
Festa Major de Puigdelfí
DEL 20 AL 23 DE GENER 2022

Sant Sebastià



Primer de tot, haig de confessar que, 
com molta altra gent, tenia la confiança 
i l’esperança que aquest hivern hau-
ríem finalment vençut la pandèmia i es-
taríem en una situació que ens perme-
tria celebrar la Festa de Sant Sebastià 
tal com la recordem. Malauradament, 
amb una situació pandèmica altra 
vegada complicada, enguany de nou 
hem de celebrar la festa en un format 
diferent. Garantint la seguretat de tots, 
com no pot ser d’una altra manera. La 
salut sempre passa per davant de tot. 
No obstant això, seguirem apostant 
per la qualitat, per la diversitat d’espec-
tacles i per les emocions. 
Vull agrair l’esforç de les perso-
nes que fan realitat aquesta festa, 
adaptant-se als escenaris canviants 
i estudiant maneres perquè tota la 
vila pugui gaudir de la cultura amb 
la màxima seguretat.
Cuideu-vos i cuidem-nos. Una abraça-
da enorme. Salut i bona Festa Major!

Joan Martí Pla i Pla
Alcalde de Perafort i Puigdelfí

Estimades i estimats veïnes i veïns, 
enguany torna a ser un any en què les 
nostres vides i la nostra paciència han 
estat de nou posades a prova. Malgrat 
això, Puigdelfí torna a demostrar que 
és un poble actiu, amb ganes de gau-

dir de la cultura i la festa. Ens hem vist 
obligats a refer el programa de festes 
donades les circumstàncies actuals, 
per seguir les mesures vigents i amb 
la màxima prudència.
Amb la il·lusió que aquesta sigui la da-
rrera Festa Major amb limitacions, us 
desitjo un feliç i segur Sant Sebastià. 
Visca Sant Sebastià i visca Puigdelfí.

Òscar Moya i Solans,  
Alcalde pedani de Puigdelfí
  
Benvolgudes i benvolguts puigdelfi-
neques i puigdelfinecs, aquest 2022 
no ha començat com tots voldríem. 
La variant Omicron ens ha trasbalsat 
el dia a dia a tots.
El programa de festes que havíem 
preparat ha hagut de ser alterat, 
actes tradicionals com l’esmorzar po-
pular o el sopar de gala s’han anul·lat, 
així com els actes en els que seria 
més difícil mantenir les distàncies.
Però això no ens ha fet enrere, ens 
hem adaptat i podem dir que la 
festa tindrà un gran nivell en tots els 
actes que s´han programat.
Que tingueu una bona Festa Major. 
Visca Sant Sebastià i visca Puigdelfí.

Naiara Pedro Gorrochategui,  
Societat cultural i Recreativa  
de Puigdelfí



Dijous 20 
Sant Sebastià

 19.45 h 
 Des del campanar

Toc d’inici de  
Festa Major.

 20 h 
 Al Casal de Puigdelfí

Pregó de Festa Major.  
A càrrec d’Anna-Priscila 
Magriñà, periodista i  
escriptora.

Divendres 21
 19 h 
 Al Casal de Puigdelfí

Concert amb el duo  
Irene Colmenero  
i Mario Olivo.

Dissabte 22
 11.30 h 
 Al Casal de Puigdelfí

Espectacle infantil.  
Pep Callau i els Pepsicolen 
amb l’espectacle Petit  
Marremangu.

 19 h 
 Al Casal de Puigdelfí

Concert amb  
La Banda del Drac.

Diumenge 23
 12 h 
 A l´Esglèsia de Sant Sebastià

Missa solemne en honor al 
nostre patró, cantada pel 
cor Schola Cantorum de  
La Selva del Camp.

 18 h 
 Al Casal de Puigdelfí

Espectacle Cabaret,  
amb Els Capdevila.

 20 h 
Castell de focs  
fi de festa.

Per assistir als actes que es realitzin 
dins el Casal de Puigdelfí caldrà fer  
reserva prèvia al telèfon 
666.413.115.

Les places estan limitades  
segons la normativa vigent.

No es permet el consum de begudes 
ni aliments en cap dels espectacles.

El programa es podrà veure alterat 
si les autoritats sanitàries així ho 
requereixen.



Segueix tota l’actualitat

Espais segurs!

www.perafort.comajperafortipuigdelfiajperafortipuigdelfi 

Recorda portar  
mascareta

Respecta la distància  
de seguretat

Fes ús dels  
dispensadors de gel


