
NOTES

TEATRE LA PEDRERA DE FACOM9
30 DE MAIG
• Entrades gratuïtes i numerades.
• Aforament limitat.
• Passats 5 minuts de l’horari d’inici de l’obra es
tancaran les portes del teatre.

• Recollida d’entrades a partir del dilluns 20 de
maig a la recepció del Centre Cívic Sant Narcís.
Màxim 2 entrades per persona.

15a BOTIFARRADA POPULAR
31 DE MAIG
• Només cal portar gana.
• Venda de tiquets: Centre Cívic Sant Narcís (re-
cepció i bar)

• Botifarres limitades.
• Preu del tiquet: 12 euros: si es compra el ma-
teix dia (i queden botifarres). 10 euros: venda
anticipada (fins el 30 de maig).

8es MATINADES CAS[S]OLANES - 
1 DE JUNY 
• Tens cassola? Tambor? Gralla? Flauta? Des-
perta tot el barri fent fressa, enrenou, xerinola i
música, en un recorregut per carrers de Sant
Narcís. 

• Ens acompanyarà la Colla Gegantera de Santa
Eugènia de Ter amb els seus Grallers  i amb la
companyia del Drac Siset d’Origen Girona. 

• També hi col·laborarà gent de l’AV de Santa Eu-
gènia.

• La cercavila acabarà en el nou Pont del Dimoni
i allí s'oferirà un vermut de cloenda a tots els
participants.

• T'esperem a les 10 del matí a la plaça de l’As-
sumpció.                                            
Vine, No hi faltis!

PREMIS LITERARIS DE SANT NARCÍS 
2 DE JUNY
• 14è Premi de Narrativa
• 3r Premi de Poesia
• Els guardons dels Premis Literaris de Sant Nar-
cís 2019 es lliuraran en el transcurs de l’acte
que se celebrarà a les 11 del matí del diumenge
2 de juny al Teatre del Centre Cívic Sant Narcís.

ACTE EN RECORD A CRISTINA CERVIÀ
2 DE JUNY
• Se celebrarà a les 11:45h del matí del diu-
menge 2 de juny al Teatre del Centre Cívic Sant
Narcís.

27a ARROSSADA POPULAR
2 DE JUNY
• Cal portar taules, cadires, plats, coberts i gots.
• Tiquets: Centre Cívic Sant Narcís (recepció i
bar) i bodega El Celler de Sant Narcís.

• Preu del tiquet: 12 euros: si es compra el ma-
teix dia. 10 euros: venda anticipada (fins el 1 de
juny a les 20 h).

• Places limitades.

IMPORTANT:
• L’Associació de Veïns, com a organitzadora de
la Festa Major, es reserva el dret de modificar
els actes programats.

• Durant els dies de la festa es podran llogar tau-
les i cadires.

• Els socis de l’AV tindran 1 val per a una taula i
quatre cadires que podran fer servir qualsevol
dels dies de la Festa, exceptuant el concert de
dissabte a la tarda (el preu per ús de cadira en
aquest acte és de 2 euros). 

ENTITATS COL·LABORADORES:



FESTA MAJOR del barri de SANT NARCÍS 2019 Nota: Durant els dies de la Festa Major es portarà a terme una recollida solidària d'aliments.

DISSABTE
25 DE MAIG
l Gimcana SCAPE ROOM
A les 10 h, a la Plaça de l’Assumpció
Organitza: Orígen Girona
l Penjada de la mosca
Durant el matí, a la Plaça de l’Assumpció
l Plantada de flors popular
A la plaça de l’Assumpció. Transformem el parc de la
Plaça de l’Assumpció en el primer jardí terapèutic de
Girona.
Organitzen: Ohana Salut Integrativa – Can Cocollona
l Mercat de segona mà
De 12 h a 18 h, al carrer Mare de Déu del Remei, entre el
carrer Rambla de Catalunya i carrer Ter. Amb música i
opció de menjar i beure. Organitza: Roba Digna
l 15è Campionat del Món de Bèlit: 
quarts de final
Durant tot el dia, al Camp del Bèlit

DIJOUS
30 DE MAIG
l Teatre a càrrec de La Pedrera Facom9
A les 21 h, al teatre del Centre Cívic
(Vegeu notes del programa)

