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PROGRAMACIÓ FIRA DE SANTA LLÚCIA 2021
Sant Feliu de Pallerols

Dissabte 11 de desembre
- A partir de les 6 de la tarda, al local de l’Estació, Obertura de l’exposició 
“Remences, la lluita per la llibertat” presentada per Rosa Lluch. L’exposició estarà 
oberta al públic fins el dia 19 de desembre (Horari: Divendres de 18 h a 20 h. Dissabtes 
i diumenges d’11h a 13 h i de 18 h a 20 h).

Dissabte 18 de desembre
- A les 6 de la tarda, Inauguració del Camí de Pessebres 2a edició, davant la 
Capella del Roser amb l’acompanyament del Cor de Cambra femení FRUCTUS 
TEMPORIS d’Olot que cantarà un repertori de nadales. Hi haurà xocolatada al Firal  
organitzada per l’AMPA de l’Escola Rocalba.

Diumenge 19 de desembre
Durant tot el matí fira de bestiar i maquinària agrícola a la zona de la carretera de 
la Fàbrega i mercat d’artesania i productes de proximitat a la Plaça el Firal. 
També hi haurà Parades de diferents entitats del poble. 

- A partir de les 10 h i fins a la 2 del migdia, a la Plaça el Firal, Escudella barrejada 
de pagès per a tothom, amb donatiu per a La Marató de TV3. Amb la col·laboració 
dels establiments de restauració i comerç del poble.

- A partir de les 10 h, Portes obertes al Molí de la Conqueta amb visita guiada per 
a qui vulgui visitar-lo.

- A les 11h davant l’Ajuntament, Recepció pública i Acte d’inauguració de la fira 
amb la Sra. Anna Barnadas i López, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat del 
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de 
Catalunya.

- A partir de 2/4 de 12 del migdia, a la Plaça el Firal, II "On caga la vaca?" Un 
sorteig on les vaques reparteixen la sort. Organitzat per la Comissió de Festa Major 
de Sant Feliu.

Durant tot el dia, es pot visitar el Camí de Pessebres. Ruta per diferents llocs del 
poble. A la Capella del Roser, punt d’informació i venda de detalls nadalencs fets a 
mà per gent del poble per col·laborar amb la Marató de TV3.


