Un any més arriba de nou la nostra
Festa Major, al final de l’estiu, quan
encara tenim ganes de divertir-nos, de
fer gresca i xerinola i de retrobar-nos
desprès de les vacances.
La nostra Festa Major ens allarga el
temps estiuenc i ens depara moments
de convivència i celebració abans d’afrontar l’any de treball intens que ens
espera.
Tots junts fem que aquesta festa sigui
cada any més lluïda i participada.
Tot i els moments difícils que estem
vivint, no ens podem oblidar
d’aquestes ocasions tan especials on
retrobar els amics, veïns i familiars i
gaudir de les activitats programades
per a tots els públics que us hem
preparat.

FESTA
MAJOR
D ’ O RPÍ

Gaudiu al màxim .
Orpí: Gresca, plat fondo i porró de vi

Comissió de festes
Telèfon de reserves:
647573016

Orpinencs i orpinenques,
S’acaba l’estiu però arriba la nostra Festa
Major.
Enguany ha estat un any molt difícil políticament i
socialment. Per aquest motiu quan et proposes
escriure la salutació ho fas amb molta tristor i
indignació.
Tenim present els presos polítics que no poden estar
amb les seves famílies i amics. Per aquest
motiu exigim la seva llibertat i que es faci justícia.
Estem a la recta final de la legislatura i malgrat la
greu repressió que estem patint els ajuntaments, s’ha
fet un gran esforç per fer canvis molt importants pel
nostre poble, com per exemple la implantació del
nou sistema de recollida de residus a les Àrees
Tancades i el Porta a Porta. Des de l’Ajuntament
estem molt contents pels resultats obtinguts gràcies
a l’esforç i la col·laboració del veïns i veïnes.
També s’han realitzat les obres de la primera fase
del nucli de Santa Càndia, per tal de poder gaudir
del nucli històric i dels serveis bàsics per ser un nucli
habitable. Quedaran pendents les fases posteriors
les quals finalitzaran durant el pròxim any.
Des de l ’Ajuntament treballem dia a dia perquè el
serveis bàsics dels nostres veïns i veïnes estiguin
garantits i estem satisfets de poder-ho realitzar.
La Comissió de Festes ens ha preparat un programa
ple d’actes per a tots el públics esperant que us
agradi.
Agraïr a la tota la gent que fa possible la Festa Major,
participant i organitzant els actes.
Us animo a que pengeu la senyera orpinenca al
balcó durant els dies de Festa Major.
Esperant que aquest dies puguem retrobar-nos i
passar una bona estona amb família, amics, veïns i
veïnes.
En nom de l’Ajuntament d’Orpí us volem convidar a
participar a tots els actes i desitjar una molt bona
Festa Major.

Imma Palet i Rubió
Alcaldessa d'Orpí

DIJOUS 27

DIVENDRES 28

A la plaça St. Jordi:

A la plaça St. Jordi:

19h Cinema infantil ; Pel·lícula
Zootropolis

21h Pregó a carrec dels
“Orpí Brothers”
22h Sopar popular a la Brasa
(botifarra, llom i cansalada)
Preu: adults 10€ i nens 5€

21h II Concurs de truites de patates
(Veure Bases del Concurs)
Premi una paella
Inici del Ral·li Fotogràfic
(el temps per realitzar el ral·li fotogràfic
finalitza el diumenge abans del dinar
popular)

DISSABTE 29
9h Caminada popular
(Sortida i arribada a la plaça
St. Jordi) Esmorzar: 5€
A la plaça Alfons Pons i Riba:
17h Festa infantil “ L’aventura de somiar”
amb els Atapasomnis
18.15h Taller de joguines de fusta i Berenar
amb xocolata
A la plaça St. Jordi:
21.30h Porta’t el sopar
23.30h Cinema a la fresca amb crispetes

A la plaça Alfons Pons i Riba:
0.30h Ball de nit a càrrec de
“Dia i Nit”

DIUMENGE 30
12.30h Missa cantada a l'església de
St. Miquel amb els “Amics de la
parròquia de Carme”
13.30h Actuació castellera a càrrec dels
Castellers de Mediona
A la plaça St. Jordi:
14.30h Dinar popular : Amanida de Festa
Major, Arròs de mar i muntanya i postres
Preu: adults 15€ i nens 5€
Sobretaula a càrrec de
“Set de màgia” i sorteig de paneres
cortesia de Cal Morei i Basar Gallego
A la plaça Alfons Pons i Riba:
18.30h Concert a càrrec dels “Músics
de Santa Càndia”

