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Juan Antonio Vázquez
L’alcalde

Un impuls a la imatgeria festiva 
de la ciutat

ciutat, que tindrà lloc el dijous dia 7 a l’escola Tramuntana. 
La voluntat d’aquest Ajuntament d’impulsar la imatgeria 
festiva de Sant Feliu queda també reflectida en el conveni 
signat amb l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya 
amb l’objectiu de traslladar la seu social de l’entitat a la nau 
baixa de Can Bertrand, per tal d’impulsar el món geganter a 
Catalunya des de la capital de la comarca. 

Com cada any, la Festa ha comptat amb la col·laboració 
de les entitats de la ciutat. Sense aquestes entitats, que 
dediquen molt esforç perquè tot estigui a punt, ben segur 
que aquesta Festa no seria el que és. Ara sou vosaltres els 
que heu de recompensar, amb la vostra assistència, la il·lusió 
d’aquestes entitats i la dels seus integrants, per fer que totes 
les activitats siguin un èxit i la Festa llueixi com es mereix.

La Festa de Tardor ja és aquí. Us encoratjo a sortir als carrers 
i a gaudir d’una festa que vibra al ritme de la nostra ciutat, la 
Ciutat de les Roses.

El calendari festiu de la nostra ciutat té cites molt emble-
màtiques al llarg de l’any, però la Festa de Tardor té alguna 
cosa especial que es nota als carrers i en els ciutadans i 
ciutadanes, que, amb el seu barret i el seu mocador, surten 
per gaudir de la Festa i per donar la benvinguda a la tardor.  

Aquest any les activitats festives es desenvoluparan al llarg 
de cinc dies de festa, cinc dies per passar-s’ho bé a Sant 
Feliu. El correfoc tornarà a omplir la ciutat de foc, bèsties i 
diables. Gaudirem de la música i podrem conèixer la cultura 
d’altres terres amb les actuacions dels grups del festival de 
folklore tradicional. A aquestes propostes cal afegir un munt 
d’activitats esportives, com una nova edició de l’Skate Jan 
Sant Feliu, que servirà per inaugurar les noves pistes de 
l’skatepark municipal. Tot això acompanyat d’exposicions, 
espectacles infantils i tota mena de propostes per a totes les 
edats que us presentem en aquest programa. 

Abans del seguici, que iniciarà uns dies plens d’activitat per 
a tothom, us convido especialment a assistir a la presentació 
del projecte d’espai de mostra i divulgació de la cultura 
popular i tradicional de Sant Feliu i de les noves peces de 
la col·lecció limitada de figures de les colles festives de la 



Lourdes Borrell
Regidora de Cultura

Una demostració de la vitalitat i 
riquesa de la ciutat

del naixement del roserista Pere Dot i suport municipal als 
actes commemoratius del 150è aniversari del naixement del 
poeta Joan Maragall organitzats per la Comissió de Festes 
del carrer que porta el seu nom i que programen des de fa 
31 anys les festes del carrer.

La Festa de Tardor de Sant Feliu és motiu d’alegria, els carres 
de la ciutat esdevenen el lloc de participació i trobada on les 
famílies, amics i veïns se saluden i gaudeixen del programa 
de festes que les colles i entitats de la nostra ciutat han estat 
preparant. Han treballat de valent, des dels més grans fins 
als més petits; s’han trobat cada setmana durant tot l’any, 
traient hores al descans. Ens toca felicitar-los per l’esforç, 
el treball i la il·lusió que faran que novament tota la ciutat 
s’ompli de festa i xerinola. Pengem, doncs, els domassos als 
balcons i obrim els nostres cors per gaudir a la ciutat.

Sant Feliu viu un moment de canvis que fa mirar amb 
optimisme el seu futur. Ara bé, és tasca de tots i totes 
aconseguir una ciutat on allò important siguin els seus 
ciutadans i ciutadanes, on, en definitiva, la millora de la 
qualitat de vida sigui l’objectiu comú. 

Ens podem considerar una ciutat rica culturalment, per 
la convivència, la participació i l’entusiasme de la seva 
ciutadania. Aquestes festes són el vehicle perfecte perquè 
tots els santfeliuencs i santfeliuenques coneguin la vitalitat 
i riquesa del teixit associatiu que té la nostra ciutat. Ho 
demostra la concessió del Mocador d’Honor a la senyora 
Remei Román, membre de la Colla del Drac des de l’any 
1986 i primera dona cap de colla d’una bèstia de foc de 
Catalunya. Aquesta distinció municipal es dóna per primera 
vegada a una dona individualment en reconeixement del 
foment de la participació ciutadana a la Festa de Tardor. 

Les diferents celebracions que tenim aquest any a la nostra 
ciutat remarquen la riquesa tradicional associativa: 25è 
aniversari del Gegants de la Ciutat i del Drac,125è aniversari 



19 h
Presentació del projecte d’espai de mostra i 
divulgació de la cultura popular i tradicional de 
Sant Feliu i de les noves figures de la col·lecció 
limitada de les colles festives de la ciutat
Lloc: Escola Tramuntana (ptge. Sant Joan, 87)
 

19 h
Emissió per Ràdio Sant Feliu (105.3 FM) del conte 
El Drac de Sant Feliu. Llegenda del cavaller 
Guillem i Violant de Bar. Grup L’Estenedor 

Repic de campanes d’inici de la Festa de Tardor, a 
càrrec de la Colla de Campaners de Sant Feliu
Catedral de Sant Llorenç

19.30 h
Concentració de les colles del seguici, lliurament 
del Mocador d’Honor de la Festa de Tardor des del 
balcó de l’Ajuntament i coet d’inici de la Festa
Pl. Vila

VENDES I TALLERS
Verge de la Salut, 4 · Tel. 93 666 18 71 / 93 685 30 66

PLANXISTERIA I PINTURA
C/ Industria, 6 · Tel. 93 666 81 64 / 93 685 30 61

08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT
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20.25 h
Focs i inici del seguici de la Festa, a càrrec de 
la colla Els Cremats
Jardins del Palau Falguera
 
Colles participants: trabucaires, Castellers de Sant 
Feliu, bastoners de Sant Feliu Els Ceballuts, diables de 
la Garsa de l’ACF, diables Rojos, diables de la Salut, 
turcs i cavallets de l’ACF, Drac de Sant Feliu, nans, 
Mula de l’ACF, Banyetes i Rebanyuda de l’ACF, Garsa 
de Sant Feliu, gegants de l’ACF, gegantó Tonet i Fada 
Natura de l’ACF, gegants de la Ciutat, Els Cremats, Els 
Cornuts i ministrils del seguici

Recorregut: c/ Ramón y Cajal, c/ Sant Josep,
c/ Rupert Lladó, c/ Falguera, c/ Pou de Sant Pere,
pl. Vila, c/ Rectoria, pg. Nadal i pl. Lluís Companys

• ODONTOPEDIATRÍA

• ORTODONCIA

• IMPLANTOLOGÍA

• ODONTOLOGÍA
 CONSERVADORA

• ODONTOLOGÍA
 ESTÉTICA

¡PRIMERA VISITA

GRATIS!
TRATAMIENTOS
ODONTOLÓGICOS
PARA NIÑOS Y
ADULTOS
BAJO SEDACIÓN

Passeig Comte de Vilardaga, 93 bajos · Tel. 93 685 92 55
SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA)

ABRIMOS DE LUNES A SABADO

Benvinguts senyors, senyores,
avis, vidus i casats;
benvingut jovent alegre;
també les autoritats

Benvinguts tots al seguici: És aquí on aquesta festa
bèsties, trabucs i gegants; comença ben pròpiament,
cavallets, bastons i diables; oferint-vos la melodia
castellers, ministrils i nans. que s’ha fet expressament

A les vuit al parc Falguera, Prepareu-vos, doncs, per al seguici,
ja s’hi aplega la gent, que el ball vindrà després,  
per anar en comitiva afanyeu-vos a seguir-lo
fins a l’Ajuntament. si no us voleu perdre res.
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2 h
Concert amb People Sound Music
Organitzat pels diables Rojos i diables de la Garsa de 
l’ACF, amb la col·laboració de FETS
Pl. Lluís Companys

21 h
Sopar de veïns del carrer de Joan Maragall
c/ Joan Maragall

21.15 h
Arribada del seguici, ball d’entremesos de les colles
Pl. Lluís Companys

00.25 h
Concentració de colles i inici del segon seguici
Pl. Vila

00.45 h
Arribada del seguici i ball d’entremesos de les colles 
amb la participació del públic, i gresca final 
Pl. Lluís Companys

Recomanacions: Qui no vulgui ser cremat, que s’ho miri de 
lluny. Qui sigui més agosarat, ja ho sap: roba vella de cotó, 
barret, ulleres protectores, mocador i ganes de ballar
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 9 8 h
Matinada de grallers

Colles participants: grallers de l’ACF, grallers dels 
Ceballuts, grallers dels Castellers, grallers dels Gegants 
de la Ciutat i grallers convidats
Pl. Vila

Recorregut: pl. Vila, c/ Església, c/ Laureà Miró,
c/ Carreretes, c/ Santa Maria, c/ Sant Antoni,
c/ Armenteres, c/ Pou de Sant Pere, c/ Laureà Miró, 
pg. dels Pins, c/ Constitució, pl. Estació, pg. Nadal, 
c/ Vidal i Ribas, c/ Pi i Maragall i pl. Vila

Som al matí de les festes,   Arreu on fa matinades
desperteu-vos si dormiu,   és costum sortir al balcó
que a les vuit fan matinades  i també obsequiar els músics
els grallers de Sant Feliu.  amb embotits i porró.

9 h 
15a Trobada de Petanca Interclubs
Pistes de petanca del parc del Llobregat

Xocolatada al Mercat Municipal
Mercat Municipal
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 9 9 h 
6è Skate Jan Sant Feliu de Llobregat i inauguració 
de les noves pistes de l’skatepark
Skatepark municipal del c/ Mataró

10.30 h
Sardinada popular
Centre Cívic Roses

D’11 a 21 h
Mercat Medieval al Mas Lluí
Pg. Comte de Vilardaga (entre c/ Clementina Arderiu i 
c/ Frederica Montseny)

11 h
Musclada popular 
C/ Joan Maragall

Activitats infantils – Jugant tots 
C/ Joan Maragall

11.15 h
Concentració de bastoners
Pl. Estació
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 9 11.30 h
Cercavila de bastoners

Participants: bastoners d’Esplugues de Llobregat, del 
Casc Antic de Barcelona,  Els Trinxaires i  Els Ceballuts 
de Sant Feliu

Recorregut: pl. Estació, c/ Constitució, pg. Comte 
de Vilardaga, c/ Federica Montseny, c/ de les Roses, 
Rambla Marquesa Castellbell, c/ Montserrat Roig,
pg. Bertrand, c/ Pi i Margall, i pl. Vila

12 h
Titelles del conte El Drac de Sant Feliu.
Llegenda del cavaller Guillem i Violant de Bar. 
Grup L’Estenedor 
Sala Ibèria
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 9 13 h
Vermut de colles i entitats de la ciutat
C/ Joan Maragall

13.30 h
Arribada de la cercavila de bastoners i ball final
Pl. Vila (en cas de pluja es farà al Casal Municipal de 
la Gent Gran)

16 h
Decoració del mur del parc infantil, a càrrec de 
l’associació d’art urbà Kaligrafics 
Parc Nadal

Lliga Catalana de Billar a Tres Bandes
La Unió Coral

18 h
Bingo popular
C/ Joan Maragall

18.30 h
Concentració de les colles
del correfoc i plantada
de bèsties
Pl. Vila
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 9 18.30 h
Concentració dels grups de percussió del correfoc
Pl. Catalunya

19 h
Tabalada  i cercavila dels grups de percussió del 
correfoc

Colles participants: Els Cornuts, tabalers de la Garsa, 
tabalers de la Salut, tabalers dels diables Rojos i 
tabalers de les colles convidades

Recorregut A: pl. Catalunya, c/ Dr. Fleming, c/ Cons-
titució, pl. Estació, pg. Bertrand, c/ Pi i Margall, i pl. Vila
 
Recorregut B: pl. Catalunya, c/ Dr. Fleming, c/ Dalt, 
pg. Nadal, pl. Estació, pg. Bertrand, c/ Pi i Margall, i 
pl. Vila
 
20 h
Espectacle i encesa del campanar, a càrrec de la 
colla Els Cremats
Pl. Vila
 
Precaucions i normativa durant l’espectacle: 
Apagueu els mòbils i respecteu i faciliteu el pas als 
actors. Col·laboreu amb l’espectacle. No entreu 
cotxets infantils ni bicicletes a la plaça mentre duri 
l’espectacle. Qui no vulgui ser cremat, que s’ho miri 
de lluny. Qui sigui més agosarat, ja ho sap: roba vella 
de cotó, barret, ulleres protectores, mocador i ganes 
de moure’s.
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20.20 h
Inici del correfoc 
Pl. Vila

Participants: Ball de diables de Cornellà, diables de Sant 
Celoni, diables de Badalona, Drac Antonot de Sabadell, El 
Senglar de l’Espluga de Francolí, Drac de Sant Andreu de 
la Barca, El Pepito de Sant Boi, Els Cremats, Els Cornuts, 
diables de la Garsa de l’ACF, diables de la Salut, diables 
Rojos, Drac de Sant Feliu, Mula de l’ACF, Garsa de Sant 
Feliu i trabucaires.

Recorregut: pl. Vila, c/ Pi i Margall, c/ Vidal i Ribas, pg. 
Nadal, c/ Joan Batllori, c/ Eugeni d’Ors, c/ Creus, c/ Dalt, c/ 
Constitució i pl. Estació

Recomanacions: Qui no vulgui ser cremat, que s’ho 
miri de lluny. Qui sigui més agosarat, ja ho sap: roba 
vella de cotó, barret, ulleres protectores, mocador i 
ganes de moure’s. Ara bé, es tracta d’un espectacle, 
no d’una competició. No entorpiu en cap moment la 
marxa ni les evolucions dels diables. No llanceu aigua 
a les colles participants. Es prohibeix aparcar i circular 
amb vehicles en el recorregut del correfoc. Protegiu els 
vidres amb cartrons i fustes. L’organització aconsella 
que no participin al correfoc les persones que no 
puguin complir aquestes mesures de seguretat.

La Creu Roja restarà instal·lada al pàrquing del pg. 
Bertrand. 
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 9 21 h
Música en viu al restaurant de La Unió Coral
La Unió Coral
Preu del sopar: 18 €

21.50 h
Encesa final del correfoc, a càrrec de la colla
Els Cremats
Pl. Estació

23 h
Concert i ball de la Festa de Tardor amb 
l’orquestra Tandem
Teloner: grup local Siete Pecados
Pl. Lluís Companys

24 h
Discomòbil
C/ Joan Maragall

moda tardor-hivern

divendres
al migdia

obert

SANT FELIU DE LLOBREGAT  · Ctra. Laureà Miró, 151 ·  Tel 93 666 12 09
ESPLUGUES DE LLOBREGAT  ·  Àngel Guimerà, 8 · Tel. 93 371 09 39

PÀRQUING “CAN BERTRAND” GRATUÏT PER ELS NOSTRES CLIENTS
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8 h
Matinada de grallers

Colles participants: grallers de l’ACF, grallers dels 
Ceballuts, grallers dels Castellers i grallers dels 
Gegants de la Ciutat
Pl. Vila

Recorregut: pl. Vila, c/ Pi i Margall, pg. Bertrand, c/ Verge 
de la Mercè, ctra. Laureà Miró, c/ Carreretes, c/ Sant 
Antoni, c/ Falguera, c/ Miquel de Cervantes, c/ Carreretes, 
c/ Joan Maragall, c/ Església, c/ Rectoria, c/ Dalt, c/ Creus, 
c/ Pere Álvarez, c/ Serra, c/ Pere Álvarez, pg. Pins, c/ Pere 
Quart, pg. Pins, c/ Falguera, c/ Pou de Sant Pere i pl. Vila 

Som al matí de les festes,  Arreu on fa matinades
desperteu-vos si dormiu,  és costum sortir al balcó
que a les vuit fan matinades i també obsequiar els músics
els grallers de Sant Feliu. amb embotits i porró.

De 8 a 13 h
1r Concurs de Pesca 
Platges de Castelldefels
Inscripcions: Punt de Pesca, La Dorada, J. Garrido o 
al mateix lloc de la competició
Organització: Societat de Pescadors Esportius

De 9 a 13.30 h
Jornada de descontaminació del riu Llobregat
Lloc: llera del riu Llobregat, després dels ponts de 
l’autopista entre Sant Feliu i Sant Joan Despí
Inscripcions i informació: 93 685 37 06
Organització: ACATDE

De 9 a 14.45 h
1r Torneig de Warhammer Fantasy La Plaga 
Pavelló de l’escola Nadal

10 h
Xocolatada
C/ Joan Maragall

Nuestras pizzas están elaboradas de manera tradicional, con una masa 
fermentada lentamente, conseguimos una pizza crujiente y ligera. Todos nuestros 
productos son traídos semanalmente desde Italia. Pasarás una velada agradable y 
relajada en un ambiente musical, acompañado de nuestros pianistas.

PIZZERIALA FENICE

Passeig Comte de Vilardaga, 81  Sant Feliu de Llobregat  Tel. 93 632 67 90

Passeig Comte de Vilardaga, 114-116 
Sant Feliu de Llobregat

Tel. 93 685 48 04

Braseria amb carns selectes de 
diverses parts del món, amb 
denominació d’origen i indicacions 
geogràfiques protegides. Oferim 
la millor qualitat per als nostres 
clients més exigents en un ambient 
acollidor, sorprenent i màgic.
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11 h
Cercavila de la Banda y Majorettes de Juventud de 
Sant Feliu
Sortida: c/ Tallers

D’11 a 13.30 h
Taller infantil: A la recerca del tresor perdut
Lloc: pl. Can Maginàs 
Organització: ACATDE

D’11 a 21 h
Mercat Medieval al Mas Lluí
Pg. Comte de Vilardaga
(entre c/ Clementina Arderiu i c/ Frederica Montseny)

11.45 h
Concentració i exposició de cotxes i motos antigues. 
Presentació de l’entitat Motor Clàssic Sant Feliu
Pg. Nadal i pl. Estació

12 h
Titelles amb Tururut Avui és Festa
C/ Joan Maragall

Espectacle musical Hansel i Gretel, a càrrec de 
la Cia. La Roda. Espectacle inclòs en el 28è Cicle 
d’Espectacles Familiars de la Xarxa d’Espectacles 
Infantils
Centre Parroquial
Preu: 6 €; socis de la Xarxa, 5,5 €; socis del Centre 
Parroquial, 5 €

12.30 h
Tabalada del correfoc infantil
Participants: tabalers de la Salut, tabalers de la Garsa, 
Els Cornuts i tabalers dels diables Rojos
Recorregut A: c/ Pi i Margall i pl. Vila
Recorregut B: c/ Rectoria i pl. Vila

12.45 h
Sortida dels cotxes i motos antigues. Presentació 
de l’entitat Motor Clàssic Sant Feliu
Pg. Nadal i pl. Estació

El món parla idiomes, i tu?
no esperis més...

SANT FELIU: Tel. 93 666 23 53 MOLINS: Tel. 93 668 84 01 SANT VICENÇ: Tel. 93 656 69 84
oxfordidiomes@gmail.com

www.oxfordschool.es
33 anys ensenyant idiomes

Classes de conversa en anglès
GRATUÏTES

Classes de reforç en anglès
GRATUÏTES

i també Francès, 
Italià, Xinès...

GRUPS

REDUÏTS

HORARIS

FLEXIBLES



33de 8 a 16.30 h
8 h

9 h

9.30 h

10 h

10.30 h

11 h

11.30 h

12 h

12.30 h

13 h

14 h

16 h

divendres 8 dissabte 9 diumenge 10 dilluns 11 dimarts 12

Matinada de grallers Matinada de grallers
Bany d’escuma i 

animació amb el grup 
Xip Xap 

3x3 de bàsquet

Bicicletada per a
infants fins a 11 anys

Plantada de gegants i 
bèsties de la cercavila

Bicicletada per a més 
grans de 12 anys

Cercavila de les colles 
i passejada de gegants

Exhibició i tallers
d’en Dani Comas

Botifarrada popular 

Xocolatada

Espectacle musical 
Hansel i Gretel

Tabalada del correfoc 
infantil

Correfoc infantil per a 
infants de 4 a 12 anys

De 8 a 13 h
1r Concurs de Pesca 

6è Skate Jan Sant Feliu de 
Llobregat

Musclada popular 

Cercavila de bastoners

Decoració del mur
del parc infantil



17 h

17.30 h

18 h

18.30 h

19 h

19.30 h

20 h

20.30 h

21 h

21.30 h

22 h

22.30 h

23 h

23.30 h

24 h

24.30 h

2 h

Tabalada i cercavila dels grups 
de percussió del correfoc

Homenatge a Pere Dot 
i Joan Maragall

Cercavila del Mil·lenari

Audició de sardanes

Repic de campanes 

Focs d’artifici 

22.15 h    
Concert fi de la Festa 

Varietats amb
Noche de Cabaret 

Ball amb l’orquestra 
Marinada

VII Mostra de Folklore 
Tradicional 

ContraBaix:
Biel Ballester Trio

Festa Diables
de la Salut

Espectacle i encesa del 
campanar

20.20 h
Inici del correfoc

Concert amb l’orquestra 
Tandem

Discomòbil

Repic campanes inici
Festa de Tardor

Concentració de colles del 
seguici. Mocador d’Honor 

Focs i inici del seguici
de la Festa

Concentració de colles i inici 
del segon seguici

Concert amb People Sound 
Music

35de 17 a 2 h
divendres 8 dissabte 9 diumenge 10 dilluns 11 dimarts 12
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13 h
Correfoc infantil, adreçat exclusivament a infants 
de 4 a 12 anys
Inici: pg. Nadal (davant de CineBaix)
Final: pl. Vila

Recorregut: pg. Nadal, c/ Rectoria i pl. Vila

Recomanacions: Respecteu les edats. Qui no vulgui 
ser cremat, que s’ho miri de lluny. Qui sigui més 
agosarat, ja ho sap: roba vella de cotó, barret, ulleres 
protectores, mocador i ganes de moure’s. Ara bé, 
es tracta d’un espectacle, no d’una competició. No 
entorpiu en cap moment la marxa ni les evolucions 
dels diables. No llanceu aigua a les colles participants. 
Es prohibeix aparcar i circular amb vehicles en el 
recorregut del correfoc. Protegiu els vidres amb 
cartrons i fustes. L’organització aconsella que no 
participin al correfoc les persones que no puguin 
complir aquestes mesures de seguretat.

Laureà Miró, 137 . Tel. 93 666 17 74
Rbla. Marquesa de Castellbell, 86 . Tel. 93 666 07 86
08980 Sant Feliu de Llobregat

2 muntures 
de disseny
+ vidres
graduats

les dues per a tu,
o una per a tu i l’altra 

per a qui vulguis

98 eu
ro

s

Oferta vàlida fins a final d’existències. No acumulable a altres ofertes.
Vidre orgànic blanc, +/-4,00 Esf. - +/-2,00 Cil.
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13 h
Concurs de paelles
Casino Santfeliuenc 

14 h
Aperitiu del correfoc infantil adreçat exclusivament 
als infants, a càrrec de la colla Els Cremats
Pl. Vila

De 16.45 a 20 h
1r Torneig de Warhammer Fantasy La Plaga 
Pavelló de l’escola Nadal

17 h
Espectacle musical Imagine (imaginem un món 
millor) en record de John Lennon en el 30 aniversari 
de la seva mort, a càrrec d’Amalgama Musical 
Casal Municipal de la Gent Gran
Entrada gratuïta

Titelles del conte La Garsa de Sant Feliu i les 
malifetes del malvat Banyetes. Grup L’Estenedor
Sala Ibèria

18 h
Concentració de la VII Mostra Internacional de 
Folklore Tradicional
Pl. Lluís Companys

De 18 a 20 h
Mercat de l’Alegria de l’Agrupament Escolta Nostra 
Dona de la Salut. Activitat adreçada a infants de 0 a 
12 anys
Parc Nadal

només a la Joieria Majó
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18.30 h
Cercavila de la VII Mostra Internacional de 
Folklore Tradicional

Recorregut: pl. Lluís Companys, c/ Rectoria,
pg. Nadal, c/ Vidal i Ribas, Pi i Margall, pg. Bertrand,
c/ Torras i Bages, c/ Joan Maragall, c/ Verge de la 
Mercè, pg. Bertrand, c/ Pi i Margall, pl. Vila, c/ Rectoria 
i pl. Lluís Companys

19 h
Espectacle de màgia Il·lusions ‘Qualsevol nit pot 
sortir la màgia’, a càrrec d’Eugeni i Toni Looser
Centre Parroquial
Entrada anticipada: infants fins a 12 anys, 2 €; adults, 3 €
A la taquilla: infants fins a 12 anys, 3 €; adults, 4 €

VII Mostra Internacional de Folklore Tradicional 

Grups participants: Carnaval de Barranquilla de 
Colòmbia, Asociación Cultural Perú Contemporáneo, 
esbart infantil 1 i 2 de Sant Feliu de Llobregat, esbart 
juvenil de Sant Feliu de Llobregat, esbart de Sant Feliu 
de Llobregat i Cobla Contemporània
Pl. Lluís Companys (en cas de pluja l’espectacle es 
farà a la Sala Ibèria)

Passeig Nadal, 24 · Tel. 93 666 10 87
clinicadental@comb.es

ESTÈTICA DENTAL
               Cirurgia d’implants guiada
               Sense dolor

ODONTOPEDIATRIA I ORTODÒNCIA
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19 h
Mercat Medieval de Mas Lluí
Sorteig d’una magnífica panera amb productes
dels comerços de l’Associació de Comerciants 
de Mas Lluí i del Mercat Medieval (aconseguiu les 
butlletes a les botigues de Mas Lluí)

19.30 h
ContraBaix: concert de Biel Ballester Trio 
“Accordion Time” amb JC García
(homenatge a Django Reinhardt)
Auditori del Palau Falguera
Preu: a la taquilla, 15 €; anticipada, 12 €

20 h
Homenatge al roserista Pere Dot i al poeta Joan 
Maragall, amb la col·laboració de l’entitat Amics de 
les Roses
C/ Joan Maragall

20.30 h
Bingo popular
C/ Joan Maragall

Llévate tu
tarjeta regalo*
contratando una póliza de Hogar, 
Auto, Vida Riesgo o Negocio Seguro 
antes del 31 de Diciembre.

LAS MEJORES PÓLIZAS DEL MERCADO
TRAEN REGALO SEGURO

*Consultar bases de la promoción en la agencia AXA

De 30, 40 o 50 D
De 30, 40 o 50 D

Tarjeta Regalo

ASSEGURANCES

C/ Sant Llorenç, 15 - Tel. 93 666 19 98 - e-mail: puig.pedrol@agencia.axa-seguros.es
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X Torneig de futbol infantil Festa 
de Tardor
Camp de futbol Grases
Organització: Penya Blanc Blava 
Sant Feliu

Bany d’escuma i animació amb
el grup Xip Xap 
Pista de lleure coberta de Can 
Calders 

17 h
Titelles del conte El Drac de 
Sant Feliu. Llegenda del cavaller 
Guillem i Violant de Bar. Grup 
L’Estenedor 
Sala Ibèria

18 h
Cercavila del Mil·lenari

Recorregut: pl. Salut, c/ Sagrament,
c/ Lluís G. Rius, c/ Constitució,
c/ Santa Creu, c/ Can Calders i
pl. Roses  
Organització: Calaix de Sastre

Bingo popular
C/ Joan Maragall

Concurs d’estirar la corda
Inscripcions al local de 
Convergència (c/ Rectoria, 11)
Pl. Vila
Organització: JNC – Joventut 
Nacionalista de Catalunya

Comte de Vilardaga, 118 · Sant Feliu de Llobregat · Tel. 93 666 47 28
www.centremedicsantfeliu.com

Hores convingudes

medicina general i especialitats
rehabilitació
mútues i medicina privada

totes les especialitats
prop de casa seva
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Final de la Cercavila del Mil·lenari
Pl. Roses
Organització: Calaix de Sastre

21 h
Manólogo. Para reír, en serio, amb Manuel Abadía 
i sota la direcció de Bernat Casanovas
Centre Parroquial
Preu: 7 € a la taquilla; 5 € en venda anticipada del 
dilluns 4 al divendres 8, de 17.30 a 21.30 h, i 4 €
per als socis del Centre Parroquial

Música en viu al restaurant de La Unió Coral
La Unió Coral
Preu del sopar: 18 €

22 h
Varietats al Cívic amb l’espectacle Noche 
de Cabaret amb el presentador Joan Bass, 
l’humorista Ramón, el transformista Juan Reina, 
la vedette Tania Celaya i el duo de ball acrobàtic 
Pack
Centre Cívic Roses
Entrada anticipada amb refresc o cava inclòs: 10 €
A la taquilla: 12 €

23.30 h
Concert jove amb el grup Se Atormenta una 
Vecina i els grups locals The Seihos i Latino y los 
Llobregantes
Pl. Lluís Companys 

24 h
Ball amb l’orquestra Marinada
C/ Joan Maragall
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9 h
Matinada de trabucaires

Colles convidades: trabucaires de Sant Feliu, de 
Sant Boi de Llobregat, de Cornellà i Els Sesrovirencs 

Som al matí de les festes,   Arreu on fa matinades
desperteu-vos si dormiu,   és costum sortir al balcó
que a les vuit fan matinades  i també obsequiar els músics

els grallers de Sant Feliu.  amb embotits i porró.

