
FESTA MAJOR SANT HILARI SACALM 2019 

 
DILLUNS 19 D’AGOST 

 2/4 de 10 del vespre - Cinema a la fresca amb la pel·lícula “Campeones” a la plaça de 
l’Església. 

DIMARTS 20 D’AGOST 

 10 del vespre - Foc de camp simbòlic a la Font del Pic en record dels 43 anys de la “Marxa de 
la Llibertat” del 1976. 

DIMECRES 21 AGOST 

 7 de la tarda - Espectacle de música i dansa amb Men in Swing a la plaça Jacint Verdaguer. 

 8 del vespre -Partit de futbol de Festa Major, CE Sant Hilari-Font Vella – CE Farners B. 
 10 del vespre - Teatre amb l’obra “Línies Obertes”, a càrrecdel Grup de Teatre de Sant Hilari al 

Teatre Catalunya. 

DIJOUS 22 AGOST 

 11 del matí - Titelles amb la Companyia del Príncep Totilau i l’espectacle “El llop ferotge” als 
jardins de Can Rovira. Patrocina Estació de Servei BP. 

 2/4 de 6 de la tarda - Ball amb Coupé Dansa a la plaça Jacint Verdaguer. 

A continuació, lliurament de premis del concurs d’il·lustració de la portada del programa de 
Festa Major. 

 2/4 de 7 de la tarda - Pregó de Festa Major a càrrec de “Quan les Mares es Desmadren” a la 
plaça de l’Església. 

 2/4 de 8 de la tarda - VI Carrotour. Inici a la plaça Jacint Verdaguer. Programes a part. 

 11 de la nit - Correfoc de Festa Major amb les colles Ratpenats Infernals, Diables de Santa 
Eugènia del Ter, colla de diables Sa Forcanera i la colla de diables local Guillables. Sortida de 
la plaça 1 d’octubre. 

 En acabar, ball amb l’orquestra Montecarlo a la plaça del General Moragues. 

 Zona BRRQS (a partir de 3/4 de 2): Plaid Shirt i Savage Dj’s. 

DIVENDRES 23 AGOST 

 11 del matí - Cercavila amb els gegants i capgrossos de Sant Hilari acompanyats per la 
Xaranga Tirant lo Band. Sortida de la plaça Jacint Verdaguer. 

 12 del matí - Espectacle familiar amb en Toni Vives i la Banda dels Nassos als jardins de Can 
Rovira. 

 4 de la tarda - Campionat de Botifarra a la plaça Doctor Gravalosa. Organitza la Penya 
Barcelonista de Sant Hilari. 

 4 de la tarda - VIII Gimcana Marrana a la plaça Guilleries amb la col·laboració del Carro del 
Mam. 

 5 de la tarda - Concert de Festa Major al Pavelló Municipal d’Esports amb l’Orquestra La 
Principal de la Bisbal. Entrada gratuïta. 

 7 del la tarda -  Sardanes amb la cobla Flama de Farners i Ball de Gegants a la plaça Jacint 
Verdaguer. Patrocina Ricard Moragas i fills. 

 9 del vespre - Concentració i Photocall de colles amb Tokemxtu. Inici a la plaça Doctor 
Gravalosa. 

 9 del vespre - Sopar Popular de Festa Major al Pavelló Municipal d’Esports. 



Preu menú+ entrada ball 20 euros -Tiquets a l’Ajuntament. 

 11 de la nit - Gran Ball de Festa Major amb l’Orquestra La Principal de la Bisbal al Pavelló 
Municipal d’Esports. Preu 5€. 

 Zona BRRQS (12 de la nit): Seguirem, Ebri Knight i Waikiki. 

DISSABTE 24 AGOST 

 11 del matí - Cercavila amb els gegants i capgrossos de Sant Hilari acompanyats pel grup Els 
Trempats. Sortida de la plaça Jacint Verdaguer. 

 38ª Baixada de Carretons -la més antiga de Catalunya- 
o A les 3 de la tarda - Carregada de carretons a la plaça de Cal Ros i C/ Dr. Morales. 
o A les 4 de la tarda - Sortida dels autobusos. 
o A les 5 de la tarda - Ambientació amb la banda “La Principal de Cassà de la Selva”. 
o A 2/4 de 6 de la tarda - Inici de la 38a Baixada de Carretons. 

 7 de la tarda - Festa de l’escuma amb Dj Puigde a la plaça del General Moragues. 

 7 de la tarda - Sardanes amb la cobla La Principal de Cassà de la Selva a la plaça Jacint 
Verdaguer. 

 11 de la nit - Havaneres amb el grup Els Cremats a la plaça Jacint Verdaguer. Hi haurà rom 
cremat per tothom. 

 Zona BRRQS (12 de la nit):  Grwando, Juantxo Skalari, Pelukas, Animals Dj’s. 

DIUMENGE 25 D’AGOST 

 10 del matí - Exhibició de Puntaires a la plaça Doctor Gravalosa. Organitza Casal d’avis “Can 
Blat” i patrocina Pastisseria Masó. 

 11 del matí - Festa de l’escuma amb la companyia ¾ de 15 a la plaça Moragues. 

 5 de la tarda - Festa Holi Dolly amb Delay a la plaça Jacint Verdaguer. 

 10 de la nit - Fi de festa amb l’espectacle “I ara què més?” d’en Pep Plaza a la plaça del 
General Moragues. 

 

 

 


