Dijous 28 de març de 2013

Diumenge 31 de març de 2013

A les 9 del vespre, al bar de la piscina,
CAMPIONAT DE TRUC, inscripcions al preu de 20 euros/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.

A les 9 del matí a la plaça de l’església i al passeig Sant Jordi,

Divendres 29 de març de 2013
A 2/4 de 12 del migdia, pels voltants de la plaça del Maig,

BATUCADA DEL MAIG, 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, seguidament, tots plegats
ens posarem el mocador de la festa i anirem a tallar el nou arbre,
escollint el més alt de l’indret.

Dissabte 30 de març de 2013
De les 4 de la tarda a les 7 del vespre, al pavelló,
SUPER PARC LÚDIC INFANTIL, amb jocs, tallers, música,
concursos, inflables, tot a càrrec del grup de premonitors i en acabar
xocolatada i coca.
A les 7 del vespre, a la pista exterior de l’escola,

“SOMS UNS DIABLES”. Iniciació al món de la cultura i patrimoni
de Catalunya “diables catalans” correfoc infantil.

- ESMORZAR POPULAR DE FESTA MAJOR
- 6a CONCENTRACIÓ DE VEHICLES HISTÒRICS,
CLÀSSICS I ANTICS. (COTXES I MOTOS)
- 3a Trobada “FESTA MAJOR” per a l’intercanvi de
plaques de cava, amb les píroles de les entitats, pírola de la
trobada i venda de cava especial trobada.
A 2/4 de 12 del migdia, pels voltants de la plaça del Maig i del
passeig Sant Jordi,

CERCAVILA DE LA COLLA GEGANTERA DE CORNELLÀ
DEL TERRI, amb acompanyament dels Grallers, Percussionistes i
Capgrossos i plantada final de gegants a la Plaça del Maig.
A 2/4 d’1 del migdia, al balcó del centre cultural de la plaça del
Maig,
PREGÓ DE LA FESTA MAJOR, a càrrec del Dr. JORDI TURRO I
GOULA, metge del municipi jubilat recentment, que ens descriurà les
vivències d’un metge de poble.
A les 7 de la tarda, a l’església de Sant Pere,

1r FESTIVAL DE CULTURA TRADICIONAL CATALANA.
Aquest any dedicat al món Coral, amb la participació de la Coral Joventut “El
Gínjol” de Maçanet de la Selva, Caramelles de Sant Miquel de Campmajor i
Coral Vall del Terri de Cornellà del Terri.

Dilluns 1 d’abril de 2013
A les 12 del migdia, a la plaça del Maig,

A les 10 de la nit, a la plaça de l’església,

PLANTADA DE L’ARBRE DEL MAIG I BALL DEL CORNUT.

CORREFOC, per a totes les edats. Recorregut: Plaça de l’Església,

“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 PRINCIPAL DE PORQUERES”, a
l’espera de l’arbre i el cornut i en acabar sardanes.

carrer de les Basses, Carrer del Terri i Plaça del Maig
Seguidament, a la plaça del Maig,

CONCERT amb REMOVIDA (versions 80), basat en el que
es va anomenar Movida madrilenya dels anys 80, l’edat d’or del pop
espanyol segons la tradició popular. Només fem versions d’aquella
època, grans hits com la Chica de ayer, Cuando brille el sol, Veneno en
la piel, etcètera així com peces de Sabina (el gran mestre). Passem
pel rock n’roll a través de Tequila, Los Rebeldes i Burning i pels ritmes
més accelerats de Barricada, Héroes del Silencio o Rosendo. La idea és
desprendre alegria i crear un estat de festa pura a cada sessió. No et
pots quedar indiferent després de veure el nostre espectacle.

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

EXPOSICIÓ DE BONSAIS
Al Casal del Jubilat.

ACTES RELIGIOSOS
a l’església de Sant Pere de Cornellà del Terri.
Dijous 28 de març, a les 8 del vespre, Missa de Dijous Sant
Divendres 29 de març, a les 11 del matí, Viacrucis de Divendres Sant i a les
7 del vespre, La Passió del Senyor
Dissabte 30 de març, a les 7 del vespre, Comunió Solemne i Vetlla Pasqual
Diumenge 31 de març, a les 11 del matí, Missa Solemne de Diumenge de
Pasqua
Dilluns 1 d’abril, a les 11 del mati, Missa Solemne de Dilluns de Pasqua.

NORMES DEL CORREFOC
- El foc i la pólvora seran l’espectacle del correfoc pels carrers
de Cornellà.
- Hi poden participar nens/es acompanyats d’un adult
Assistents, participeu-hi amb seguretat!!
Informeu-vos bé per on passarà el correfoc i seguiu les recomanacions dels
organitzadors i els serveis d’ordre, a fi que la vostra participació en el correfoc
esdevingui una autèntica festa. La roba més idònia per participar en un
correfoc és la de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, un barret de roba i
unes sabates esportives de pell que us agafin fort els peus. Si per qualsevol
circumstància se us encenen els vestits tireu-vos a terra i rodoleu per apagar
les flames. Sobretot, no correu, les flames s’estendrien i serien més virulentes.
Espereu a la comitiva del correfoc en carrers amples i eviteu en la mesura
que us sigui possible les aglomeracions i els taps de la gent. No col·laboreu
demanant aigua als veïns, així evitareu taps i relliscades i també evitareu que
la pólvora es mulli i exploti en lloc de cremar-se. No envair l’espai on el grup
de foc fa l’actuació i no agafar ni destorbar cap dels seus membres.
• Tots el actes, així com el lloc i horaris, poden ésser modificats si causes
imprevistes a l’organització així ho aconsellessin.
• Agraïment de tot cor, a la gent que ha format part del grup de Gralla, ELS
CORNELLERS DEL TERRI, per a tots aquests anys que ens han acompanyat
per la Festa Major i per la Festa Tradicional d’interès Nacional.
• En cas de pluja els actes exteriors es farien al pavelló
• Volem agrair a la família Faixat per donar enguany l’arbre del Maig.

* Tots els actes són gratuïts llevat que s’exposi el contrari.
Organitza:

Associació Cultural i
Esportiva de la Vall del Terri
COMISSIÓ DE FESTES

Ajuntament de
CORNELLÀ DEL TERRI

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Centre de Promoció
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i Tradicional Catalana

