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BENVINGUTS
A LA FESTA MAJOR!

La Festa major és, per a nosaltres, aquella setmaneta en que passejar pels 

carrers és trobar-se amb aquells qui fa temps que no veus, reprendre una 

amistat dels primers anys d’escola, esvaïda en la boirosa xafogor de molts 

estius passats, amb qui entaules una partida d'escacs a la Plaça Major; o 

anar a veure aquell partit on és més important que tothom jugui, participi, 

que no pas demostrar que la saps tocar o passar-la entre els tres pals. La 

Festa Major són dies de retrobament, de convidar i fer partícips de la festa a 

aquells familiars que viuen lluny i que per tradició només venen en aques-

tes dates. I sort de la festa, perquè si no no els veuríem cap dia a l'any.

 

En definitiva, allò que fa especial la Festa Major és que és un temps dins el 

temps, un temps diferent en que el poble es conjura per celebrar-se; per 

trencar la rutina i reorganitzar la vida comuna de manera que es fan visibles 

els llaços, les relacions; per despertar els sentiments i les emocions somor-

tes pel pas monòton i repetitiu dels dies; per celebrar la pertinença a la 

comunitat.

Quan un fa anys, tot i no ser més que un dia com qualsevol altre en el calen-

dari, s'imagina un clic en el rellotge, el pas de l'agulla un radiant més enllà. 

Tot i la intranscendència del fet en la història del temps, en la cronologia de 

la nostra vida, marca quelcom, ens anuncia un canvi, ens afecta i ens fa 

vibrar. Aquest moment és especial, ja sigui el del nostre 18è aniversari, com 

el 40è o el 65è.  

Quan un poble celebra la seva Festa Major, no celebra un any més de la 

població al mapa, malament aniríem, tot i que efectivament ja en fa d'anys 

que Santa Pau batega sobre la vall del Ser i la Riera de Sant Martí; i que 

molts més en faci, oi tant. Quan la vila de Santa Pau celebra la seva Festa 

Major celebra tot allò que la fa ser com és, com a poble, com a col·lectiu 

d’homes i dones, com a conjunt de veïns i veïnes que uns dies l'any obren el 

balcó amb un somriure i observen com, des dels més petits als més grans, 

tothom surt al carrer i celebra que es santapauenc, que s'estima Santa Pau, 

els veïns i les veïnes, l’entorn on va desenvolupant la seva vida al llarg de 

l’any.



La Festa major és, per a nosaltres, aquella setmaneta en que passejar pels 

carrers és trobar-se amb aquells qui fa temps que no veus, reprendre una 

amistat dels primers anys d’escola, esvaïda en la boirosa xafogor de molts 

estius passats, amb qui entaules una partida d'escacs a la Plaça Major; o 

anar a veure aquell partit on és més important que tothom jugui, participi, 

que no pas demostrar que la saps tocar o passar-la entre els tres pals. La 

Festa Major són dies de retrobament, de convidar i fer partícips de la festa a 

aquells familiars que viuen lluny i que per tradició només venen en aques-

tes dates. I sort de la festa, perquè si no no els veuríem cap dia a l'any.

 

En definitiva, allò que fa especial la Festa Major és que és un temps dins el 

temps, un temps diferent en que el poble es conjura per celebrar-se; per 

trencar la rutina i reorganitzar la vida comuna de manera que es fan visibles 

els llaços, les relacions; per despertar els sentiments i les emocions somor-

tes pel pas monòton i repetitiu dels dies; per celebrar la pertinença a la 

comunitat.

Quan un fa anys, tot i no ser més que un dia com qualsevol altre en el calen-

dari, s'imagina un clic en el rellotge, el pas de l'agulla un radiant més enllà. 

Tot i la intranscendència del fet en la història del temps, en la cronologia de 

la nostra vida, marca quelcom, ens anuncia un canvi, ens afecta i ens fa 

vibrar. Aquest moment és especial, ja sigui el del nostre 18è aniversari, com 

el 40è o el 65è.  

Quan un poble celebra la seva Festa Major, no celebra un any més de la 

població al mapa, malament aniríem, tot i que efectivament ja en fa d'anys 

que Santa Pau batega sobre la vall del Ser i la Riera de Sant Martí; i que 

molts més en faci, oi tant. Quan la vila de Santa Pau celebra la seva Festa 

Major celebra tot allò que la fa ser com és, com a poble, com a col·lectiu 

d’homes i dones, com a conjunt de veïns i veïnes que uns dies l'any obren el 

balcó amb un somriure i observen com, des dels més petits als més grans, 

tothom surt al carrer i celebra que es santapauenc, que s'estima Santa Pau, 

els veïns i les veïnes, l’entorn on va desenvolupant la seva vida al llarg de 

l’any. Judit Comamala i Biel Mossoll
Pubilla i Hereu de Santa Pau 2017



21h - PLAÇA MAJOR
PREGÓ de la Festa Major a càrrec del Cap de Turc 2018.

A continuació, GRAN SOPAR POPULAR de la Festa Major  

Seguidament, CONCERT I BALL POPULAR AMB EL GRUP LIBERTY

DIUMENGE
12 D’AGOST

11h - PLAÇA DE BAIX
JOCS INFANTILS a càrrec de l’Associació Som Valors

18h - CAMP MUNICIPAL PITU PADROSA
PARTIT DE FUTBOL de la Festa Major. 
C.P Santa Pau (2A Cat) - U.E Vic (A Cat)

22h - PLAÇA MAJOR
Actuació d’humor a càrrec d’en PEYU amb l’espectacle “EN PEYU I 
EN DANI”

DISSABTE
11 D’AGOST

17h - PLACETA DE L’AJUNTAMENT
“REFRESCA’T PER LA FESTA” per a tots els nens i nenes. Sortida 

de la placeta de l’Ajuntament, fins arribar a la tradicional i espectacular 

baixada del pont. El recorregut finalitzarà a la plaça de Baix amb la 

FESTA DE L’ESCUMA DE COLORS.



