
Salutació de 
Festa Major

Organitza
Ajuntament de Capçanes

Col·labora
Associació de jubilats i pensionistes de Capçanes
Associació de dones de Capçanes
Societat d’aficionats a la caça de Capçanes
Associació de Veïns del Casal Capçanenc
Associació cultural Colla Barbis
Capçanes Futbol Sala

Agraïments
L’Ajuntament de Capçanes agraeix la tasca 
de totes les persones que col·laboren en 
l’organització de les festes.

L’Ajuntament es reserva el dret de modificar 
qualsevol acte.

Us desitgem una molt bona Festa Major!
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Estiu, estiu, estiu... ja hi som! Un any més 
arriba la festa i no qualsevol festa, la FESTA 
MAJOR! 

Dies que gaudirem de la música, dels 
jocs, de les cercaviles, de l’alegria i de la 
complicitat. Tindrem moments d’eufòria i 
moments de calma.
 
Tothom hi té cabuda: nenes, nens, noies, 
nois, dones, homes, àvies i avis. Sortim tots 
al carrer i gaudim de la festa!

Lluís del Arca
L’alcalde
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Dissabte 3
En honor als patrons
Sant Abdó i Sant Senén

Divendres 2
L’arrencada

Diumenge 4
Barbis i Barbines

08.30 h al costat de la pista
 19è concurs de Tastets i Tastavins pels  
 carrers del poble amb cercavila i la xaranga  
 Tal com sona. Esperem que, un any més,  
 tot el poble ens acompanyi amb ganes de  
 festa i gresca!

10.30 h a l’església de la Nativitat
 Missa cantada

12.30 h a la plaça de l’Església
 Arribada de la cercavila!
 Elecció de la pubilla i hereu, de la damisel·la 
 i fadrí 2019. Gran cos al tomb de la processó  
 amb suculents premis i per acabar:   
 vermut popular

MIGDIADA POPULAR
 
18.00 h al Carrasclet
 Teto Xtrem 2019. 2a cursa solidària   
 d’obstacles pels carrers del poble, per   
 a adults i petits. Acte en benefici de   
 l’Hospital Sant Joan de Déu
 [Cal apuntar-se al Casal, al Pa amb Vi i  
 Sucre o per les xarxes socials]

21.00 h a la pista
 Mític i tradicional sopar familiar.
 Després gran espectacle Barbis, amb   
 una inesperada trobada amb el futur  
 més proper
 [Tiquets a l’Ajuntament, de 12 h a 14 h]
 [Menú: pa amb tomata o coca de recapte]

23.00 h a la pista
 Ball de diumenge amb l’orquestra 
 Europa: amb el ball de rams, del pensament  
 i bona ballaruca

03.00 h a la pista
 Disco mòbil per despedir el cap de setmanaF M Ç 2 0 1 9

09.00 h al camp de tir Les Fontanilles
 Tir al plat
 [Organitza Societat d’aficionats 
 a la caça de Capçanes]

11.30 h a l’església de la Nativitat
 Missa cantada i processó en honor als  
 sants patrons Abdó i Senén

11.30 h al pati de l’escola
 Festa de l’escuma per a la canalla i 
 no tan canalla
 
13.00 h a la plaça de l’Església
 Música en directe amb Versions 
 de Butxaca

18.00 h a la plaça del Carrasclet
 Plantada de gegants, amb el Barbi, la  
 Tia Pinxa, els convidats dels Guiamets   
 i molts més!

18.30 h pels carrers del poble
 Cercavila amb els gegants i la xaranga.
 [Organitzen els geganters de l’Associació  
 de Veïns del Casal Capçanenc]

20.00 h a la plaça de Catalunya
 Primera mostra de vins i olis locals,   
 amb la participació dels cellers i   
 cellerets de Capçanes.
 Food Truck amb menjar variat

23.00 h a la pista
 Ball de Festa Major amb Swing Latino
 Food Truck amb menjar variat 
 durant la nit

04.00 h a la pista
  Seguiu la festa amb la disco mòbil

12.00 h a la plaça de l’església
 VI Tastem Capçanes: tapes, barquetes, 
 vins, licors, postres...
 [Organitza Associació de dones
 de Capçanes]

18.00 h a la plaça de l’Església
 Gran festa de jocs tradicionals Barbis, 
 per als més petits i els que se sentin   
 joves. Animació i premis per a tothom!
 [Organitza Associació cultural   
 Colla Barbis]

21.00 h a la pista
 Sopar de “m’ho porto”. Parada de taules  
 perquè porteu el sopar i fem tertúlia
 
A continuació
 Nit d’havaneres amb el grup 
 Borinquen i rom cremat per acompanyar

00.30 h a la pista
 Disco mòbil per tancar la Festa Major
 [Organitza Capçanes Futbol Sala]

08.00 h a la plaça de la Cooperativa
 Visita guiada pel Mario i el Lluís 
 a les pintures rupestres

09.00 h al passeig de l’Estació
 Campionat de petanca i esmorzar popular  
 [Cal apuntar-se al Casal de la gent gran] 

12.00 h a la piscina
 Inflables aquàtics 

16.00 h al Pa amb Vi i Sucre
 VI Campionat de dòmino, memorial de  
 Josep Alonso de cal Colom 
 [Inscripció al Pa amb Vi i Sucre]

17.00 h a la pista
 Futbol sala femení, partit de Festa Major

19.00 h a la pista
 Zumba, combinació d’exercicis de   
 tonificació amb passos de balls llatins
 [Organitza Associació de dones 
 de Capçanes]

20.30 h al Casal i al Pa amb Vi i Sucre
 Correbars
 [Organitza bar el Casal i Pa amb Vi i Sucre]

23.50 h al costat de la pista
 Food Truck amb menjar variat durant la nit

00.30 h a la pista
 Súper nit jove amb el grup Segona Mà
 [Entrada gratuïta]
 
Tot seguit
 Més música amb disco mòbil per acomiadar  
 la primera nit

Dilluns 5
La ressaca


