
 
 

 

12.00 h: Repic de campanes a càrrec dels campaners Majors del Soleràs. 
 

12.30 h: Missa Major en honor del nostre copatró. 

En sortir, el consistori farà el tradicional repartiment de la coca beneïda. 
 

10 de la nit: El grup d’havaneres “Arrels de la Terra Ferma” 

ens oferirà una cantada al Poliesportiu. 
A partir de les 9 es podrà recollir l’entrepà de llonganissa a la brasa + 
beure. Per apuntar-vos (al preu popular de 5 €), podeu fer-ho al 
“Xiringuito” o trucant al 636 225 716, fins el dia 31. 
 
 
 

10.30 de la nit: VIII Caminada Nocturna als Sabaters 
Com cada any, sortirem de la plaça i, (aquest any sí), tornarem a fer un beure a mig camí dels Sabaters. I podreu acabar 
la nit amb remullada a la piscina! 

 

9.30 h: Cinema de Festa Major:  

“França, 1789. Amb l’ajuda d’una dona inesperada, el cuiner d’un 
castell, injustament acomiadat, troba el valor per tornar a cuinar i obrir 
el primer restaurant del món” 
 
Podeu encarregar l’entrepà fred + beure, al preu de 4 € al “Xiringuito” 
o trucant al 636 225 716, fins el dia 7. 
 
 
 
                                                                           
                                            
     Tràiler de la pel·lícula 

 

9.00 h: 27a. Bicicletada 
Tornem a fer la nostra pedalada, amb samarreta inclosa.  Cal encarregar-les, escollir talla i pagar 3 € al “Xiringuito”. Es 
donaran a la plaça, abans de sortir. 

 

10.30 del matí: Gimcana fotogràfica 
Es començarà a la plaça, amb la fresca del matí i, aquest any, els racons poc coneguts del poble, potser us costaran 
una mica més de trobar. 
S’hauran de formar grups d’entre 6 i 9 participants.   Final amb un beure al “Xiri” 
 

8.30 de la tarda: Escala en Hi-Fi, lo més esperat per pares i padrins! 

I, en acabar, l’enyorat    a la placeta de “La Penya”. S’informarà de com apuntar-se.   

Després, música fins que surti el sol. 

 

10 del matí: Bombolles de sabó 
Animació a la plaça per a totes les edats: canó de bombolles, bombolles de fum... 
 

8 de la tarda: Ball de tarda/nit amb el grup Excelsior Quintet i a les  

00.00 h, el grup de versions, la Cosa Nostra. 

 

 
12 h: Gran repic de campanes anunciant la festa de la nostra patrona. 
 

12.30 h: Missa Major en honor a la Verge. En sortir, vermut a la plaça i audició i ballada de sardanes amb la 

Cobla Vents de Riella. 
 

20 h: Gran Concert de Festa Major a càrrec de l’Orquestra Metropol, 
que a partir de les 

23.30 h oferirà una Sessió llarga de ball i espectacle. 

 

16.30 a 19.30 h: Tobogan i passarel·la a la piscina.  
 

20.15 h: Teatre. “L’Auca del Sr. Esteve” de Santiago Rossinyol. 

 “Amb clau humorística, l'obra presenta quatre generacions del llinatge dels Esteve, una nissaga que funda la botiga 
de vetesifils, La Puntual” 


