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en la que ja es consolida com la 
Festa Major Infantil de Gironella. 
Un motiu més per quedar-vos si 
teniu previst marxar uns dies, o 
per tornar si és que acostumàveu 
a passar uns dies fora per aques-
tes dates. Perquè aquesta branca 
infantil a la festa l’hem creat per-
què bona part de vosaltres ens 
ho heu demanat.

Però si ets jove o una mica més 
gran, també tindràs el teu espai! 
Novetats pels adolescents i una 
programació pròpia pels qui vo-
len ja gaudir de les festes com els 
majors d’edat, o concerts i balls 
pels qui els agraden les millors 
orquestres del nostre país, que 
tornen un any més a Gironella. No 
us hem volgut donar excuses per 
no viure la Festa Major de Giro-
nella intensament, cada dia i cada 
acte.

Que la calor no us faci que-
dar a casa, ni tampoc la tristor 
pel final de les vacances. Tu ets 
una de les peces claus perquè 
aquests dies siguem la referèn-
cia a la comarca (i fora d’ella) en 
fer-vos divertir. Només és Fes-
ta Major un cop l’any, i ho hem 
d’aprofitar!

Amigues i amics, 
molt bona Festa Major!

David Font i Simon

Alcalde

A migues i amics,
Gironella torna a estar de Festa 
Major! No és nou que per aques-
tes dates la nostra Vila s’endinsi 
en un seguit d’activitats culturals, 
esportives i festives que omplen 
cada cop més racons del nostre 
municipi. És la clara demostració 
i aposta municipal per fer gau-
dir a grans i petits d’uns dies de 
desconnexió total abans de co-
mençar novament la rutina del 
setembre.

I és en els petits els qui enguany 
podran viure-la de forma dife-
rent. Més activitats i més diversió 

Salutació de 
l’alcalde
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Concurs

Insta
gram

1. Segueix el nostre perfil @AjGironella
2. Fes la foto per participar al concurs
3. Puja la teva foto a l’Instagram 
amb l’etiqueta @AjGironella i el hashtag
 #fmgironella2016
4.Un magnífic lot de productes de 
Gironella pot ser teu!
5. Bases del concurs disponibles a
 www.gironella.cat



Dilluns 15  , Dimarts 16, 
Dimecres 17, Dijous 18
17:00 h.
Torneig de volei 4x4  
Programes a part
Zona esportiva municipal
Organitza: Club Volei Gironella i 

Bar Pisicina Gironella

Dijous 18
17:00 h. 
8 hores de petanca
Plaça de la l’estació
Organitza: Club Petanca Gironella

18:30 h.
Exposició i teatralització del Petit 
Príncep
Biblioteca de Gironella 
Organitza: Dones d’Art del Berguedà

20:30 h.
Masterclass de Zumba amb
KAMBÜA i amics
Plaça de l’Estació
Organitza: Sala Kambüa

23:30 h.
Concert de Jises and the Funkytects
Font del Balç
Oranitza: La Font del Balç Cafè & 
Teatre

Divendres 19
20:00 h.  
Inauguració de l’exposició 
#GIRONELLAÉSCULTURA i 
commermoració dels 25 anys dels 
gegants de Gironella

22:00 h. 
Proclamació de la Pubilla i 
l’Hereu de Gironella 2016 i 
commemoració dels 25 anys de 
pubillatge de Gironella 
Torre de l’Amo de Viladomiu Nou

Dissabte 20
8:00 h. 
12 hores de tennis Vila de Gironella 
Zona esportiva municipal
Organitza: Club  de Tennis Gironella

#FMgironella2016



00:00 h.
Ball amb XAROP DE NIT 
Plaça de l’Estació

DIUMENGE 21
12:30 h. 
SORTINT DE MISSA. DIADA DE 
SANT ROC: Commemoració dels 
25 anys dels gegants de Gironella, 
trobada de gegantons i ballada 
popular de l’ALMORRATXA amb 
la Cobla CIUTAT DE MANRESA
Plaça de la Vila

17:30 h. 
Inauguració de l’exposició del 
concurs de pintura ràpida i 
entrega de premis del 2n concurs 
de dibuix infantil 
Església Vella

18:00 h.
Partit de futbol: 
CF Atlètic Gironella - U.E. Avià 
Camp de futbol municipal
Organitza: Club de Futbol Atlètic 
Gironella

18:00 h. 
Sardanes amb la cobla de
l’orquestra SELVATANA  
Plaça de la Vila

9:00 h. 
Certament Ocellaire
Espai Sant Tomàs
Organitza: Unió Ocellaire Gironella

10:30 h.  
1a trobada d’instagramers 
#igersgironella 
Mirador del riu Llobregat / Carrer 
del riu

11:30 h.  
Ruta guiada per l’història de 
Gironella 
Inici Pont Vell 

12:30 h.  
Inauguració de l’exposició  
“Rastres“ de Ramon Campos
Sala de Cultura

16:00 h.
Concurs local de Botifarra 
Bar Ja S’hi val - Cal Bassacs
(Programes a part)

20:00 h.
Cinema: La revolució cantada
Biblioteca de Gironella
Organitza: ANC Gironella i 
Gironella per la independència

