
del 14 al 18 d’agost de 2019



BENVINGUTS
A LA FESTA MAJOR!

Un any més ja tornem a ser a mitjans d’agost, i la Festa Major es prepara per 

tornar a ser la protagonista del nostre poble. 

Tant petits com grans, esperem que arribi per poder gaudir-la retrobant-nos 

amb familiars, amics, veïnes i veïns... i compartir les nostres tradicions i 

cultura alhora que gaudim de moments de felicitat, alegria i diversió, i 

aquests moments, es converteixen en especials per a tots.

Durant aquests dies d’estiu i de festa, els carres del poble cobren vida; 

garlandes per tot arreu, diverses activitats pel poble com ara la festa de 

l’espuma pels més menuts, i no tan menuts; sardanes i música per aquells 

que gaudeixen ballant, espectacles per passar les millors estones de riure, 

veïns i veïnes que surten al carrer..., i gràcies a això, el poble 

durant aquests dies està més viu que mai. I 

aquests moments, fan que els veïns i veïnes, es 

sentin orgullosos del seu petit però ben avin-

gut poble. 

Per tant, us engresquem a tots els santa-

pauencs i santapauenques a omplir al poble 

d’alegria, il·lusió, gresca, i gaudir al màxim 

d’aquests dies de festivitat, que el  temps 

passa molt ràpid, i més, si hi ha diversió! 

Desitgem que passeu molt bona Festa Major!

Abril Aguilar i Carles Masias
Pubilla i Hereu de Santa Pau 2018



DIMECRES
14 D’AGOST

21:00h - PLACETA DE L’AJUNTAMENT
PREGÓ  Des del balcó de l’Ajuntament a càrrec del Cap de Turc 2019

Després del pregó, al carrer Major, es farà el  SOPAR POPULAR de la 

Festa Major.

23:30h - PLACETA DEL MIRADOR
FOCS ARTIFICIALS. Un bon lloc per a gaudir-ne serà des de la placeta 

del Mirador o des de l’aparcament de l’Ajuntament.

I tot seguit MÚSICA per a passar-ho bé amb el grup DeDards BAND, 

a la placeta del Mirador.



DIJOUS
15 D’AGOST

11:30h - DES DE L’AJUNTAMENT
PASSANT de les autoritats, juntament amb la mainada del poble amb 

l’acompanyament de la Cobla Els Rossinyolets. 

A l’ESGLÉSIA parroquial OFICI SOLEMNE I OFRENA a la Verge. 

Al final, el Cor Parroquial de Santa Pau conjuntament amb la Coral              

Associació Gent Gran del Casal Cívic d’Olot, cantaran els goigs de Santa 

Maria. 

En acabar l’ofici religiós, a la PLAÇA MAJOR, ball dels Nans Sidro i  Antò-

nia, acompanyats del nan  Cisquet .

Tot seguit, la Coral Associació Gent Gran del Casal Cívic d’Olot interpretarà 

la Sardana de Santa Pau, música del mestre Josep Saderrra i lletra del santa-

pauenc Gaspar Nogué.

Es clourà l’acte amb una SARDANA VERMUT

18:00h - PLAÇA DE BAIX
Audició de SARDANES amb la Cobla Els Rossinyolets.

22:00h - PLAÇA MAJOR
VIII espectacle musical PLAYBACK a càrrec del grup VULCANISME 
MUSICAL . Acte patrocinat per l’Ajuntament i SoGood Records



DIVENDRES
16 D’AGOST

19:00h - CENTRE CÍVIC DE SANTA PAU
Presentació del llibre “ El que m’han ensenyat els morts per 
entendre millor la vida “  del Dr. Narcís Bardalet, pediatre i forense. 

Text a cura de Tura Soler.

Organitzat pel Grup de Lectura de Santa Pau.

23:00h - PLACETA DE L’AJUNTAMENT
Sortida del tradicional BALL PLA. Passant de les autoritats, de nenes i 

nens del municipi, pubilles i hereus d’edicions anteriors i d’altres pobles, i de 

totes les parelles que vulguin acompanyar i fer créixer aquesta bonica tradi-

ció. L’acompanyament musical anirà a càrrec de la Cobla els Rossinyolets.

Arribats a la PLAÇA DE BAIX, es ballarà la SARDANA DE SANTA 
PAU, interpretada per la Cobla els Rossinyolets.

Finalment, a la PLAÇA MAJOR, actuació del grup GENIONS. A la mitja 

part, PROCLAMACIÓ DE L’HEREU I LA PUBILLA 2019 escollits 

per votació popular.



DISSABTE
17 D’AGOST

18:00h - PRATS DEL SANTUARI DELS ARCS
BERENAR de la Festa Major, organitzat per la COLLA DE SANTA PAU. 

Ballada de SARDANES, interpretades per la Cobla els Rossinyolets.

JOCS per a mainada, organitzats per la regidoria de Joventut.

Una tarda per a viure-la en família recolzant la tradició de la FESTA 

MAJOR    

9:30h - PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANTA PAU
XIII TORNEIG D’ESCACS Organitzat pel Club d’Escacs de Santa Pau.

DIUMENGE
18 D’AGOST

18:30h - CAMP MUNICIPAL “PITU PADROSA”
PARTIT DE FUTBOL de la Festa Major

CP Santa Pau -  Mollerussa B   

17:00h - PLACETA DE L’AJUNTAMENT
“REFRESCA’T PER LA FESTA” per a totes les nenes i nens.

Sortida de la placeta de l’Ajuntament fins arribar a la tradicional i espec-

tacular baixada del pont.

El recorregut finalitzarà a la PLAÇA DE BAIX amb la FESTA DE        
L’ESCUMA



NOTES
· El lloguer de taules i cadires és vàlid pels dies 15 i 16 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 

dilluns 12 d’agost.

· 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 “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 i a la bústia de l’oficina de 

l’ajuntament de Can Blanc fins dimarts 13 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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Amb el suport de:Organitzen:


