del 26 al 29 agost 2016
Divendres 26 d'agost
18h – 20h. Recicla saltant! Al Serrat
L'Agència de Residus de Catalunya ofereix als petits de casa l'oportunitat de saltar,
jugar i aprendre a reciclar, tot alhora, amb l'inflable i l'activitat amb monitors per saber
què hem de fer amb cada deixalla.
Per a nens i nenes de 3 a 13 anys.

19,30h - 22,30 h. 3er Corre-tapes de Sant Feliu del Racó
Vine a fer un tast del menjar i la beguda que ofereixen els establiments de Sant Feliu
per 2,50€!
Mas Umbert -Mossen Martí i Roca, 19
Centre Feliuenc- Plaça Dr.Puig,2
La Masia- Verge de Montserrat
La Llosa- Brutau ,19
El 9 Racó- Pare Feliu ,23
21h. Repic de campanes de l’església d’inici de Festa Major
21.30h. Pregó de Festa Major a la plaça del Doctor Puig
Un pregó diferent als altres .
23h - 03h. Concert jove a la Plaça Dr. Puig amb:
DEMASIADO TARDE
És una banda de rock vallesana que va tenir vida entre el 1999
i el 2010.Aquest any s'han retrobat per dur a terme una petita
gira anomenada: 'gira cassolana 2016'.
Es defineixen com una banda de rock urbà, que barreja temes
propis i algunes versions, i que de ben segur us farà moure,
si més no, el cap.
JARANA
Arrels catalanes, andaluses, llatines i alemanyes s'uneixen en
Jarana per donar una sabrosa mescla de rumba flamenca i música
llatina.
Després de dos anys d'assajos i directes Jarana presenta el seu nou
treball “Són del 16”.
Una mescla de clàssics populars, versions inaudites i temes sonors
de la rumba flamenca i la música llatina.
DJ del col.lectiu Deejays del Revés per acabar amb la festa

Dissabte 27 d'agost
10h – 10,30h. Esmorzar pels participants de activitats esportives
10,30h - 13,30h. Activitats esportives Racó Esports. Inscripcions contacteu amb
racoesports@gmail.com
16h - 20 h. Scalèxtric solidari a l'Ermita.
Els apassionats Ardslot ofereixen jugar a l'espectacular circuit a canvi de fer una
aportació de menjar al banc d'aliments de Via Solidària-Caritas per persona.
Es necessiten llenties, cigrons, pasta, sucre, llet, arròs, galetes, olis i sucs.
17,30h – 19,30 Activitats lúdiques a les antigues Escoles.
Jocs clasics, jocs d'arreu del món a partir de 9 anys, vine a conèixer jocs diferents.
Racò de Nadons .
Campionat de futbolí .
17,30 Infantil
21,00 Adults
Inscripcions al facebook the Festa Major .
Preu per parella 2 €
Premi pels primers de cada grup: vals Restarurant Viena i Restaurant Xinès Shiqiyu
17,30h a 22,00h. Cantades de Sant Feliu a càrrec de
Els més Trànquils de Sant Feliu.
Parades: Casino, Passeig de les Roques, Vinya del Quico, Plaça del Cim, Ca l'Estrada i la
Plaça del Poble.
22,30h Ball de Festa Major amb Roses Dance a la Plaça Doctor Puig.
01,00 DJ del col.lectiu Deejays del Revés per acabar amb la festa

Diumenge 28 d'agost
9,30h a 13,00h Recaptació Anual per la lluita contra el cancer.
Ens trobaràs a la plaça del Pi. Som-hi tots per una bona causa . Delegació Sant Feliu del
Racó
10h - 12h Concurs de cuina Infantil a Mas Umbert
inscripcions al concurs al facebook de festa major
10h – 13h. Scalèxtric solidari a L'Ermita. Els apassionats Ardslot ofereixen jugar a
l'espectacular circuit a canvi de fer una aportació per persona, de menjar pel Banc
d'Aliments de Via Solidària-Cáritas.
Es necessiten llenties, cigrons, pasta, sucre, llet, arròs, galetes, oli i sucs.
11h. Missa solemme de Festa Major per Sant Feliu Africà a l'Església.
Oficia Mossen Ramon,missa amb acompanyament musical d’en Jordi i el seu grup.
12h. Brindis de Festa Major per tota la Parròquia. Mossen Ramon, us vol convidar per
celebrar el seu Sant.
12h – 14h. Vermut de Sant Feliu a la Plaça Doctor Puig. Tasteu aquest vermut de
qualitat amb unes xips per 2 €.
COL.LABORA VINATECA MUSSONS
12h– 13h. Balls de bastons amb els Bastoners de Castellar.
13h – 14h. Exhibició castellera amb els Capgirats, els Castellers de Castellar a la Plaça
Doctor Puig.
15h. Dinar de germanor a la Plaça. L’organització facilitarà taules i cadires, (cada
persona, grup o família les muntarà i desmuntarà), portarà el propi dinar, beguda,
estovalles i coberts.
17.30h. Sorteig de regals i premis de Festa Major a la Pl. Doctor Puig.
Menús dinar entre-setmana de:
Restaurant Airesol
Restaurant La Masia
Restaurant Shiqiyu
Restaurant Cal crustó
Restaurant Centre Feliuenc
Restaurant Viena
Restaurant la Llossa
Lot de Vins Mussons
Val per Pintball infantil a Can Juliana

Compra als tickets al Centre Feliuenc, Raco esports .
19h. Havaneres amb La Dolça Petxina a la Plaça Doctor Puig.
S'hi oferirà el tradicional rom cremat d'haveneres a 1€.
Us recordem que la recaptació de la venda del rom va integrament
a ajudar amb les despeses de Festa major.
Dilluns 29 de Agost
10,30h. Xocolatada Popular a les antigues escoles.
S'oferirà xocolata desfeta i coca a tothom, donant preferència a nens, nenes i més
joves.
Gentilesa de Mas Umbert i Forn Sant Jordi
11,00h. A les antigues escoles;
Activitats experimentació nadons
Taller bombolles de sabó gegants, (menors de 3 anys acompanyats).
12.30h. Festa de l'escuma a càrrec dels Bombers Voluntaris de Castellar a la Plaça
Doctor Puig.
Es recorda als i les participants la difícil situació econòmica de moltes persones i
famílies, també de ben properes. Agrairem la vostra sensibilitat al respecte en no
llençar, malgastant aliments abans, durant i després de la festa de l'escuma. A fi de
col·laborar de nou amb Via Solidària, hi haurà un punt de recollida d'aliments
per a castellarencs/ques.
18h. Partit de futbol per a nens, joves i adults de 5 a 99 anys al Serrat. Inscripcions al
mateix lloc fins les 17,45h.
20h. Espectacle d’animació infantil
Ramon Roma versus Jaume Barri
a la Plaça Doctor Puig.
http://www.rah-mon.com
http://www.jaumebarri.com
21,30h. Correfocs de cloenda ETC de Festa Major organitza ETC els Diables de
Castellar.
Us informem que la realització del correfocs depèn fins l'últim moment de
l'autorització administrativa corresponent per motiu de risc d'incendi.

