
Divendres, 17

Sopar de gala
Amb l’actuació del Duet Irene Colmenero & 
Andreu Dexeus. Els tiquets es podran adquirir 
prèviament, a l’Ajuntament o a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà.
   

Diumenge, 19

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?

FESTA MAJOR D’HIVERN

PUIGDELFÍ

Del 16 al 20 de gener de 2020

Venda de tiquets

25 € adults
10 € infants  

Preu: 

Joan Martí Pla i Pla
Alcalde de Perafort

Encetem un any nou i ho fem carregats d’energia i de bons 

propòsits per al nostre municipi i els seus habitants. En 

aquest 2020, l’equip de govern continuarà treballant per tirar 

endavant tot allò que sigui beneficiós per a la vida en comú. 

Com sempre, vindran nous projectes, tindrem activitats di-

verses, ajuts i també, celebracions amb les que, de ben se-

gur, la vida veïnal es veurà molt beneficiada. 

La primera d’aquestes celebracions que ens trobem a casa 

nostra és la de Sant Sebastià. Els veïns i les veïnes del poble, 

la Societat Cultural Recreativa i l’Ajuntament, hem treballat 

plegats per tirar endavant aquesta nova edició de la Festa 

Major en honor al patró de Puigdelfí. 

Per endavant tenim doncs uns dies en què com sempre, se 

succeiran els actes per a tothom. Així doncs, hi haurà acti-

vitats tradicionals i religioses i també lúdiques, i totes elles, 

per a grans i petits. 

La festa major de Puigdelfí d’aquest 2020, inclourà actes tan 

estimats com el sopar de gala o el tradicional pregó que en-

guany anirà a càrrec del nostre veí i amic, Joan Olivé, que 

com sabeu, és expilot professional de motociclisme i vigent 

campió com a Team Manager de Moto2. Us convidem a lle-

gir aquest programa, a estudiar-ne totes les propostes i a 

participar en el conjunt d’actes programats per fer que la 

celebració de Sant Sebastià, sigui de nou, un èxit. 

Bona Festa Major! 

Òscar Moya i Solans
Alcalde pedani de Puigdelfí

Puigdelfinenques i Puigdelfinencs, el temps passa volant. Fa 

gairebé un any que estàvem ballant sota les espurnes dels 

diables acomiadant la Festa Major del nostre poble, i ja hi tornem.

La Junta de la Societat Cultural i Recreativa Sant Sebastià de 

Puigdelfí ha estat treballant per oferir-vos un ventall d’activitats 

que segur satisfaran tothom.  

                                             

Enguany donem la benvinguda a la geganta Frida del col·lectiu 

“Festa per a Tothom”, per mostrar unes festes més inclusives. 

Cal agrair el suport que sempre ens dona l’Ajuntament de Pe-

rafort i Puigdelfí.

Esperem que pugueu gaudir tots de la nostra Festa Major tant 

com nosaltres hem gaudit planificant-la.

Anem tots a la festa! 

Junta de la Societat Cultural i Recreativa de Puigdelfí

Un cop més a Puigdelfí ho tenim tot a punt per celebrar la 

Festa Major en honor al nostre patró.

Unes festes plenes d’actes: música, exposicions, teatre, co-

rrefoc, cercavila, esmorzar popular, vermut, sopar de gala... 

activitats que de ben segur ens faran gaudir a tots, veïns i 

visitants. Puigdelfí és ple de ganes de fer coses i demostra el 

seu orgull i vitalitat amb la seva Festa Major. 

Enguany tindrem el plaer d’inaugurar un espai al nostre poble 

pensat per a la salut de la nostra gent gran, espai que alhora 

facilita la mobilitat dins del nucli urbà i que està dedicat a una 

persona entranyable i estimada per tot Puigdelfí i Perafort.

Us animo a participar en els actes que, la Societat Recreativa, 

l’Ajuntament i tota la gent que hi col·labora, hem preparat.

Bona Festa Major de Sant Sebastià!

FESTA MAJOR D’HIVERN  PUIGDELFÍ



FESTA MAJOR D’HIVERN  PUIGDELFÍ 2020

Programa d’actes

Dijous 16 

19 h. Espai Cultural Polivalent de Puigdelfí
Inauguració de les exposicions de:

n Pintura, amb l’Associació d’amics de la pintura de Sant Salvador.
n Manualitats, a càrrec del grup de manualitats de Perafort i
  Puigdelfí.
n Escultures de fusta, amb Javi Cajón.

Divendres 17

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 a càrrec de Joan Olivé, expilot de 
motos, campió d’Espanya de Motociclisme i Team Manager de 
l’equip Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, campió del Món de Moto2 
de l’any 2019.

21 h. Al Casal de Puigdelfí
Sopar de Gala de la festa major de Sant Sebastià 2020, 
amb l’actuació del Duet Irene Colmenero & Andreu Dexeus. 

Els tiquets es podran adquirir, fins dimarts dia 14 a l’Ajuntament o 
a l’Oficina d’Atenció Municipal de Puigdelfí. 
Preu dels tiquets: 25 € adults i 10 € infants.

Dissabte 18

10 h. Al costat del Casal de Puigdelfí
Esmorzar Popular. 

Els tiquets es poden comprar el mateix dia, a un preu de 3 €.

D’11 a 14 h. A la Pista Poliesportiva de Puigdelfí 
Parc Infantil amb inflables, pintacares, bou mecànic i salta i gira.

16.30 h. A la plaça de l’Església
Plantada dels elements festius participants en la cercavila po-
pular que recorrerà els carrers del municipi a partir de les 17 h. 

Amb la participació de la Llumeneta, les Avellanes i Llumeneta’s 
Band de Perafort, i la Colla Gegantera Dominiques, Colla Gegan-
tera del Catllar, la Geganta Frida de Tarragona i els Gegants de 
Vistabella. La cercavila finalitzarà davant del Casal de Puigdelfí.

De 19 a 21 h. Al Casal de Puigdelfí
Ball de Tarda amb grup Shákata.

21 h. Al Casal de Puigdelfí
Sopar de motxilla. Aforament limitat, cal demanar taula a 
l’Oficina d’Atenció Municipal de Puigdelfí, l’últim dia per fer-ho 
és dimarts dia 14. La Societat Recreativa de Puigdelfí es farà 
càrrec de les begudes (aigua, vi i gasosa) i de coca amb xoco-
lata per als assistents.

23 h. Al Casal de Puigdelfí 
Ball de nit amb grup Shákata.

Diumenge 19

12.30 h. Des de l’Oficina d’Atenció Municipal
Anada a l’ofici fins a l’Església de Sant Sebastià. La corporació 
municipal sortirà acompanyada pels Grallers del Morell.

13 h. A l’Església de Sant Sebastià
Missa solemne en honor al patró de Puigdelfí. 
Amb la coral PradesCor.

Abans de la missa es farà una recollida de joguines noves, per fer-
ne entrega a Càrites Diocesana. 

En acabar. Al Casal de Puigdelfí
Vermut popular. Els tiquets a 3 euros, es podran adquirir el ma-
teix dia o prèviament.

18.30 h. Al Casal de Puigdelfí
Teatre. Amb la funció “1,2,3... Rodant!”

20.30 h. Davant l’Oficina d’Atenció Municipal
Correfoc a càrrec dels Diables de Perafort i els Diables de Riu-
doms. Fins a l’Església on es farà la traca de final de correfoc.

Dilluns 20, Sant Sebastià

17.30 h. Al Casal de Puigdelfí
Espectacle musical ROCK CAT EN FAMÍLIA. 
   

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


