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Dijous 5 de juliol

22.00h Projecció dels curtmetratges del 1er Concurs de 
Festa Major 
Plaça Dr. Puig  
(alternativa Escoles) 

1er Premi:
4 entrades Tibidabo 
2on Premi: 
Vals Viena
3er Premi: 
Vals Viena



             Bases 1er Concurs curts Festa Major Sant Feliu del Racó   
 1. El 5 de juliol de 2018 es realitzarà el 1er.  Concurs  de Curtmetratges de festa major Sant  Feliu del Racó  

 El 5  de juliol  es farà el visionat de les obres en i el mateix dia, a partir de les 23h, es farà públic el veredicte i 

tindrà lloc l'entrega del premi del concurs: 

1er. classificat: 4 entrades parc de atraccions Tibidabo 

2on.classificat: 2 vals Viena

3er.classificat: 2 vals Viena 

 2. Els curtmetratges es podran realitzar en qualsevol format audiovisual que es pugui reproduir amb el programa 

VLC. La còpia restarà en propietat de AAVV el Racó, qui podrà projectar la còpia en altres espais culturals o d'altres 

edicions del certamen, sempre en un entorn cultural, no lucratiu i passarà a formar part del fons històric del 

certamen. Els vídeos es poden fer arribar a l'adreça de correu electrònic  concursvideosfm@gmail.com

 3. Els curtmetratges presentats a concurs no podran tenir cap finalitat comercial ni publicitària explícita. 

 4. La durada de les obres a concurs no pot excedir els 6 minuts, incloent els títols de crèdit si s'escau. 

 5. Totes les obres presentades a concurs han d'anar acompanyades d'un petit informe amb les dades: títol, durada, 

format original de l'obra, sinopsis, nom del realitzador/a, adreça, telèfons de contacte, adreça electrònica. 

 6. Les obres presentades poden estar realitzades en qualsevol idioma (subtitulades en català o castellà). 

 7. Els participants hauran d’enviar  els vídeos per correu electrònic i se’ls  confirmarà la rebuda dels mateixos des 

d’aquell moment es consideraran inscrits al concurs.  

 8. Termini de presentació: els vídeos s'hauran d'entregar a l'organització com a màxim a 12h. del dia 2 de juliol de 

2018. 

 9. Els membres de l'organització triaran un jurat que serà  qui decidirà el guanyador. 

 10. La decisió del Jurat no podrà ser qüestionada legalment. 

 11. De totes les obres visionades s'escollirà la guanyadora. 

 12. L'organització no es farà responsable de si una obra no es pot visionar en el moment de l'exhibició. No hi haurà 

dret a reclamació en cas que això és produís. Els curts que presentin algun problema tècnic en el moment de la 

presentació podran ser exhibits fora de concurs, sense dret a reclamació.  

 13. L'organització resoldrà qualsevol cas no especificat en aquestes bases, sense dret a reclamació, així com 

aquelles circumstàncies que s’aconsellin pel bon funcionament del certamen.

 14. L'organització es reserva el dret de reproduir en una còpia els curts premiats i els no premiats, que podrà 

projectar de manera puntual en activitats relacionades amb  Sant Feliu del Racó, sempre sense finalitat comercial i 

comunicant-ho prèviament als titulars. 

 15. Només pel fet de participar en aquest certamen, els directors/es declaren sota la seva responsabilitat que estan 

en possessió del copyright o que disposen de l'autorització dels titulars de la propietat intel·lectual de l'obra per a 

inscriure-la en el certamen. 

 16.Tots els vídeos  hauran de ser realitzats a Sant Feliu del Racó o en localitzacions de Sant Feliu del Racó.

 17. El concurs està obert a tothom de 0 a 100 anys .

 18. No poden aparèixer imatges de sexe explícit

 19. No poden aparèixer imatges de violència explicita

El fet de participar en aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.



Divendres 6 de Juliol

19.00h – 20.00h. Cercavila 
Els Gegants i els Bastoners faran un recorregut per la 
nostre vila. Som-hi tots amb ells a fer el recorregut!!! 
Sortirem de la plaça Dr. Puig.

20.15h. Repic de Campanes per la Festa Major. 
El Mossèn farà que les campanes de la esglèsia toquin 
per donar la benvinguda a la festa.

19.30h - 22.00h. 5é Corre-tapes de Sant Feliu del Racó 
Vine a fer un tast del menjar i beguda que ofereixen els 
establiments de Sant Feliu per 2,50€!

Mas Umbert -Mossèn Martí i Roca, 19
Centre Feliuenc- Plaça Dr.Puig, 2
La Masia- Passatge Font del Darrera, 6
La Llosa- Brutau, 19



Fruites Mari 



Divendres 6 de Juliol

20.20h. Pregó de Festa Major
Una vegada acabat el repic de campanes hi haurà el pregó 
de Festa Major.
Plaça Dr.Puig

20.30h. Espectacle infantil  Landry el Rumbero
Landry el Rumbero oferix un grup cançons
que barreja cançons originals amb una
selecció de temes i danses infantils de 
tota la vida, passades pel sedàs de la
Rumba Catalana.
Landry el Rumbero, té l’objectiu de fer
ballar als petits i no tan petits en 
un directe que no pararà de sorprendre’ns pel seu ritme 
frenètic i la gran quantitat de danses i jocs al compàs del 
ventilador.
Plaça Dr. Puig 

22.30h. Grup Loxies
Plaça Dr.Puig

23.30h. Sessió de Dj's: amb Dj Cash, Dj Morci, Dj Rc i 
Dj Fer.





Dissabte 7 de Juliol 
10.30h. A les escoles: Xocolatada infantil 
Jocs infantils 

12.30h. A la plaça: Festa de l'escuma a càrrec dels 
Bombers Voluntaris de Castellar a la Plaça Doctor Puig. 



