FESTA MAJOR SANT FELIU 2014
Salutació
Correu, correu! Veniu, veniu!
Obriu la finestra, sortiu al balcó.
Que no ho sentiu?
Repic de campanes!
Correu, correu! Veniu, veniu!
Vestiu-vos de festa, anem no fem tard!
Que no ho veieu?
Que gent a la plaça!
Tot és a punt!
Quin goig!
L’escenari guarnit,
Les llums, les cadires.
El repic de campanes!
La gent a la plaça!
Que comenci el pregó!
Però, primer hem de dir-vos:
Benvinguts tots i totes a la Festa Major!
Visca Sant Feliu del Racó!

Durant tota la Festa Major es celebra el Ral·li Fotogràfic: tothom qui faci fotografies hi podrà
participar per renovar-ne l'arxiu d'imatges i participar en el concurs. La fotografia guanyadora
servirà per a fer-ne una nova banderola amb la idea que en pocs anys aconseguirem tenir-ne
de noves i oferir una imatge actual de les festes. La fotografia guanyadora de l'any passat
tindrà ja una banderola a la plaça.
Per col·laborar i fer lluir la Festa i el nostre poble per tot el món podeu adquirir samarretes
al Centre Feliuenc, al Casino del Racó – Racó Esports i a la paradeta que hi haurà als
principals espais on es celebrin activitats.

Dijous 28 d'agost
18h. Decorem la plaça del Doctor Puig.
Els més petits i tothom qui vulgui decoren la plaça pintant, col·locant banderoles i altres
elements festius i reciclats.

Divendres 29 d'agost
17.30 – 19h. Final de campionat de futbolí a El 9 Racó.
18 – 20h. Recicla saltant! Al Serrat.
L'Agència de Residus de Catalunya ofereix als petits de casa l'oportunitat de saltar, jugar i
aprendre a reciclar, tot alhora, amb l'inflable i l'activitat amb monitors per saber què hem de
fer amb cada deixalla. Per a nens i nenes de 3 a 13 anys.
19.30 - 21.30 h. 1er Corre-tapes de Sant Feliu del Racó.
Vine a fer un tast del menjar i beguda que ofereixen els cinc establiments del poble per
2,50€!
Ó Amanida d’anxoves del Mas Umbert. C. Mossèn Martí Roca, 19.
Ó Patates al caliu amb la seva salseta. De El 9 Racó. C. Pare Feliu, 23.
Ó Musclos a la marinera del Centre Feliuenc. Plaça Doctor Puig, 2.
Ó Fideuà de La Masia. Passatge Font del Darrera, 6.
Ó Cruixent de xistorra basca ambo u de guatlla de La Llosa. C. Brutau, 19.
21h. Repicada de campanes de l'església d'inici de Festa Major.
21.30h. Pregó de Festa Major a la plaça del Doctor Puig.

Un pregó diferent dels altres pobles, on la seva gent, amb una petita representació teatral
expliquen una història amb moralina, deixant un missatge de possitivitat pel proper any
i donant entrada a la Festa Major.
23 - 02h. Concert jove amb Al Quadrat (rumba/mestissatge/fussió) , Petit Comité (Versions)
a la Plaça Doctor Puig.
Dissabte 30 d'agost
10 – 10.30h. Esmorzar per als participants del concurs de dibuix al Casino del Racó – Racó
Esports.
10.30 - 11.30h. Concurs de dibuix per a nens i nenes fins 12 anys al Casino del Racó – Racó
Esports. Inscripcions fins el mateix dia a les 10.30h.
11 – 14h i 15 - 19 h. Scalextric solidari a l'Ermita. Els apassionats Ardslot ofereixen jugar a
l'espectacular circuit a canvi de portar una aportació de menjar al banc d'aliments de Via
Solidària-Caritas per persona. Es necessita ; llenties,cigrons,pasta,sucre,llet,
arròs,galetes,oilis i sucs.
11.45h Lliurament de premis del concurs de dibuix al Casino del Racó – Racó Esports.
12 – 16h. Inflable aquàtic Tobogan Doble a la piscina del Casino del Racó – Racó Esports.
17.30 – 19.30 Activitats lúdiques a les antigues Escoles.
Jocs de Taula d’arreu del món a partir de 9 anys, vine a coneixer jocs diferents.
18h. Cantades de Sant Feliu a càrrec de Els Més Tranquils de Sant Feliu. Inici al Casino del
Racó – Racó Esports i final a la plaça del Doctor Puig amb oferiment de cafè i cigaló per a
tothom.
19.00 – 20.30 h. Exhibició BMX i Scooter a càrrec de Gueto BMX Crew . A l’espai Serrat.
Amb actuació de DJ’s i botiga de material BMX i altres
23 – 02h. Ball de Festa Major amb Roses Dance i DJ's RC (tots els exits) AIXERIT ( techno) a
la Plaça Doctor Puig.

