
Festa Major
Cornellà del Terri

FESTA TRADICIONAL D’INTERÈS NACIONAL
(Plantada de l’arbre del Maig i Ball del Cornut)

17, 18, 19, 20 i 21 d’abril de 2014



Dijous 17 d’abril  
A les 9 del vespre, al bar del camp de futbol.
Organitza: AE Cornellà del Terri

CAMPIONAT DE TRUC, inscripcions al 
preu de 20€/parella, inclou obsequi per a tots els 
participants i campionat a partir de 2/4 de 10 de la 
nit. Sopar i bar, a partir de les 8 del vespre. 

Divendres 18 d’abril  
A 2/4 de 12 del migdia, pels voltants de la 
plaça del Maig.
Organitza: Grup de percussió de la Colla Gegantera 
de Cornellà del Terri.

TAMBORINADES, a càrrec del GRUP DE 
PERCUSSIONISTES de la Colla Gegantera 
de la Vall del Terri.

A les 12 del migdia, a la plaça del Maig.

TALLADA DE L’ARBRE DEL MAIG, se-
guidament, tots plegats ens posarem el mocador 
de la festa i anirem a tallar el nou arbre, escollin el 
més alt de l’indret.

Dissabte 19 d’abril  
A les 10 del matí i durant tot el dia, a la zona 
esportiva.
Organitza: AE Cornellà del Terri

1r Campionat Comarcal de PAINT-
BALL

1r Torneig Vall del Terri de FUTBOLÍ 
HUMÀ, per a totes les edats (programes a part)

De les 4 de la tarda a les 7 del vespre, al 
pavelló.
Organitza: Area de Joventut de l’Ajuntament.

FESTIVAL INFANTIL, amb jocs, tallers, mú-
sica i moltes sorpreses més. 

De 7 a 9 de la nit, a la zona esportiva.
Organitza: AE Cornellà del Terri

FINALS del 1r Campionat Comarcal 
de PAINTBALL, per a totes les edats (progra-
mes a part)

FINALS del 1r Torneig Vall del Terri 
de FUTBOLÍ HUMÀ

A les 12 de la nit, al pavelló.
Organitza: GRUP DE JOVES de la “Comissió Festes” 
de l’Ajuntament.

TERRIfest, amb l’actuaciò dels Dj’s FRANK 
CARO, JOSE AM, Eric Belucca & Mc Mong, i 
espectacle de llum i so i moltes sorpreses. (progra-
mes a part)
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Diumenge 20 d’abril  
A les 9 del matí, a la plaça de l’Església i al 
passeig Sant Jordi.
Organitza: GRUPS  de la “Comissió Festes” de l’Ajun-
tament.

ESMORZAR POPULAR DE FESTA 
MAJOR

1r MerCAT de les Festes del Maig, 
amb parades de productes catalans.

7a CONCENTRACIÓ DE VEHICLES 
HISTÒRICS, CLÀSSICS I ANTICS. 
(COTXES I MOTOS)

4a Trobada “FESTA MAJOR” per a 
l’intercanvi de plaques de cava, amb 
les píroles de les entitats, pírola de la trobada i ven-
da de cava especial trobada.

A 2/4 de 12 del migdia, pels voltants de la 
plaça del Maig i del passeig Sant Jordi.
Organitza:  Colla Gegantera de Cornellà del Terri.

CERCAVILA DE LA COLLA GEGAN-
TERA DE CORNELLÀ DEL TERRI, amb 
acompanyament dels Grallers, Percussionistes 
i Capgrossos i plantada final de gegants a la Pla-
ça del Maig.

A 2/4 d’1 del migdia, al balcó del Centre Cul-
tural de la plaça del Maig. 

PREGÓ DE LA FESTA MAJOR, a càrrec de 
la Coble Orquestra SELVATANA, en motiu dels 
seus 100 anys. La tardor del 1913, tres músics Pere 
Arpa de Cornellà del Terri, Pere Mercader de l’Es-
cala, i  Ramon Serrat de Sant Joan de les Abadesses 
van crear una cobla orquestra que tindria un llarg i 
brillant futur: LA SELVATANA. Cent anys després, la 
cobla orquestra ha obtingut reconeixement arreu 
del país, així com en l’àmbit internacional.

A les 6 de la tarda, a l’església de Sant Pere.
Organitza:  CORAL Vall del Terri.

II Festival de Música Coral, a càrrec 
de les Corals, Amethysta d’Arbúcies i Sant Hilari, 
Veus Amigues d’Aiguaviva i  Vall del Terri de 
Cornellà del Terri.

Dilluns 21 d’abril  
A les 10 del matí, a la plaça de l’Església i al 
passeig Sant Jordi.

1r MerCAT de les Festes del Maig, 
amb parades de productes catalans, 

A les 12 del migdia, a la plaça del Maig.

PLANTADA DE L’ARBRE DEL 
MAIG I BALL DEL CORNUT. 
“Festa Tradicional d’interès Nacional”, amb 

cercavila de Grallers i Capgrossos, amb 
els portadors de l’arbre, els balladors, el Cornut i 
acompanyants.

CONCERT a càrrec de la cobla “LA PRIN-
CIPAL DE PORQUERES”, en l’espera de 
l’arbre i el cornut i en acabar sardanes.

Durant tot l’acte hi haurà la 1ª Trobada 
d’Instagramers, que fotografiaran i comen-
taran la festa per les xarxes socials.

A les 5 de la tarda, a la plaça del Maig.

SARDANES, a càrrec de la Cobla-Orquestra  

“SELVATANA”.

A 2/4 de 7 del vespre, al pavelló.

CONCERT I BALL DE FI DE FESTA,  a 

càrrec de la orquestra “SELVATANA”.
Preu 10€ (Venda d’entrades anticipades al Pavelló 
i el mateix dia de la funció).

* Tots el actes, així com el lloc i horaris, poden es-
ser modificats si causes imprevistes a l’organització 
així ho aconsellessin.



Des de l’Ajuntament de Cornellà del Terri volem donar les gràcies
 a totes les entitats, associacions, col·lectius, veïns i persones a títol personal 

que col·laboren en el desenvolupament de la Festa Major. 
Moltes gràcies.

Amb el suport de


