromet a la
devolució de l’import
d’aquesta entrada.

2n CONCURS
PESCALLUNES

DʼENGALANAMENT DE
BALCONS
PREMI AL MÉS ORIGINAL:

- Abonaments gratuïts per a tota la família per a la
festa major ’22 + 2 caixes de cava.
Vols participar al primer concurs
d’engalanament de balcons del nostre poble?

PREMI AL MÉS PESCALLUNES:

- Entrades gratuïtes per a tota la família pel
divendres i el dissabte de la festa major ’22 + 1
caixa de cava.
PREMI AL MÉS TREBALLAT:

Recordeu seguir les mesures
de protecció recomanades pel
Departament de Salut:
Ús de mascareta en espais públics.
Manteniu la distància de seguretat de 2 m
respecte de les persones que no conviuen al
mateix domicili i eviteu el contacte físic en
general.
Renteu-vos les mans abans i després
de sortir de casa.

- Entrades gratuïtes per a tota la família pel dissabte
de la festa major ’22 + 1 caixa de cava.

Necessites:

- Un balcó/ﬁnestra/entrada que vulgui ser

Us proposem de fer el vermut
des de casa vostra i que pengeu
les fotos a l’etiqueta d’Instagram
#vermutpescallunes.

engalanat/ada i que pugui ser vist/a des del
carrer.

NOTES:
Procureu no aparcar al centre de la vila
ni en el recorregut de les cercavila.
En cas de pluja els actes a l’aire lliure
seran suspesos.
L’organització es reserva el dret de
modiﬁcar aquest programa.

- El material que tu vulguis.
- Creativitat.
- Ganes de passar-t’ho bé!
Per apuntar-te:

- Cal que truquis a l’ajuntament.
- Tens temps ﬁns al divendres dia 21.
Valoració:

- Durant el matí del dissabte dia 22, el jurat
passarà a valorar el teu balcó.

www.santfeliudepallerols.cat
ajsfpallerols