Recorregut: pl. Salut, c/ Sagrament, rbla. Marquesa 
de Castellbell, riera de la Salut, c/ Can Calders, c/ 
Santa Creu, c/ Constitució, pl. Estació, pg. Bertrand, 
c/ Pi i Margall, i pl. Vila

X Torneig de futbol infantil Festa de Tardor
Camp de futbol Grases
Organització: Penya Blanc Blava Sant Feliu

3x3 de bàsquet
Palau Municipal d’Esports Juan Carlos Navarro
Organització: Club Bàsquet Santfeliuenc

10 h
Torneig d’escacs
La Unió Coral

Bicicletada per a infants fins a 11 anys,
passejada per carrers de la ciutat. A l’arribada
hi haurà un Taller de Biketrial amb Dani Comas
(7 vegades campió del món )
Sortida i arribada: pl. Alfons Comín
Recomanacions: per poder participar en aquesta 
cursa és obligatori l’ús de casc Miss Almería 2004 

By Laura Medina est
ilista

93 685 16 90
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10.30 h
Plantada de gegants i bèsties de la cercavila
Pg. Onze de setembre

11 h
Bicicletada per a persones més grans de 12 anys. 
A l’arribada hi haurà una exhibició i taller de 
Biketrial de Dani Comas (7 vegades campió del 
món )
Sortida i arribada: pl. Alfons Comín
Recorregut: de 12.5 km per tots els barris de la ciutat
Recomanacions: per poder participar en aquesta 
cursa és obligatori l’ús de casc. Com que és un circuit 
molt llarg, no es permet que hi participin menors de 
12 anys

COMPTEM AMB ELS ÚLTIMS AVENÇOS TECNOLÒGICS 
EN ODONTOLOGIA, LÀSER ODONTOLÒGIC I RADIOLO-
GIA DIGITAL

IMPLANTOLOGIA · CIRURGIA ORAL · ESTÈTICA DENTAL · 
ORTODÒNCIA · PRÒTESIS · ODONTOLOGIA CONSERVA-
DORA · ODONTOPEDIATRIA

HIGIENE
DENTAL

+
REVISIÓ

+
KIT DENTAL

30D

Marquès de Monistrol, 20 baixos · Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 91 29 / 93 685 99 20 · dentalbasi@dentalbasi.es

www.clinicadentalbasi.es

Promoció vàlida fins al 30-11-2010
presentant aquest anunci

Finançament en 12 mesos sense interessos i fins a 72 mesos
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11 h
Inflables
C/ Joan Maragall

11.30 h
Repic de campanes, a càrrec de la Colla de 
Campaners de Sant Feliu
Catedral de Sant Llorenç

11.50 h
Cercavila de les colles i passejada de gegants

Recorregut: pg. Onze de setembre, c/ Eugeni d’Ors, 
c/ Joan Batllori, pg. Nadal, pl. Estació, pg. Bertrand,
c/ Pi i Margall, i pl. Vila

Colles participants: geganters i geganteres de l’ACF 
i geganters dels Gegants de la Ciutat, gegantó Tonet i 
fada Natura de l’ACF; turcs i cavallets de l’ACF, Garsa 
de Sant Feliu, Mula de l’ACF, diables de la Garsa de 
l’ACF, diables Rojos, diables de la Salut, colla de 
timbalers Els Cornuts, Drac de Sant Feliu, Castellers 
de Sant Feliu, bastoners de Sant Feliu Els Ceballuts, 
trabucaires i esbart titular i juvenil de Sant Feliu
 
Colles convidades: geganters de Gualba, de 
l’Hospitalet – Drac d’Or, de Montmeló, de Barberà 
del Vallès, de Bràfim, de Centelles, de les Borges 
Blanques, de Creixell, del Prat de Llobregat i de Santa 
Coloma

12 h
Exhibició i tallers d’en Dani Comas
(set vegades campió del món de biketrial)
Pl. Alfons Comín

• Obra Nova
• Tot tipus de Reformes 

(banys, cuines,…)
• Instal.lacions: Aire acondi-

cionat, Calefacció, llum, gas
• Sanitaris, grifería, mobles 

bany i cuina.
• Parquet (fusta, laminat i 

waterproof)

• Rajoles, marbres i Silestone
• Carpinteria de fusta i
 carpinteria d’alumini
• Fals sostre (pladur i alumini)
• Mampares (tot tipus)
• Manyeria
• Cèdules d’habitabilitat,
 planells, permisos…
• Gestió i assessorament d’obra
• Armaris a mida

OFERTA TARDOR:

OSMOSIS
(INSTALACIÓ I IVA INCLÒS)

350€
Visiti’ns i l’informarem
sense cap compromís

Ctra. Laureà Miró, 253 (Local) · 08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel/Fax: 93 685 59 14 · www.construcciones-bernal.com

info@construcciones-bernal.com
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12 h
Titelles del conte La Garsa de Sant Feliu i les 
malifetes del malvat Banyetes. Grup L’Estenedor
Pl. Roses (en cas de pluja es farà a la pista de lleure 
de la riera de la Salut)