C/Suïssa, 30 
08211 Castellar del Vallès
Tel 93 714 31 77

MENÚ DEL DIA 
Dilluns a divendres 

migdia , excepte 
festius 

Menjar per emportar 



Dissabte  7 de Juliol

Tarda a les escoles: 

18.00h. Silvia Ricart. Una crack que ens portarà a un 
altre món a infants i adults,tots junts, amb Caça contes 
d'última generació: La Pepa Florida arriba de conte 
contat amb una maquina d'última generació, capaç de 
caçar contes que pul.lulen per la zona. És única, no 
contamina i l'únic combustible que necessita és la 
imaginació dels nens i nenes. Us atreviu a provar? 

19.00h. Campionat infantil de futbolí. Incripcions al 
facebook de Festa major. Fins a 13 anys. 2€ per parella. 

19.00h. Karaoke infantil. Inscripcions al facebook de 
Festa major 

21.00h. Campionat de futbolí adults. 
Inscripcions al facebook de Festa Major.
Preu per parella 2 €



Transports amb grua

Ramon Lluelles Fontanet

m 610 524 938

lluellessl@gmail.com



Segueix-nos
www.facebook.com/mussonsvins

www.mussons.cat   shop.mussons.cat
c/ De Gràcia, 168 08201 Sabadell  T. 937 255 626   info@mussonsvins.com   www.mussonsvins.com

Segueix-nos
www.facebook.com/mussonsvins

www.mussons.cat   shop.mussons.cat
c/ De Gràcia, 168 08201 Sabadell  T. 937 255 626   info@mussonsvins.com   www.mussonsvins.com

Dissabte 7 de Juliol

A la plaça Dr. Puig

22.30h. Ball de Festa major amb Dj Fer.
23.30h. Landry i la FM
Daniel Landry, Sicus Carbonell, Carol Duran,David 
Torras,José Gallardo, Rambo Batista.
01:00 Sessió de Dj's amb Dj Cash, Dj Morci, Dj Rc 
i Dj Fer.





Diumenge 8 de Agost. 

10.30h. - 12.30h. Concurs de cuina Infantil a Mas 
Umbert 
Inscripcions al concurs al facebook de festa major fins 
dissabte al migdia 
Normes del concurs:
Participants: Infants de 6 a 14 anys 
Grups: de 2 o 3 infants 
Objectiu: 
Es tracta de preparar un plat durant el mateix concurs.
No es podrà utilitzar foc, per tant haurà de ser fred. Si es 
requereix algun element cuit, prèviament haurà de haver 
estat bullit i es podrà portar de casa (pasta, verdures, 
patates, ...). La utilització de maioneses, per normativa 
sanitària, haurà de ser de pot. No es poden utilitzar ous 
frescos. El jurat tindrà en compte aquests conceptes per 
donar els guanyadors. 
Hi hauran tres premis: 
-El més bo 
-El més bonic 
-El millor vestuari dels concursants 
Cal portar tots els aparells necessaris 
de casa per preparar i muntar el plat 
Cal ser-hi mitja hora abans de començar





Diumenge  8 de Juliol 

10.30h. - 14.00h. Exposició Parelles 
Escultures en ferro del artista de Sant Feliu en 
Jaume Alsina.

11.00h. Missa solemne de Festa Major 
Oficia Mossèn Ramon.

12.00h. Pujada al Campanar 
Si el temps ho permet, podreu tenir una vista 
de Sant Feliu des d’un lloc privilegiat. 

12.00h. Brindis de Festa Major per tota la Parròquia. 
Mossèn Ramon, us vol convidar.
 
12.00h.– 14.30h. Vermut de Festa Major a la Plaça 
Doctor Puig. Tasteu aquest vermut de qualitat amb unes 
xips i olives per 2 €.
COL.LABORA VINATECA MUSSONS

12.00h.- 13.30h. Castellers de Castellar- Capgirats
Vine a la plaça Dr. Puig i mira com coronen els castells.



Diumenge 8 de Juliol

19.00h. Havaneres amb La Dolça Petxina 
Plaça Doctor Puig.
S'oferirà el tradicional rom cremat d'havaneres a 1€. 
Us recordem que la recaptació de la venda del cremat va 
integrament a ajudar amb les despeses de Festa major.

A la mitja part de les havaneres. 
Sorteig de regals i premis de Festa Major 

Es poden comprar els tiquets al Centre Feliuenc, Racó 
Esports i a la parada de la Festa Major que trobaran als 
espectacles infantils.

22.00h. 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. 



Han col·laborat:

Ajuntament de Castellar del Vallès

Associació veïns el Racò

Associació veïns Sant Feliu 

Associació Centre Santfeliuenc

Associació Casino del Racó

Parròquia de Sant Feliu del Racó

Capgirats

Gegants de Castellar

Bastoners de Castellar 

Diables de Castellar del Vallès

ADF Castellar del Vallès

Bombers Voluntaris de Castellar del Vallès

I totes aquelles persones que amb el seu suport i 
col.laboració ens han ajudat a tirar endavant un 

any més aquesta Festa Major de tots .

http//M.Facebook.com/festamajorsantfeliudelraco



93 118 71 42  ·  artisclinicadental.com
El arte de crear sonrisas

Línea 55: parada La Roudera hasta Plaça Madrid · ¡ 5 MINUTOS!
Línea 4: parada El Farell hasta Plini el Vell · ¡ 5 MINUTOS!

Ronda Europa, 481

FINANCIACIÓN
sin intereses

ESPECIALISTAS
en imp lantes
y ortodoncia

¡TU CLÍNICA EN CAN LLONG A 5 MINUTOS!


