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BENVINGUTS
A LA FESTA MAJOR!
Un any més i després d’uns anys d’incertesa i d’entrada a la “nova
normalitat”, ens preparem per continuar gaudint de la nostra Festa Major.
Una festa pensada per a que la gaudeixin des dels més petits fins als més
grans, activitats variades per a tots els públics , una festa per compartir amb
els amics, familiars , veïns i veïnes … i compartint les nostres tradicions i
cultura alhora que gaudim de moments de felicitat, alegría i diversió.
Aquest any recuperem algunes de les activitats que durant
aquests darrers anys no s’havien pogut dur a
terme , com ara el Sopar Popular, passant
de les autoritats, dels nens i nenes i tots els
participants del tradicional Ball Pla des de
l’Ajuntament, el berenar de la Festa
Major als Prats del Santuari dels Arcs…
Per

tant

engresquem

santapauencs
omplir

el

a

tots

els

i santapauenques a

poble

d’alegria,

il·lusió,

gresca, i gaudir al màxim d’aquests
dies de festivitat.
Desitgem que passeu molt bona Festa
Major!

DIVENDRES
12 D’AGOST
21:00h - PLACETA DE L’AJUNTAMENT
PREGÓ Des del balcó de l’Ajuntament a càrrec del cap de turc 2022.
Després del pregó, al carrer Major, es farà el SOPAR POPULAR de la
Festa Major. Compra de tiquets a l’Ajuntament T. 972 680 002. *Caldrà
fer reserva prèvia abans del dimarts 9 d’agost a les 14:00h.

23:30h - PLACETA DEL MIRADOR
MÚSICA per a passar-ho bé amb el grup RÀDIO CINCINNATI

DISSABTE
13 D’AGOST
09:30h - PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANTA PAU
TORNEIG D’ESCACS

19:30h - PLAÇA MAJOR
CONCERT amb el grup HEAVY PER XICS espectacle familiar i
musical on s’interpretaran grans himnes del heavy rock fusionats amb
el cançoner català.

22:30h - PLAÇA MAJOR
CONCERT amb el grup BAZAGA’S grup de versions de rock

24:00h - PLAÇA MAJOR
CONCERT amb el grup BLACK KISS grup de versions
Pop/Rock/Rumba, mentrestant Xaranga HO PETA STREET BAND
· Colla Jove Cal Borratx

02:00h - PLAÇA MAJOR
DJ TRUNICA · Colla Jove Cal Borratx

DIUMENGE
14 D’AGOST
17:30h - CAMP MUNICIPAL “PITU PADROSA”
PARTIT DE FUTBOL de la Festa Major

23:00h - PLACETA DE L’AJUNTAMENT
Sortida del tradicional

BALL PLA. Passant de les autoritats, de nenes i

nens del municipi i de totes les parelles que vulguin acompanyar i fer créixer
aquesta bonica tradició. L’acompanyament musical anirà a càrrec de la

PRINCIPAL D’OLOT.
Arribats a la PLAÇA DE BAIX, es ballarà la SARDANA DE
SANTA PAU.
Finalment, a la PLAÇA MAJOR, actuació del grup GRUP EXCEL.
A la mitja part, PROCLAMACIÓ DE L’HEREU I LA PUBILLA
2022 escollits per votació popular.

DILLUNS
15 D’AGOST
11:30h - DES DE L’AJUNTAMENT
PASSANT de les autoritats, juntament amb la mainada del poble amb
l’acompanyament de LA PRINCIPAL D’OLOT
A L’ESGLÉSIA parroquial OFICI SOLEMNE i OFRENA a la Verge.
En acabar l’ofici religiós, a la PLAÇA MAJOR, ball dels Nans Sidro i
Antònia.
Tot seguit ballada de

D’OLOT

SARDANES a càrrec de la PRINCIPAL

16:00h - CARRER ESCOLES
TOBOGAN SPLASH SLIDE per a tota la família. Cal portar roba i
calçat adient.

22:00h - PLAÇA MAJOR
PLAYBACK a càrrec del grup VULCANISME MUSICAL

DIMARTS
16 D’AGOST
18:00h - PRATS DEL SANTUARI DELS ARCS
BERENAR de la Festa Major, organitzat per la COLLA DE SANTA
PAU. Ballada de SARDANES amb la PRINCIPAL D’OLOT. Una
tarda per viure-la en família recolzant la tradició de la FESTA MAJOR.

22:00h - PLAÇA MAJOR
HAVANERES amb el grup SON DE L’HAVANA

NOTES
. Tots els actes són gratuïts , excepte el SOPAR POPULAR ( venda anticipada
de tiquets a l’ajuntament de Santa Pau, preu 15€). Data límit per a comprar
tiquets dimarts 9 d’agost a les 14:00. Menú del sopar: Arròs, pollastre a la
brasa amb patates xips i de postres gelat de la Fageda. Pa. Beguda (aigua, vi
i gasosa). Cafè i gotes.
. En cas de mal temps, la comissió pot canviar els llocs de les activitats, al
pavelló, centre cívic… S’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 del tobogan SPLASH SLIDE cal portar roba i calçat adient.
. Les butlletes per a l’elecció de l’Hereu i la Pubilla podran lliurar-se a les bústies de Can Pauet, del Centre Cívic de Santa Pau i a la bústia de l’oficina de
l’ajuntament de Can Blanc fins divendres 12 d’agost.
L’ajuntament agraeix a tots els col.laboradors que fan possible que la
Festa Major es faci un any més.
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