DIVENDRES
31 DE MAIG
l 15a Botifarrada popular
A les 21 h, a la Plaça de l’Assumpció 
(Vegeu notes del programa)
Tot seguit es farà el sorteig de “Troba la mosca” i actuació
dels guanyadors del Cançocat.
l Pregó a càrrec del Casal La Patuleia
A les 22:30 h, a la Plaça de l’Assumpció 
l Nit Jove amb  ALBERCOCKS +
BOCAMOLLS
A les 23.30 h, a la Plaça de l’Assumpció

DISSABTE
1 DE JUNY
l 8es Matinades Cas[s]olanes
A les 10 h, pels carrers del barri (Vegeu notes)
l Funky a càrrec de les AMPAS
A les 10 h, al teatre del Centre Cívic
l Taller de Castells pels Marrecs de Salt
A les 10h, a la Plaça de l’Assumpció
l Tallers infantils de La Volta
De les 10.30 h a les 14 h, a la Plaça de l’Assumpció
Organitza: La Volta i Casal La Patuleia
l Capoeira
A les 11 h, a la Plaça de l’Assumpció
l 2a Macarronada polular
A les 14h, a la Plaça de l’Assumpció
l Festa HOLI per a tota la família
A les 17.30 h, al carrer Rambla de Catalunya
l Concert de tarda, a càrrec de MONTGRINS
A les 19 h, a la Plaça de l’Assumpció
l 9è Sopar a la fresca
A les 20.30 h. Davant el Centre Cívic
l Gran Ball de Nit amb MONTGRINS
A les 22 h, a la Plaça de l’Assumpció
l 7a Nit del Gintònic 
A les 23 h, a la Plaça de l’Assumpció
l Festa “Retro-hortera” 80’ 90’
A la 1h, a la Plaça de l’Assumpció 

DIUMENGE
2 DE JUNY
l 15è Campionat del Món de Bèlit:
semifinals 
i Gran Final
A les 10 h, al Camp de Bèlit. Tot seguit entrega de premis 
a l’escenari de la Plaça de l’Assumpció
l Lliurament dels premis del 14è Premi
literari Sant Narcís 2019
A les 11 h, al teatre del Centre Cívic. 
l Acte en record a Cristina Cervià
A les 11.45 h, al teatre del Centre Cívic

l Missa solemne
A les 12 h, a l’església
l Sardanes amb la COBLA LA BISBAL JOVE
A les 12.30 h, a la Plaça de l’Assumpció. Tot seguit,
sardana de germanor Grup Sant Narcís del mestre
Enric Baró i Ribas
l 27a Arrossada Popular 
A les 14 h, a la Plaça de l’Assumpció 
(Vegeu notes del programa)
l Animació infantil i jocs tradicionals
A les 17 h, a la Plaça de l’Assumpció. Organitza Associació
Cultural del Joc del Bèlit de Sant Narcís
l LINDY HOPP
A les 18:30 h, a la Plaça de l’Assumpció 

DILLUNS
3 DE JUNY
FESTA DE LA GENT GRAN DEL BARRI
l Missa de Sant Narcís
A les 10 h, a l’església
l Exhibició del Grup de Gimnàstica
A la Plaça de l’Assumpció, a les 10.30 h. 
l Exhibició de gimnàs
A la Plaça de l’Assumpció, a les 11 h. 
l Concert
A la Plaça de l’Assumpció, a les 12 h. 
l Pica-pica sota les voltes
A la Plaça de l’Assumpció i sota les voltes, a les 13 h.

l Exhibició de ball del Grup Country
A la Plaça de l’Assumpció, a les 17 h.
l Gran Ball de Fi de Festa amb SONA BÉ
A les 17.15 h fins a les 21 h, a la Plaça de l’Assumpció

DISSABTE
8 DE JUNY
l Mercat de La Volta
A partir de les 9 h, a la Plaça de l’Assumpció 

DIMECRES
12 DE JUNY
l Donació de sang
Al teatre del Centre Cívic. Organitza: Banc de sang 

DISSABTE
15 DE JUNY
l Concert de Lírica
A les 18.30 h, al teatre del Centre Cívic

EXPOSICIONS
Exposició treballs COLDO curs 2018/19
Del 24 al 26 de maig, al Centre Cívic
Treballs Patchwork i manualitats de l’Esplai 
de la Gent Gran 
Del 2 al 5 de juny, al Centre Cívic