DIMARTS
14 D’AGOST

23h - PLACETA DE L’AJUNTAMENT
Sortida del tradicional BALL PLA. Acompanyament musical de la 

Principal d’Olot. Presència dels nens i nenes del nostre municipi,   

d’hereus i pubilles d’edicions anteriors i d’altres pobles. 

Tot seguit a la PLAÇA DE BAIX, ball dels PABORDES i de la              

SARDANA DE SANTA PAU.
Finalment a la PLAÇA MAJOR, actuació del grup BOOGIE WOOGIE. 

A la mitja part, PROCLAMACIÓ DE L’HEREU I LA PUBILLA 2018 

escollits per votació popular.

DILLUNS
13 D’AGOST

22h - PLAÇA MAJOR
CINEMA A LA FRESCA 

19.30 H - SALA D’ACTES DEL CENTRE CÍVIC
Presentació del llibre Terra de Crims. L’obra és una antologia de relats 

de gènere negre, on participen deu autors catalans, entre els quals la 

periodista santapauenca Tura Soler.



DIMECRES
15 D’AGOST

2/4 12h - DES DE L’AJUNTAMENT
PASSANT de les autoritats juntament amb els més menuts del poble 

amb l’acompanyament de la Principal d’Olot. 

A l’ESGLÉSIA parroquial OFRENA a la Verge, MISSA cantada en 

honor a la patrona amb el cant dels goigs a càrrec del Cor Parroquial de 

Santa Pau. Seguidament, a la PLAÇA MAJOR, ball dels Nans Sidro i  

Antònia, finalment dues SARDANES VERMUT amb la Principal 

d’Olot.

18h - PLAÇA DE BAIX
Audició de SARDANES amb la Principal d’Olot.

22h - PLAÇA MAJOR
VII espectacle musical PLAYBACK amb un seguit d’actuacions musicals 

diverses amb cançons que formen part de les nostres vivències. Fet per 

VULCANISME MUSICAL 

DIJOUS
16 D’AGOST

18h - PRATS DEL SANTUARI DELS ARCS
BERENADA POPULAR i SARDANES amb la cobla la Principal 

d’Olot.

2/4 10h - PAVELLÓ D’ESPORTS DE SANTA PAU
XII TORNEIG D’ESCACS



NOTES
· El lloguer de taules i cadires és vàlid pels dies 11, 12 i 14 d’agost.

· Tots els actes són gratuïts, excepte el sopar popular (venda anticipada de 

tiquets a l’ajuntament de Santa Pau). Data límit per a comprar tiquets 

dijous 9 d’agost.

· En cas de mal temps, la comissió pot canviar els llocs de les activitats, al 

pavelló, centre cívic...

· Se n’informarà mitjançant panells a l’entrada del carrer Major, a través de 

les xarxes socials i al lloc on s’havia de fer l’activitat.

· Per l’activitat “REFRESCA’T PER LA FESTA” cal portar roba i calçat adient.

· Les butlletes per a l’elecció de l’Hereu i la Pubilla podran lliurar-se a les bús-

ties de Can Pauet, del Centre Cívic de Santa Pau fins el migdia del dissabte 

11 d’agost i, al Bar de la Comissió de la Festa, fins al començament del ball del 

mateix dimarts 14.

La Comissió de Festes agraeix d’una manera especial a tots els col·labora-

dors que fan possible que la Festa Major tiri endavant un any més. També 

agraeix la col·laboració de tots els veïns i veïnes, de les diferents associa-

cions, comerciants i restauradors.
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El Cor Parroquial
Santa Pau Activa

El Grup dels Pabordes

Col·laboren

Organitzen:

Amb el suport de:

EMPRESES I RESTAURANTS COL·LABORADORS

AUTOCARS MASIAS 
BAR CAN PAUET
BAR CENTRE CÍVIC SANTA PAU
BAR CENTRE CÍVIC CA LA GUAPA
BAR NORTON
CAFETERIA ROCANEGRA – PARC NOU 
CAL SABATER 
CAN MAIA
CÀMPING EL PATXET
CARNISSERIA CAN MIÀ 
CASA DANIEL 
CONST. MARTÍ 
CONSTRUCCIONS BERGA
CONSTRUCCIONS GRADERES 
ENGUIXATS PLANELLA
FARMÀCIA MARIA TERESA SOLER 
FUSTERIA SALVADOR SERRA 
GARATGE PAUET
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN GENERAL – MATEU TRAVER 
INSTAL·LACIONS DANÉS 
MASIAS I RULL 
MÍSTRIC – FORN DE PA 
MECÀNIQUES PUJOLÀS S.L. 
MOBLES BATLLE
PERRUQUERIA ASSUMPCIÓ 
PERRUQUERIA MONTSE MOLLÀ 
PLANA – HURTÓS ENGINYERS -30
PASTISSERIA CAN MENCIÓ
RAFEL PLANAS 
RAKEL PELU
RESTAURANT CAL SASTRE
RESTAURANT CAL FESOL
RESTAURANT CAN BASTANS
RESTAURANT CAN MET
RESTAURANT CAN XEL
RESTAURANT ELS OSSOS
RESTAURANT LA FRANCESA
RESTAURANT CAN DAINA
SALUT FISIOTERÀPIA 
VIDRES LA FAGEDA
VOL DE COLOMS