22:00 h. 
Pregó de Festa Major, llançament 
dels tres coets i XLVII Festival de 
Dansa Folklòrica amb els amics 
de l’ALMORRATXA de Gironella, 
l’ESBART MANRESÀ i l’ESBART 
MARAGALL de Barcelona 
Plaça de la Vila

#FMgironella2016



20:00 h. 
Concert amb l’Orquestra SELVATANA 
Plaça de l’estació
Preu: 4€

23:30 h. 
Ball de festa major amb l’Orquestra 
SELVATANA 
Plaça de l’estació
Preu: 6€

DILLUNS 22
18:00 h.  
Sardanes amb la Cobla de 
l’Orquestra MARAVELLA 
Plaça de la Vila

20:00 h.
Concert amb l’Orquestra 
MARAVELLA 
Plaça de l’Estació
Preu: 4€

23:00 h. 
Ball de gala amb l’Orquestra 
MARAVELLA 
Plaça de l’Estació
Preu: 6€

DIMARTS 23
21:30 h. 
Cantada d’havaneres amb 
ELS PESCADORS DE L’ESCALA 
i a la mitja part repartida de rom 
cremat 
Plaça de la Vila

* En cas de mal temps o pluja els actes programats a la Plaça de l’Estació es 
traslladarien al pavelló municipal d’esports

#FMgironella2016



Mantenim viva
l’Almorratxa

jjʦ!
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DIJOUS 18
16:00 h. 
INFLABLES A LA PISCINA 
Piscines municipals
Entrada gratuïta
*entrega de làmines per al concurs 2n 
concurs de dibuix infantil Pinta la festa 

major

DIVENDRES 19
19:00 h.  
PREGÓ DE LA FESTA MAJOR 
INFANTIL i DISCO BALLA-LA 
AMB EL NOU PERSONATGE DE 
LA FESTA MAJOR INFANTIL DE 
GIRONELLA
Plaça del Cinema

DISSABTE 20
12:00 h.  
AMBÄUKATUNÀBIA presenta 
BASSAL ROCK, un espectacle 
creat especialment per combatre 
la calor de la manera més original 
i divertida  
Plaça del Cinema

DIUMENGE 21
11:00 h. 
ESPECTACLE INFANTIL amb PEP 
CALLAU i els PEPSICOLEN
Plaça del Cinema 

DILLUNS 22
18:00 h.
ESPECTACLE DE CIRC 
amb CAROLI
Plaça del Cinema

InfantilII

* En cas de mal temps o pluja els actes 
programats a la Plaça del Cinema es 

traslladarien al Local del blat.

#FMgironella2016
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concurs
de dibuix 

Pinta
la festa
Major

podràs guanyar una tablet!!!

3 categories
 A) de 0 a 6   
 B) de 7 a 9 
 C) de 10 a 14

Entrega de làmines el dijous de 16:00h a 19:00h a la Pisicina de Gironella i 
també en l'horari d'obertura de l'exposició de l'Església Vella 

 Entrega màxima diumenge 21 a les 14:00h.

Troba les bases del concurs a www.gironella.cat





DIVENDRES 19
22:00 h. 
CORREBARS TROPICAL ( Ca-
mises estampades, xancletes, 
vermudes, barrets de palla, indu-
mentària hawaiana és tot el què 
necessites ) 
Avinguda Catalunya -Plaça Pi i 
Maragall - Ctra. Casserres - La 
Font del Balç

00.00 h. 
NIT JOVE amb els concerts de  
RUPITS i URRA i Dj’s amb MON 
DJ i MARSAL VENTURA

DISSABTE 20
18.00 h. 
HOLI COLOR PARTY d’ADOLES-
CENTS.CAT  amb ROGER CA-
RANDELL I ERNEST CODINA  
La Font del Balç

00.00 h. 
NIT JOVE amb el concert de 9SON 
i els Dj’s Ernest Codina presentant 
BARRETINA CODINA i acabarem 
la festa amb STROIKA DJ’s

#FMGIRONELLA jove

#FMgironellajove



EXPOSICIONS ACTES RELIGI0SOS

DIUMENGE 21
11:30 h. 
Missa de Festa Major i cantada 
dels Goig a Sant Roc

DILLUNS 22
11:00 h. 
Missa concelebrada amb els sa-
cerdots de l’arxipestat per a tots 
els difunts de la parròquia.

#GIRONELLAÉSCULTURA
Exposició sobre l’aniversari dels 
gegants de Gironella, l‘Almorratxa 
i la cultura popular que hi ha hagut 
a Gironella al llarg de la història.
També s’hi exposen les obres del 
concurs de pintura ràpida, del con-
curs de dibuix infantil i els cartells 
de la Festa Major
Església Vella de Gironella

Divendres 
19:00h a 21:00 h. 
Dissabte 
9:00h a 14:00h.          
20:00h a 22:00h. 
Diumenge 
12:00h a 14:00h.              
17:30h a 19:00h. 
Dilluns 
12:00h a 14:00h.        

17:30h a 19:00h. 

RASTRES 
de Ramon Campos
Exposició de fotos “ a vueltas con 

lo cotidiano “ 

Sala de Cultura C/ Balmes 

Divendres 19
19:00h a 23:00h.

Dissabte 20
12:30h a 14:00h.

19:00h a 23:00h.

Diumenge 21
19:00h a 23:00h.

Dilluns 22
19:00h a 23:00h.
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