Diumenge 31 d'agost
11.00-20.00. II Mercat d'artesania de Festa Major a càrrec de Nascuts Artesans al carrer
Verge de Montserrat.
10 – 13 h. Scalextric solidari a l'Ermita. Els apassionats Ardslot ofereixen jugar a
l'espectacular circuit a canvi de portar una aportació per persona, de menjar pel Banc
d'Aliments de Via Solidària-Caritas.
Es necessita;llenties,cigrons,pasta,sucre,llet, arròs,galetes,oli i sucs.
11.15h. Missa solemme de Festa Major per Sant Feliu Africà a l'Església.
Oficia Mossen Ramon
Marc Alguersuari conduirà els Cants de la Missa
12h. Brindis de Festa Major per tota la Parròquia. Mossen Ramon, nou rector de Sant Feliu,
us vol convidar per celebrar el seu Sant .
12 – 14h. Vermut de Sant Feliu a la Plaça Doctor Puig. Tasteu aquest vermut de qualitat amb
unes xips per 2 €.
12– 13h. Balls de bastons amb els Bastoners de Castellar.
13 – 14h. Exhibició castellera amb els Capgirats, els Castellers de Castellar a la Plaça
Doctor Puig.
15h. Dinar de germanor a la Plaça, lòrganització facilitarà taules i cadires. cada persona,
grup o família les muntarà i desmuntarà i portarà el propi dinar,estovalles, beguda i estris.
17.30h. Sorteig de regals i premis de Festa Major a la Plaça Doctor Puig.
Menús dinar de;
Restaurant Airesol
Restaurant La Masia
Restaurant Cal boig
Restaurant Shiqiyu
Restaurant Cal crustó
Restaurant Di giorgio
Restaurant Centre Feliuenc
Restaurant Viena
Restaurant la Llossa
Vals descomptes per compra a Llibreria Punt i Coma
Vals descompte per comprar a Garden Dicoma
Vals per joc tirolines a Can Juliana
Vals Perruqueria Maria Pilar
Ampolles de Vermut Mussons
18 – 20h. Campionat de dòmino a El 9 Racó.
19h. Havaneres amb La Vella Lola a la Plaça Doctor Puig. S’hi oferirà el tradicional rom
cremat d'haveneres a 1€.

Dilluns 1 de Setembre
10.30h. Xocolatada Popular a les antigues Escoles.
S’oferirà xocolata desfeta i coca a tothom donant preferència a nens, nenes i més joves. Els
gots que fem servim són reutilitzables i per tant no es podran treure del recinte.
Gentilessa de Mas Umbert i Forn Sant Jordi
11.30h. Taller per nadons; el racó de les paneres dels tresors de 6 mesos a 1 any , taller de
flors de paper a partir de 4 anys , taller bombolles de sabó gegants menors de 3 anys
acompanyats. A les antigues Escoles.
12.30h. Festa de l'escuma a càrrec dels Bombers Voluntaris de Castellar a la Plaça Doctor
Puig.
Es recorda als i les participants la difícil situació econòmica de moltes persones i famílies,
també de ben properes. Agrairem la vostra sensibilitat al respecte en no llençar malgastant
aliments abans, durant i després de la festa de l'escuma. A fi de col·laborar de nou amb Via
Solidària, com a l'Scalextric solidari hi haurà un punt de recollida d'aliments per a
castellarencs/ques.
18h. Partit de futbol per a nens, joves i adults de 5 a 99 anys al Serrat. Inscripcions al mateix
lloc fins les 17,45h.
19.45h “El Pirata Barba Ròssa” teatre per infants a càrrec Grup Teatre TAC.
A la Plaça Doctor Puig.
Amb Joan Romeu, Eva Raya, Andrea Ribó, Sandra Galera. Direcció Núria Grao.
La Princesa Diana ha d’anar a casar-se amb un princep a l¡altre banda del carib i ………
20,00h. Espectacle- animació infantil Oriol Canals i Jaume Ibars a la Plaça Doctor Puig.

http://oriolcanals.wix.com/novaweb
21.30h. Correfocs de cloenda ETC de Festa Major organitza ETC -els Diables de Castellar.
Us informem que la realització del correfocs depèn fins l'últim moment de l'autorització
administrativa corresponent per motiu de risc d'incendi.

