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PROGRAMACIÓ 
FESTA MAJOR SANT FELIU DE PALLEROLS 2022

DIES 3, 4, 5 i 6 DE JUNY 

Divendres 3 de juny

A  dos quarts de 8 del vespre, a la Sala Ca Les Hermanes, Pregó de Festa Major 
a càrrec de l’Hble. Sra. Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya amb l’acompanyament del Concert de “Combo” de 
l’Escola de Música de Sant Feliu de Pallerols i d’Amer.
Tot seguit,  a la Plaça El Firal, SOPAR POPULAR.
PREU: 12,00 € (Menors de 12 anys: 6,00 €) 
Venda de tiquets a l’Oficina d’Atenció Ciutadana) de l’Ajuntament.
Places limitades - En cas de pluja es farà a la Sala Ca Les Hermanes.

A continuació, a la mateixa plaça, Primera NIT DE BALL a càrrec dels grups BLUE 
MOON i BAZAGAS.

Gratuït.

Dissabte 4 de juny

A partir de les 8 del matí, Mercat Setmanal a la Ctra. de la Fàbrega.

(Prohibit aparcar des de les 5:00 h del matí fins a les 15:00 h.)

A les 12 del matí, Repic de festa amb la campana Feliua de l’any 1626. Després 
de molts anys de silenci, la campana major de l’església parroquial tornarà a sonar 
com havia fet durant segles per les festes de Sant Feliu de Pallerols.

A les 5 de la tarda, CERCAVILA del “BALL DE CAVALLETS (grans i petits), 
GEGANTS I MULASSA”. Instrumentista de violí: Daniel Vilarrúbias i Cuadras, músic 
d’Igualada especialitzat en música popular i tradicional. Acompanyats pel Grup 
de Ministrers de l’Escola Municipal de Música Francesc Montsalvatge d’Olot i 
la Xaranga Damm-er.
Recorregut: Plaça de l’Església, davant l’Església Parroquial, pujada pel carrer del Puig-Rectoria-, 
entre Can Faló, Can Ferrer i Can Masnou, baixada de la riera –riu Brugent-, fins a la cruïlla dels 
carrers Estació/Via, carretera d’Olot, fins al carrer Puig de Grúfol, davant de Can Music i Ca La 
Biela, baixada per la drecera fins a arribar a la cruïlla del carrer Grup de la Via i Av. Vall d’Hostoles, 
baixada fins al carrer Sant Sebastià, davant Can Mau, retorn i pujada fins al Pont, passant pel 
carrer dels Valls fins a arribar a la confluència del carrer dels Cantons Estrets i Av. Viola, davant 
Can Trias i Can Fuixell dels Parracs, baixada fins al carrer del Torn, davant de Can Mònic, pujada 
fins al grup Verge de la Salut, davant de Can Salota, passant fins al carrer del Soler fins a arribar 
a la Plaça El Firal, davant l’Ajuntament i la Capella del Roser.



A les 8 del vespre, davant de la Fraterneta, CANT DELS GOIGS  de la “Verge de 
la Taver”. (Venda de mocadors a la Fraterneta. Tots els beneficis es destinaran 
íntegrament a la Fràter.)

Organitza: Colla Escanyadors de Micos i la Fraterneta.

A les 11 de la nit, a l’aparcament del Soler, Segona NIT DE BALL, amb l’actuació de 
MIQUEL DEL ROIG, Orquestra MARIBEL i ANIMAL SHOW DJ.

Preu entrada anticipada: 8,00 €
Preu taquilla: 10,00 €
Podeu comprar les entrades anticipades en el següent link:

https://santfeliudepallerols.reservaplay.cat/view/reserves/actividades

O també a l’oficina d’atenció al ciutadà de l’ajuntament de Sant Feliu.

Diumenge 5 de juny

A les 11 del matí, OFICI SOLEMNE a l’Església Parroquial, acompanyat pel Cor 
Parroquial.
A les 12 del migdia, a la Plaça El Firal, Espectacle infantil gratuït DISCOBABY.
A 2/4 de 6 de la tarda, a la Plaça de l’Església, AUDICIÓ DE SARDANES per la 
Cobla LA PRINCIPAL D’OLOT. A la mitja part tindrà lloc el “BALL DE CAVALLETS, 
GEGANTS I MULASSA”: Ball de la Mulassa (Mulassa Verda), Ball Pla, Matadegolla, 
Contrapàs, Sardana Curta (La Pastoreta) i Sardana Curta (L’Antiga), amb el suport 
musical de la mateixa cobla.

A les 11 de la nit, Tercera NIT DE BALL amb POL FERRÉS, CONCERT de DOCTOR 
PRATS, i DJ CAPDE.
Preu entrada anticipada: 10,00 € 
Preu taquilla: 12,00 €
Podeu comprar les entrades anticipades en el següent link:

https://santfeliudepallerols.reservaplay.cat/view/reserves/actividades
O també a l’oficina d’atenció al ciutadà de l’ajuntament de Sant Feliu.

PROMOCIÓ DUES NITS: dissabte + diumenge
Preu entrada: 15,00 €

Dilluns 6 de juny

A les 6 de la tarda, a la Plaça El Firal, davant l’Ajuntament i la Capella del Roser, 
AUDICIÓ DE SARDANES a càrrec de la Cobla LA PRINCIPAL D’OLOT. A la mitja 
part tindrà lloc el “BALL DE CAVALLETS, GEGANTS I MULASSA”: Ball de la Mulassa 
(Mulassa Verda), Ball Pla, Matadegolla, Contrapàs, Sardana Curta (La Pastoreta) i 
Sardana Curta (L’Antiga), amb el suport musical de la mateixa cobla.

A les 7 de la tarda, a la Plaça El Firal, PALTRUCADA POPULAR.
A les 10 del vespre, a l’aparcament del Soler, Fi de festa amb Espectacle pirotècnic 
de focs artificials.



Notes:
Animem a tots els veïns a continuar com els anys anteriors amb l’engalanament de 
balcons.

En cas de suspensió dels concerts per motius aliens a l’organització, aquesta es reserva 
el dret de canviar les dates de l’esdeveniment o retornar l’import de l’entrada.

Els menors fins a 11 anys, entrada gratuïta.

Per accedir al recinte, els menors de 16 anys, si no van acompanyats del seu tutor/a legal, 
hauran de presentar una autorització del tutor/a i anar acompanyats d’una persona 
adulta.

www.santfeliudepallerols.cat
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