


 
 

  Benvolguts veïns, 
 

Un any més arribem a finals de setembre i és l’hora de la nostra 
Festa Major. Aquest any si, tornant a la normalitat. Es un moment 
de per retrobar-nos, i també d’obrir les portes del poble, de casa, 
amb familiars i amics. 

Acabem un estiu ple d’activitats per gaudir i quedar-se al poble, 

que esperem que us hagin agradat. 

Us convidem a ser-hi, a viure-la a la vostra manera, a agafar 

aire i sobretot a compartir-la. 

Com cada any hem fet una programació pensada per a totes les 
edats i que espero que sigui del vostre gust. Hi trobareu des de 
correfocs, ball de tarda,’djs’, concerts i activitats pensades per la 
canalla. 

 Així doncs, us animo a fer un petit parèntesi de la rutina diària i 
a gaudir plenament de la nostra Festa Major 

  

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment. 

 

Jordi Gaya Masana, alcalde. 
 

BONA FESTA MAJOR 2022! 



           12:00 h - REPIC DE CAMPANES anunciant les festes 

  

 23:00 h - CORREFOCS i CASTELL de FOCS a càrrec de: 

      “DIABLES BORJUTS DE LES BORGES BLANQUES” 
 a la plaça Major del Poble.  
  

 En acabar,  actuació del grup de versions:  

                                              THE PINK GOATS 

 I tot seguit,  fins a la ma nada sessió electrònica amb  DJ:  

SAMUEL EME 

 

 
 12:00 h - Taller de BOMBOLLES DE SABÓ GEGANTS.  

       (Sala de Ball) 

 

 17:00 h -  INFLABLES per la mainada (Davant la sala de Ball) 

 

 20:00 h - Espectable  MÀGIA DE GRANS APARELLS I         
  MENTALISME - JORDI QUIMERA  

   

 23:30 h– Sessió de  DJ amb DJ TASIES fins  la ma nada. 

 

  

Dissabte 24 DE SETEMBRE 

Divendres 23 DE SETEMBRE 



 

 

 09:30 h—Bicicletada popular. 

 Ruta circular apta per a totes les edats 

                         ( Sor da i arribada a la plaça , inscripció prèvia)  

 

12:00 h - MISSA SOLEMNE DE FESTA MAJOR, enÊhonorÊalÊpatróÊ
St.ÊMiquelÊArcàngelÊÊ. 

 

 

13:00h - Vermut amb música en directa amb 

   STROMBOLI JAZZ BAND  

 

 

 19:00h - Concert amb l’orquestra 
 

    “SLALOM EXPRESS” 

 Seguidament, sessió llarga de ball amb la mateixa ORQUESTRA. 

 

 

Diumenge 25 DE SETEMBRE 



NORMES DE SEGURETAT CORREFOC 
PER ALS PARTICIPANTS: 

· Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs. 

· Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell amb un mocador de 
cotó. 

· Protegir-se els ulls. 

· Portar el calçat adequat (espor u, de muntanya, etc.). 

· Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les explosions pirotècniques. 

· No demanar aigua als veïns. 

· Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat. 

· Queda prohibit portar productes pirotècnics par culars, havent d’u litzar  únicament els 
preparats pels organitzadors. 

· Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics. 

· Adoptar una ac tud correcta amb els diables i no obstaculitzar el pas ni fer-los caure. 

· Seguir en tot moment les indicacions dels diables. 

· Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc. 

· En cas de perill, seguir les instruccions dels diables. 

 

PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS: 

· Re rar tots els vehicles dels carrers de l’i nerari. 

· Abaixar els portals metàlálics o persianes en els  edificis que en disposin. 

· Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts. 

· Enrotllar tots els tendals  exteriors dels habitatges i locals. 

· No rar aigua als par cipants ni als  espectadors del correfoc per la perillositat que repre-
senta. 

· Desconnectar tot pus d’alarmes. 

· Re rar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar els pas dels actors, organit-
zadors i par cipants al correfoc. 

 

LLOTGES.  Podeu reservar les llotges a l’oficina de l’Ajuntament 
fins el 23 de setembre en horari d’oficina. 
 




