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Les propostes tindran lloc del 25 al 27 d'agost.

La Festa Major de Sant Feliu del Racó inclourà enguany una
quinzena d’activitats a partir de divendres

Dimarts 22 d'agost de 2017

L’organització ha suspès les propostes previstes per al dissabte a la tarda per
no interferir en la convocatòria de la manifestació #Notincpor a Barcelona

Les associacions de veïns i veïnes de Sant Feliu del Racó i El Racó han preparat una
quinzena d’activitats per a tots els públics per celebrar una nova edició de la Festa
Major d’aquest nucli veïnal, que enguany tindrà lloc del 25 al 27 d’agost.

Les activitats engegaran divendres 25 d’agost a les Antigues Escoles, amb un
karaoke infantil que començarà a les 18 hores. Dues hores més tard, a les 20 hores,
es donarà el tret de sortida al 4r Corretapes de Sant Feliu del Racó, que s’allargarà
fins a les 22.30 hores i que compta amb la participació de La Llosa del Casino, la
Masia del Racó, el Centre Feliuenc, el Nou Racó i Mas Umbert. Tots ells oferiran
un tast de menjar i beguda a un preu de 2,5 euros.

Després del repic de campanes que s’ha programat a les 21 hores, la plaça del
Doctor Puig acollirà un espectacle infantil a càrrec de Jaume Ibars, mentre que a les
23 hores hi haurà un concert de versions de rock català amb el grup Cat & Crack.
Les propostes finalitzaran amb música al chill-out del xiringuito de la plaça a partir
de la 1 de la matinada.

Dissabte 26 d’agost les activitats engegaran a les 10.30 hores amb una xocolatada
infantil i tallers de bombolles, flors i balenes, tot programat a les Antigues Escoles
de Sant Feliu. Tampoc faltarà enguany la festa de l’escuma a la plaça del Dr. Puig,
que s’ha previst a les 12.30 hores i que anirà a càrrec dels Bombers Voluntaris de
Castellar.

D’altra banda, l’organització ha informat que han quedat suspeses les propostes
previstes per a la tarda del dissabte (un karaoke i campionat infantil de futbolí i
també un campionat de futbolí de Festa Major). Pel que fa a les activitats infantils
que s’havien de dur a terme a partir de les 18 hores, es preveu poder-les programar
durant el matí. Aquesta decisió s’ha pres amb l’objectiu de no interferir en la
manifestació ciutadana contra els atemptats terroristes i en solidaritat amb les
víctimes, convocada als Jardinets de Gràcia de Barcelona a les 18 hores sota el lema
#Notincpor.

Cal apuntar que sí que es mantindran “Les Cantades de Sant Feliu”, que tenen una
llarga tradició de més de 60 anys. Com cada any, els cantaires, Els més Tranquils de
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Sant Feliu, recorreran el nucli fent diverses parades (Casino, passeig de les Roques,
Vinya del Quico, plaça del Cim, Ca l’Estrada i plaça del poble) per explicar a
tothom, a través d’una cançó en clau de broma-denúncia, totes les anècdotes que
han passat a Sant Feliu durant l’any. El recorregut començarà a les 17.30 hores.

També es mantenen les activitats nocturnes, i per tant sí que es podrà gaudir del ball
de Festa Major amb Roses Dance, a les 22.30 hores, i de l’actuació dels Deejays del
Revés, cap a la 1 de la matinada, ambdues a la plaça del Dr. Puig.

A les 10.30 hores de diumenge 27 d’agost començaran les activitats del darrer dia
de la Festa Major, amb un concurs de cuina infantil (per a nens i nenes de 6 a 12
anys) a Mas Umbert que s’allargarà fins a les 13 hores. Les inscripcions es poden
fer a l’enllaç següent: https://goo.gl/forms/j3S02azrMvpHcKn13.

D’altra banda, a les 11 hores hi haurà una missa solemne per Sant Feliu Africà,
després de la qual es farà el tradicional brindis de Festa Major per a tota la
parròquia. Més tard, de 12 a 14 hores, hi haurà vermut popular a la plaça del Dr.
Puig, on a les 12.30 hores es podrà gaudir d’una actuació de Jaume Arnella i a les
13.30 h tindrà lloc una exhibició castellera a càrrec dels Castellers de Castellar. A
més, durant tot el matí, es farà la recaptació anual per la lluita contra el càncer.

Ja a la tarda, al mateix escenari, la música serà present amb les havaneres de La
Dolça Petxina, mentre que un correfoc dels Diables de Castellar tancarà la Festa
Major d’enguany de Sant Feliu del Racó a partir de les 21.30 hores.
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