FESTA MAJOR
Sant Pau de Segúries
Divendres 1 de setembre

Diumenge 3 de setembre

16:00 h. des de l’Església Vella, La Rectoria:
Repicada de campanes anunciant el començament
de la Festa amb l’Hereu i la Pubilla

11:30 h. A la plaça Major:
la Cobla Genisenca començarà la tradicional Cercavila
pels principals carrers del poble juntament amb el
gegant Pau i els capgrossos de la ZER, gentilesa d
l’AMPA de l’escola Els Pinets, per acompanyar-nos a l’Ofici
Solemne que tindrà lloc a l’Església Parroquial Nou Temple
a les 12 del migdia.

16:30 h. a la plaça Generalitat:
Taller de percussió
19:30 h. al Centre Civic el Molí:
Pregó de Festa Major amb l’Hereu i la Pubilla

En acabar, a la plaça Generalitat, ens oferiran 3 sardanes

Seguidament a pavelló municipal, nova edició de la Fira de
Tastets amb degustació de tastets i cerveses artesanes a 2 €

12:30 h. Al Pol. Ind. El Mariner:
Cursa d’habilitats amb cotxe

22:00 h. Les versions més originals
amb Morena, Tradipatxanga!

17:00 h. a la plaça de la Generalitat:
Audició de sardanes amb la Cobla Genisenca

23:30 h. Gimcana Nocturna (majors de 16 anys)
Sortida des del pavelló.

19:00 h. al pavelló municipal:
Espectacle de música i dansa Celta amb
Stompers i Nuala Irish Dancers

Dissabte 2 de setembre

En acabar, a la plaça de l’Era, Sopar de pinxos a 2 €

8:30 h. X Caminada popular, trobada i sortida des de la
Plaça de la Generalitat. Durada aprox. 3-4 hores
nivell de dificultat: fàcil

22:30 h. al pavelló municipal:
Ball de Festa Major amb Genions
Elecció de l’Hereu i la Pubilla 2017

A partir de les 9:00 h. i durant tot el dia, a Coll Salarca:
Tir al Plat Local i General

A continuació, Gresca i xerinola amb Stars 3

11:30 h. a la plaça Generalitat:
Taller de circ i malabars amb Cerca Circ

Dilluns, 4 de Setembre

12:00h. al pavelló poliesportiu:
Bàsquet 3 x 3 mixt, (inscripcions al mateix lloc)

10:00h. al pati de les escoles:
Parc infantil amb inflables

16:00 h. a la plaça Generalitat:
Campionat popular de botifarra, parxís i dòmino

12:00h. al pati de les escoles:
Festa Holi
(es recomana venir amb ulleres de sol i samarreta blanca)

17:00 h. Gimcana familiar (lloc d’inici, a la Plaça Generalitat)
18:00 h. a la Plaça Estebanell:
Sardanes amb la cobla Col·legi Sta Maria de Blanes
19:30 h. a la Plaça Generalitat:
Escalada amb caixes
A partir de 20,30 h. al pavelló:
Sopar de dits, ½ pollastre a 6 € i concert de Manelic
23:30 h. al pavelló:
Festival de Versions amb The Juke Box Covershow
Seguidament Mon DJ

14:00 h. al pavelló:
Dinar Popular
Seguidament: Toro salvatge i jocs de cucanya
En acabar, cercavila i ball de la Maniera amb
Tukantú Batukada i festa de l’escuma
a la plaça Generalitat
21:00 h. Des del pati de les escoles:
Castell de Focs Artificials a càrrec de Pirotècnia Igual
22:30 h. Al Centre Cívic El Molí:
Nit d’Humor amb Joan Pera

De matinada, Ressopó, dònuts, croisants i xocolata desfeta

Ajuntament
Sant Pau de Segúries

col·labora::

organitza:

(Hi haurà Bus de Festa, consultar horaris)

CEIP ELS PINETS
ST PAU DE SEGÚRIES

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social i Família
Direcció General de Joventut

En cas de mal temps, els actes es faran al Casal del Poble El Molí o al pavelló municipal
La Comissió de festes es reserva el dret de modificar el programa d’actes

