
Divendres, 19 

Sopar de gala
Amenitzat pel músic Ernesto González. 
Els tiquets es podran adquirir prèviament, a 
l’Ajuntament o a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
   

Diumenge, 21 

Vermut popular
Els tiquets es podran adquirir a la carpa el 
mateix dia, o prèviament, a l’Ajuntament i 
a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.

VENDA DE TIQUETS

Preu: 3 €  

Troba tota la informació
de la teva festa a l’APP
de Perafort i Puigdelfí.
Encara no la tens?

Del 18 al 21 de gener de 2018

PUGDELFÍ

Joan Martí Pla i Pla
Alcalde de Perafort i Puigdelfí

Puigdelfí es vesteix de festa aquests dies, per rebre la cele-

bració de la seva festa major en honor a Sant Sebastià. Com 

és costum, finalitzades les festes de Nadal, l’any s’enceta al 

municipi amb els actes en honor al seu patró. 

De nou, l’Ajuntament i la Societat Cultural i Recreativa de 

Puigdelfí han unit esforços per dissenyar un programa que té 

la voluntat d’oferir propostes variades per a la totalitat dels 

veïns i veïnes. Així doncs, es busca que tothom pugui trobar 

en aquest programa actes del seu grat. És per això que els 

interessos dels nens i nenes, dels joves i dels més grans, 

tenen cabuda en aquest programa que aplega tant activitats 

infantils, com actes musicals i d’altres tradicionals, aquests 

últims tan estimats i imprescindibles com el pregó de festa 

major, el sopar de gala o la cercavila popular que com sem-

pre, recorrerà els carrers del poble. 

Esperem que els veïns i veïnes de Puigdelfí participeu activa-

ment en aquesta festa major que amb tanta estima, s’ha pre-

parat des de la Societat Cultural i Recreativa i el consistori. 

Desitgem trobar-vos pels carrers i espais de Puigdelfí gaudint 

d’aquests actes i desitgem també que passeu una molt bona 

festa major de Sant Sebastià!      

Òscar Moya i Solans
Societat Cultural i Recreativa

de Puigdelfí

M. del Roser Artacho
Alcaldessa pedània de Puigdelfí

Un any més i amb tota la il·lusió, el poble s’aboca en la seva 

Festa Major en honor al seu patró, Sant Sebastià. Una festa 

major que va plena d’actes de tota mena i als quals tots hi 

esteu convidats.

Les Vespres Solemnes, el Pregó, Sopar de Gala, Esmorzar Popu-

lar, Cercavila, Ball de Festa Major, la Missa en honor al Patró, i la 

resta d’actes farceixen una festa que clourà amb el ja tradicio-

nal Correfoc i traca de fi de festa que tant agrada a grans i petits.

Amb l’esforç i l’ajuda de tots, veïns i veïnes, Societat Recreativa 

de Puigdelfí, Ajuntament i tothom qui col·labora  en la Festa Ma-

jor, celebrarem Sant Sebastià, tot desitjant que tothom gaudeixi 

dels esdeveniments que hi ha programats. Feliç Festa Major!

Ja està tot a punt perquè els habitants de Puigdelfí pugueu viure 

les festes en honor al patró del nostre municipi, Sant Sebastià. 

Durant quatre dies, entre el 18 i el 21 de gener, es duran a terme 

una quinzena d’activitats lúdiques i culturals que trobareu deta-

llades en el programa que teniu a les vostres mans.

Les festes majors són un moment especial per als habitants 

d’un poble, que troben en aquestes celebracions un espai 

de reunió amb els seus veïns i alhora, amics. És per això que 

volem animar-vos a tots i totes a participar en els nombro-

sos actes que s’han programat, per poder compartir així, uns 

moments especials entre tots plegats. 

Desitgem que la celebració de les festes de Sant Sebastià 

2018 sigui un èxit i ens deixi com sempre, bons moments per 

al record. Que passeu molt bona festa major!

La nostra Festa Major d’hivern!



Dijous 18 

19 h. Espai Cultural Polivalent de Puigdelfí.
Inauguració de l’Exposició de Pintura, per part de la pintora local Loli 
Berbel i de Montse Tejada.

Divendres 19

19.45 h. Des del campanar.
Repic de Campanes. Toc d’Inici de Festa Major.

20 h. A l’Oficina d’Atenció Municipal de Puigdelfí.
Pregó de Festa Major per part de Maria Mas, directora d’Enginyeria i 
Desenvolupament del Complex Industrial de Repsol a Tarragona. 

21 h. A la Carpa de les Festes.
Sopar de gala de la Festa Major 2018, amenitzat pel músic Ernesto 
González. Els tiquets es podran adquirir prèviament, a l’Ajuntament o a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Dissabte 20

10 h. Al costat del Casal de Puigdelfí.
Esmorzar Popular. Els tiquets es poden comprar el mateix dia a un 
preu de 3 euros.

D’11 a 14 h. A la Pista Poliesportiva de Puigdelfí. 
Divertiment per als més petits amb inflables, pinta cares, el trenet i el 
bou mecànic.

16.30 h. A la Plaça de l’Església. 
Plantada dels elements festius participants en la Cercavila Popular 
que recorrerà els carrers del municipi a partir de les 17 h. La cercavila 
finalitzarà de nou, a la plaça de l’Església on els elements faran la balla-

da final. Amb la participació la Llumeneta, les Avellanes la Llumeneta’s 
Band de Perafort, la Colla Gegantera de les Dominiques, la Colla Gegan-
tera del Catllar i altres colles del territori. 

De 19 a 21 h. A la Carpa de les Festes.
Ball de tarda de Festa Major amb el grup Costa Daurada.

21 h. A la Carpa de les Festes.
Sopar de motxilla. L’aigua, vi i gasosa i la coca amb xocolata calenta 
de les postres, aniran a càrrec de la Societat Cultural i Recreativa.

22.30 h. A la Carpa de les Festes.
Ball de nit de Festa Major amb el grup Costa Daurada.

Diumenge 21 

12.30 h. Des de l’oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Anada a l’ofici fins a l’Església. 

13 h. A l’Església de Puigdelfí.
Missa solemne en honor al Patró Sant Sebastià, cantada per la Coral 
Schola Cantorum. Seguidament, sortida d’ofici. 

En acabar, a la Carpa de les Festes 
Vermut popular. Els tiquets, a un preu de 3 euros, es podran adquirir a 
la carpa el mateix dia, o prèviament, a l’Ajuntament i a l’Oficina Munici-
pal d’Atenció al Ciutadà.

18 h. A la carpa de les Festes.
Tarda infantil amb el Mag Nebur, que oferirà l’espectacle ‘Un fart de 
riure’, i amb sessió de minidisco.

20.30 h. A la cruïlla del Carrer Nou i l’avinguda Països 
Catalans.
Inici del Correfoc a càrrec dels Diables de Riudoms, que posaran el 
punt final a la festa major amb una actuació de llum i foc. En acabar, 
traca de Fi de Festa.

   

PROGRAMA D’ACTES GENER 2018

Troba tota la informació
de la teva festa a l’APP
de Perafort i Puigdelfí.
Encara no la tens?


