
2019





telf. Reserves
639368203/680715733

DIJOUS 4 DE JULIOL
22.00 h 
Cinema a la fresca. 
Plaça Dr. Puig,(alternativa a Les Escoles).
Porta el bocata i soparem tots mirant la peli.

DIVENDRES 5 DE JULIOL
19.30 h - 22.00 h. 

é
6  Corre-tapes de Sant Feliu del Racó 
Vine a fer un tast del menjar i beguda que ofereixen els 
establiments de Sant Feliu a un preu fix:
 Mas Umbert: Mossèn Martí i Roca, 19
 Centre Feliuenc: Plaça Dr.Puig, 2
 La Masia: Passatge Font del Darrera, 6
 La Llosa: Brutau, 19
 Les Escoles: Tapa comissió Festa Major
20.15 h. 
Repic de Campanes per la Festa Major. 
El Mossèn farà que les campanes de l'esglèsia toquin per 
donar la benvinguda a la festa.





21.00 h a 22.00 h 

Una vegada acabat el repic de campanes de Festa Major. 
Aquest any començarem amb un espectacle infantil on 
s'inclourà el pregó. 

En Jaume Ibars ens oferirà tot una hora pels més menuts 
a la Plaça Dr.Puig.

23.30 h a 03.00 h 
Comença l’espectacle a la plaça.
Primer començarem amb els Loxies, grup jove de 
Castellar que no us podeu perdre.

... i després Cat & Crack. Les millors versions del Rock 
Català 

El grup que uneix festa, energia, 
nostàlgia, present i passat, fent 
sonar en directe la banda sonora 
del Rock d'aquest país. 

Vine a gaudir amb Cat & Crack 
d'aquelles cançons del Rock 
Català que ens han fet viure les 
millors nits de la nostra vida.

DIVENDRES 5 DE JULIOL



C. Hospital, 26-28
Castellar del Vallès Tel. 665 787 310

Fruites Mari 

On tot és MÉS FESTA
www.elcim.es
93 714 59 39

Sant Feliu del Racó



DISSABTE 6 DE JULIOL 
10.30 h.
A Les Escoles: Xocolatada infantil.
Jocs infantils i tallers per Nadons. El més petits que no 
vulguin anar a la plaça per la festa de l' escuma es podran 
quedar jugant a Les Escoles.

12.30 h. 
A la plaça: Festa de l'escuma amb l’ajut per la remullada 
final dels ADF de Castellar a la Plaça Doctor Puig.





Al Racó Esport durant el matí, Torneig de Paddle de 
Festa Major, organitza Racó Esports, inscripcions i més 
informació al mateix centre.

19.00 h 
Havaneres al pati de l’església, amb La Dolça Petxina.
Emplaçament molt especial per a tothom que creiem que 
us agradarà. S’oferirà el tradicional cremat d'havaneres, la 
recaptació anirà destinada integrament a col·laborar amb 
les despeses de la Festa Major.

DISSABTE 6 DE JULIOL



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

MENÚ DEL DIA 
Dilluns a divendres 

migdia , excepte 
festius 

Menjar per emportar 



19.00 h. TARDA A LES ESCOLES
Campionat infantil de futbolí
Fins a 13 anys, 2 € per parella. 
Inscripcions al Facebook de Festa Major

Karaoke.
Com l’any passat repetim un karaoke 
on pot cantar tothom de 1 a 99 anys 
(o més), si s’hi anima.
Demana la teva cançó, fes la cua i 
canta.
Inscripcions al Facebook de Festa Major

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

17.30 h
Tradicionals Cantades de Sant Feliu, començaran al 
Racò Esports i faran el seu recorregut per Sant Feliu.

23.00 h a 3.00 h. 
Ball de Festa Major amb Dj’s a la Plaça Dr. Puig. 
Tothom a ballar, tots els temes d'ahir, d'avui i de sempre.

DISSABTE 6 DE JULIOL

Protegim del sol a la cobla



Transports amb grua

Ramon Lluelles Fontanet

m 610 524 938

lluellessl@gmail.com



DIUMENGE 7 DE JULIOL
10.30 h.-12.30 h. 

Concurs de cuina infantil a Mas Umbert
Inscripcions al concurs al facebook de festa major fins 
dissabte al migdia.

Participants: 
Infants de 6 a 14 anys,
en grups de 2 o 3 concursants.

Objectiu: 
Es tracta de preparar un plat durant el mateix concurs.

Normes del concurs:
No es podrà utilitzar foc, per tant haurà de ser fred. Si es requereix 
algun element cuit, es podrà portar de casa prèviament cuit (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 aquestes normes per nomenar els 
guanyadors. 

Tres categories de 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.





www.mussons.cat



9.30 h a 13.00 h
Recaptació anual per la lluita contra el càncer.
Ens trobaràs a la plaça del Pi. 
Som-hi tots per una bona causa.
Delegació Sant Feliu del Racó. 

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

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

DIUMENGE 7 DE JULIOL



DIUMENGE 7 DE JULIOL

12.00 h.– 14.30 h. 
Vermut de Festa Major a la Plaça Doctor Puig.
Tasteu aquest vermut de qualitat amb xips i olives per 2 €.
Col·labora VINATECA MUSSONS

12.30 h.- 13.30 h.
Sardanes a Sant Feliu 
Vine a la plaça Dr. Puig i balla les millors sardanes que 
ens han preparat LLUÏSOS COBLA.

Aquí teniu el repertori 
 La festa de Sant Martirià, de Conrad Saló Ramell
 Cants de maig, de Vicenç Bou Geli
 Quan l’amor neix, de Narcís Costa Horts
 Nit estelada, de Josep Saderra Puigferrer
 Amor i sardanes, de Jordi Feliu Horta 
 Quan no sonen les campanes, de Carles Rovira Reixach
 Quan tot quedi lluny, d’Enric Ortí Martín
 Tots a la festa, de Lluís Pujal Carretero
 Sant Feliu del Racó, de Carles Rovira Reixach 



Ioga Dhaktidance
Yin Ioga
Ioga Backmitra
Ioga Hatha Terapèutic
Ioga Iyengar
Osteopatia
Podologia

Fisioteràpia
Nutrició i PNIE
Psicologia i Terapia Gestal
Intolerancia alimentària
Tractaments energètics
Tractaments de benestar

Us desitja bona festa major 2019



14.30 h
Torna el dinar de Festa Major al pàrking del Centre 
Feliuenc. La organització prepara les taules i les cadires. 
Tothom qui vulgui es porta el dinar i mengem tots plegats 
el dinar de festa major.

19.00 h
Ball de Bastons a càrrec dels 
Bastoners de Castellar. Tornen 
els millors, tots a la plaça Dr. 
Puig.

19.30 h
Capgirats de Castellar 
Aquest any tornen amb més 
ganes i menys calor a aquestes 
hores, (que l’any passat vàren 
fer una suada que deu ni do).

19.45 h
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 trobareu en tots els actes.

22.30 h
Correfoc de cloenda de Festa Major Organitza ETC 
Diables de Castellar. 
Us informem que la realització del correfoc depèn fins 
l'últim moment de l'autorització administrativa 
corresponent, per motiu de risc d'incendi.

DIUMENGE 7 DE JULIOL



Han col·laborat:

Ajuntament de Castellar del Vallès

Associació de Veïns el Racó

Associació de Veïns Sant Feliu 

Associació Centre Santfeliuenc

Associació Casino del Racó

Parròquia de Sant Feliu del Racó

Capgirats 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//www.facebook.com/fmsantfeliudelraco2016


