La festa major de Sant Pere arriba un any més carrega-

Des de la Societat Cultural i Recreativa de Perafort, en

da d’actes. Per a aquest 2019, s’han preparat més d’una

col·laboració amb l’Ajuntament de Perafort i dels veïns i

vintena d’activitats lúdiques, festives i tradicionals que te-

veïnes, estem satisfets de presentar-vos un any més, el

nen l’objectiu de fer que tots els veïns i veïnes gaudeixin

programa de la festa major de Sant Pere.

d’aquests dies en honor al patró de Perafort.
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Entre els actes que hem preparat, no hi faltaran algunes

Com és tradició, l’ajuntament de Perafort ha unit esforços

de les activitats més arrelades en el marc d’aquesta fes-

amb la Societat Cultural Recreativa de Perafort i amb els

ta, com per exemple, el despertar del Bestiari, que tindrà

veïns i veïnes del nostre municipi, per tal de dissenyar un

lloc el dimecres dia 26, o la tradicional cercavila que el

programa divers que respongui als gustos de tothom. I és
que, com en totes les accions que fem des del consistori,
sempre busquem satisfer el conjunt de veïns i veïnes de
Perafort.
Tots els actes que hem preparat doncs, són importants. Els

David Bargalló
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dissabte dia 29, dia de Sant Pere, recorrerà els carrers del
poble. La Llumeneta, el Llumenot, les Avellanes Gironelles
i altres elements procedents de municipis propers, seran
els encarregats d’amenitzar aquesta activitat que sempre
aporta bon ambient i molta diversió a aquells que hi pre-

uns, perquè tenen arrels tradicionals destacades, com per

nen part.

exemple el pregó. Aquesta crida a la festa major enguany

Entre les activitats programades no hi faltarà tampoc el

anirà a càrrec d’un bon coneixedor del territori, Josep An-

divertit tobogan aquàtic, els inflables per als petits, el parc

ton Burgasé, qui fou president del Port de Tarragona i un

aquàtic, els sopars de germanor o les actuacions musicals,

bon coneixedor del territori, de les nostres comunicacions,

totes elles, activitats indispensables i que tradicionalment

de la nostra industria i de les possibilitats de Perafort i

compten amb una bona participació per part dels veïns i

Puigdelfí.

veïnes. Esperem comptar amb tots vosaltres un any més i

Altres actes són importants perquè ens permeten compar-

veure-us prenent part de les activitats programades. Que

tir bones estones amb els veïns i veïnes del poble. Aquest

passeu una bona festa major de Sant Pere!

és el cas d’activitats com la desfilada de models, el vermut
popular o el sopar de pa amb tomàquet, totes elles, activitats lúdiques amb les que de ben segur, passarem una
bona estona junts.
Com sempre, des de l’Ajuntament de Perafort us convidem
a participar en els actes organitzats amb motiu de Sant
Pere, només així podrem considerar que la nostra festa
major ha estat de nou, un èxit. A tots i a totes, us desitgem
unes bones festes de Sant Pere!
Bona festa major de Sant Pere!

Del 24 al
30 de juny

UETS

VENDA DE TIQ

FESTA MAJOR D’ESTIU 2019

PERAFORT
PROGRAMA D’ACTES
Dilluns 24 de juny

Dissabte 29 de juny

19 h. Partit de futbol de solters contra casats

11.30 h. Jocs per als més petits

Al camp municipal de futbol.

Al carrer Joan Palau.

Dimarts 25 de juny
20 h. Masterclass d’aeròbic
A la carpa de la festa major.

12 h. Missa de Sant Pere
A l’Església de Perafort.

19 h. Cercavila popular
ments del bestiari del nostre entorn. Plantada i inici a l’avinguda Catalunya.

16 h. Tobogan aquàtic i inflables per als petits

00 h. Ball de nit

Per participar en l’activitat, cal portar un flotador convencional. Fins a les 19 h.

Amb la Principal de la Bisbal. A la carpa de les festes.

20 h. Despertar del Bestiari
A la plaça de la Generalitat.

Sopar de pa amb
tomàquet
Els tiquets es podran adquirir al Casal, els dies
22 i 23 de juny, de 12 a 14 h. També es podran
reservar “palcos”.

Preu: 7 €

A càrrec de la Llumeneta, el Llumenot, les Avellanes Gironelles, i altres ele-

Dimecres 26 de juny

Al camí dels Pallaresos.

Diumenge, 30 de juny

Diumenge 30 de juny
10 h. Volta ciclista 53è Gran Premi Sant Pere
Memorial Ramon Falcó

Diumenge, 30 de juny

Dijous 27 de juny

Inici al carrer Joan Fuster.

11 h. Parc aquàtic

12.30 h. Missa solemne cantada en honor a Sant Pere

Fins a les 14 h. A la piscina municipal.

Vermut popular

A l’Església de Perafort.

Els tiquets es podran adquirir el mateix dia al

16 h. Parc aquàtic

14 h. Vermut popular

Restaurant Ca Vidal, o prèviament

Fins a les 19 h. A la piscina municipal.

Els tiquets es podran adquirir, per un preu de 3 €, el mateix dia al Restaurant

20.30 h. Pregó de festa major

Ca Vidal, o prèviament, a l’Ajuntament. Al restaurant Ca Vidal.

A càrrec de Josep Anton Burgasé, expresident del Port de Tarragona. Al Casal

19 h. Espectacle infantil

Municipal de Perafort.

A càrrec de la companyia Passabarret. A la Plaça de la Generalitat.

21.30 h. Sopar de gala

21 h. Sopar de pa amb tomàquet

A la carpa de les festes.

Els tiquets, que tenen un preu de 7€, es podran adquirir al Casal de Perafort

Divendres 28 de juny
18.30 h. Exposició de manualitats
A la sala de vídeo del casal.

19 h. Desfilada de models
A la carpa de les festes.

00 h. Nit jove amb Tremendos i disco mòbil
A la carpa de les festes.

a l’Ajuntament.

Preu: 3 €

els dies 22 i 23 de juny, de 12 a 14 h. També es podran reservar “palcos”. Al
casal de Perafort.

22 h. Actuació de la Bandarra Orquestra
A la carpa de les festes.

00 h. Traca de fi de festa
A l’avinguda de Catalunya.

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

