


Per a nosaltres la Festa Major és...

Les Festes de Santa Pau les recordem com uns dies amb un ambient 

molt bonic rondant pel poble. Són uns dies que tothom surt a fer 

gresca, i els carrers s’omplen de vida i alegria; et retrobes amb fami-

liars, amics i veïns que potser feia temps que no veies. Des de ben 

petits que gaudim de la festa major de Santa Pau, i fins ara, gairebé 

no ens l’hem perdut cap any.

Recordem les festes amb els amics, passejant de nit i de dia pels 

carrerons de Santa Pau, jugant, parlant o rient! Un dia tocava anar a 

dormir a casa d’un, i el següent dia a casa de l’altre... Recordem 

aquests dies diferents i especials.

Tant la gent més gran com la gent més jove espera la Festa Major 

amb molta il·lusió, ja que es duen a terme tot tipus d’activitats, des de 

la cercavila per als mes menuts, fins el playback, per a totes les edats.

 

La festa de Santa Pau uneix als Santapauencs i Santapauenques i, 

esperem que pugui continuar donant tanta vida en aquest petit i 

bonic poble com ha fet fins ara! Moltes Gràcies a totes aquelles per-

sones que ho fan possible!

Mireia Suñer i Adrià Parramon

Pubilla i Hereu de Santa Pau 2015



A les 5 de la tarda, “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, acabant amb la FESTA DE L’ESCUMA. 

A les 9 del vespre, SOPAR DE JOVES a la Plaça de Baix.

A 2/4 d’11 de la nit, a la Plaça dels Valls, cantada D’HAVANERES a 

càrrec del grup Les Anxovetes. Hi haurà rom cremat per a tothom.

A les 9 del vespre, PREGÓ de la Festa Major a càrrec del Cap 

de Turc 2016 a la Plaça Major.

A continuació, GRAN SOPAR POPULAR de la Festa Major 

sota les voltes de la Plaça Major.

A continuació, BALL POPULAR amb el grup Genion’s. 

Divendres 12 d’agost

Dissabte 13 d’agost

A partir de les 12 de la nit, I NIT JOVE a la Plaça Major amb 

l’actuació del grup de rumba The Pardos Cat’s. 
Seguidament disco mòbil JUMPACK URBAN STYLE

A les 5 de la tarda, “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, acabant amb la FESTA DE L’ESCUMA. 

A les 9 del vespre, SOPAR DE JOVES a la Plaça de Baix.

A 2/4 d’11 de la nit, a la Plaça dels Valls, cantada D’HAVANERES a 

càrrec del grup Les Anxovetes. Hi haurà rom cremat per a tothom.

A les 10 del matí, X TORNEIG D’ESCACS al pavelló d’esports 

de Santa Pau. 

A les 11 del matí, a la Plaça de Baix, ESPECTACLE INFANTIL a 

càrrec de la companyia Animació Global amb el seu espectacle 

Disco Juganera.

A les 6 de la tarda, al Camp Municipal Pitu Padrosa, partit de 

FUTBOL de la Festa Major.

A les 11 de la nit, sortida del tradicional BALL PLA des de la Placeta 

de l’Ajuntament. 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. A la Plaça de Baix, 

BALL DELS PABORDES i de la SARDANA DE SANTA PAU.

Finalment, a la Plaça Major, actuació del grup EL TREN DE LA 

COSTA, a la mitja part, PROCLAMACIÓ DE L’HEREU I LA 

PUBILLA 2016 escollits per votació popular. 

Diumenge 14 d’agost

A partir de les 12 de la nit, I NIT JOVE a la Plaça Major amb 

l’actuació del grup de rumba The Pardos Cat’s. 
Seguidament disco mòbil JUMPACK URBAN STYLE



A 2/4 de 12 del migdia, des de l’Ajuntament, PASSANT de les 

autoritats juntament amb els més menuts del poble amb l’acompan-

yament de la cobla 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, final-

ment dues SARDANES VERMUT amb La Principal d’Olot.

A les 6 de la tarda, audició de SARDANES a la Plaça de Baix amb 

La Principal d’Olot. 

A la mateixa hora, al Camp Municipal Pitu Padrosa, PARTIT DE 

FUTBOL entre els Veterans de Santa Pau i un combinat Municipal.

A les 10 de la nit a la Plaça Major, una nova edició de l’espectacle 

musical PLAYBACK que enguany fa un recorregut musical divers 

amb cançons que formen part de les nostres vivències. 

A les 5 de la tarda, BERENADA POPULAR als prats del Santuari 

dels Arcs i SARDANES amb la cobla Els Rossinyolets. 

A les 9 del vespre, al Centre Cívic de Santa Pau, projecció del 

documental FREGANT EL CEL, sota la direcció de la Santa-

pauenca Tània Ribas.

Dimarts 16 d’agost

Dilluns 15 d’agost

Notes
El lloguer de taules i cadires és vàlid pels dies 12 i 14 d’agost.
Tots els actes són gratuïts, excepte el sopar popular i el sopar de joves (venda anticipada de 
tiquets a Can Pauet, els centres cívics de Santa Pau i Ca la Guapa).
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, al lloc on s’havia de fer 
l’activitat i a les xarxes socials.
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 bústies de Can 
Pauet, del Centre Cívic de Santa Pau i el de Can Blanc �ns el migdia del dissabte 13 d’agost i 
al Bar de la Comissió de la Festa �ns al començament del ball del mateix diumenge dia 14.

La Comissió de Festes agraeix d’una manera especial a tots els col·laboradors 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 associacions, comerciants i restauradors i a l’Ajunta-
ment per fer possible la Festa Major.
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El Cor Parroquial
Santa Pau Activa

El Grup dels Pabordes

Col·laboren

Organitzen:

Amb el suport de:

ALIMENTACIÓ TRIADÚ
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 PATXET
CARNISSERIA CAN MIÀ
CASA DANIEL
CONST. MARTÍ 
CONSTRUCCIONS BERGA
CONSTRUCCIONS DOMÈNECH-COLOM
CONSTRUCCIONS GRADERES
ENGUIXATS PLANELLA
FARMÀCIA MARIA TERESA SOLER
FUSTERIA SALVADOR SERRA
INSTAL·LACIONS DANÉS
JORDI DARNÉ – PINTURA EN GENERAL
MAS CAN BATLLE
MASIAS I RULL
MÍSTRIC-FORN DE PA
MECÀNIQUES PUJOLÀS S.L
MOBLES BATLLE
PERRUQUERIA ASSUMPCIÓ
PLANA – HURTÓS ENGINYERS
PASTISSERIA CAN MENCIÓ
RAFEL PLANAS
RESTAURANT CAL SASTRE
RESTAURANT CAL FESOL
RESTAURANT CAN BASTANTS
RESTAURANT CAN GIL
RESTAURANT CAN MET
RESTAURANT CAN XEL
RESTAURANT ELS OSSOS
RESTAURANT LA FRANCESA
RESTAURANT PORTAL DEL MAR
SALUT FISIOTERÀPIA 
VIDRES LA FAGEDA
VOL DE COLOMS
ALIMENTACIÓ CAN PERE-CARME PLANA

EMPRESES I RESTAURANTS COL·LABORADORS