Vermut de músics, a càrrec de la colla Els Cornuts
Pl. Vila

Missa de Sant Rarimi, copatró de Sant Feliu
Catedral de Sant Llorenç 

13 h
Arribada dels gegants i les bèsties de la cercavila
i balls de les colles
Pl. Vila
 
14 h
Dinar de germanor 
C/ Joan Maragall

Botifarrada popular 
Preu: 9 € (6 € els menors de 10 anys) 
C/ Vidal i Ribas
Organització: Esquerra Republicana de Catalunya, 
JERC

18 h
Concert de l’Associació Musical Ciutat de les 
Roses
Sala Ibèria

19.30 h
Audició de sardanes, amb la Cobla Contemporània
Pl. Vila (en cas de pluja es farà al Casal Municipal de 
la Gent Gran)
Organització: ACF
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20 h
Nit de foc, amb els diables de la Salut 
Pl. Salut

Havaneres i rom cremat amb el grup Mar i Vent
C/ Joan Maragall

21.30 h
Repic de campanes de final de la Festa de Tardor, 
a càrrec de la Colla de Campaners de Sant Feliu
Catedral de Sant Llorenç

22 h
Focs d’artifici 
Aparcament del parc esportiu de la Salut - les Grases 

22.15 h    
Concert de fi de la Festa amb el grup La Banda del 
Coche Rojo
Pati de l’Ateneu
Organització: comissió Posa-me’n un!

Ctra. Laureà Miró, 302 · Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 632 58 91 



Parades d’entitats
C/ Mataró (les Grases)

Zona d’aparcament
8 d’octubre, de 19 a 2 h de la matinada; 9 d’octubre, 
d’11.30 a 2 h de la matinada; 10 d’octubre, d’11.30 a 
24 h; 11 i 12 d’octubre, d’11.30 a 24 h

Exposició de fotografies “De l’analògic (1975)
al digital (2010)”, d’Antoni Mañosas Bassas
Del 7 d’octubre al 7 de novembre
Inauguració: el dijous 7 d’octubre, a les 20 h
Sala d’exposicions del Palau Falguera
Horari de visites durant la Festa de Tardor: divendres 
i dilluns, de 18 a 20 h, i dissabte, diumenge i dimarts, 
d’11 a 14 h i de 18 a 20 h

Exposició 25è aniversari del Drac de Sant Feliu
Del 7 al 12 d’octubre
Inauguració: el dijous 7 d’octubre, a les 20 h
Aula de cultura de l’Ateneu Santfeliuenc
Horari: de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Organització: Colla del Drac de Sant Feliu

Punts de venda: barrets, pins, mocadors de 
les colles, ulleres protectores de les colles, 
disc compacte de la Festa de Tardor Seguici i 
Entremesos i col·lecció de figures de les colles 
festives de la ciutat: tintoreria Consell, veterinària 
Mas Lluí, forn la Puríssima, Bar de l’Ateneu i 
paradetes de les colles al carrer
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àVine a la Festa amb el bus urbà! 

El servei de la Línia 2 es prestarà els festius i dissabte 
al matí amb freqüència de mitja hora aproximadament, i 
des de les 18.15 h es farà amb freqüència de 15 minuts. 
El dissabte dia 9 el servei només serà gratuït a partir de 
les 18.15 h. Algunes parades poden ser traslladades 
temporalment amb motiu de les activitats de la Festa 
de Tardor.

8 divendres
Servei de feiner 
6.45 a 22 h  (freqüències de 20 minuts)
L1 – L2  Servei de pagament

9 dissabte
Primera sortida: 9.15 h
Darrera sortida: 22.30 h
Reforç intercalat (1)
Primera sortida: 18.15 h
Darrera sortida: 22.45 h
L2 servei gratuït a partir de les 18.15 h

10 diumenge
Primera sortida: 10 h
Darrera sortida: 22.30 h
Reforç intercalat
Primera sortida: 18.15 h
Darrera sortida: 22.45 h
L2 servei gratuït tot el dia 

11 dilluns
Servei de feiner 
6.45 a 22 h (freqüències de 20 minuts)
L1 – L2  servei de pagament

12 dimarts
Primera sortida: 10 h
Darrera sortida: 22.30 h
Reforç intercalat
Primera sortida: 18.15 h
Darrera sortida: 22.45 h
L2 servei gratuït tot el dia 



L’organització es reserva el dret de modificar aquest 
programa si causes imprevistes ho fan necessari.

Edició: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Disseny de la portada i interior: OPAC, taller creatiu
Impressió: Fersosa

FETS (Federació d’Entitats Tradicionals 
de Sant Feliu de Llobregat), Comissió 
de Colles (Drac de Sant Feliu, Xarxa 
d’Espectacles Infantils i Juvenils, Gar-
sa, diables Rojos i diables de la Salut, 
Els Cornuts, trabucaires, Els Cremats, 
colla de bastoners Els Ceballuts), Caste-
llers, Gegants de la Ciutat i nans, Colla 
de Campaners, Agrupació Cultural Fo-
lklòrica (gegants, Banyetes i Rebanyuda, 
capgrossos, Mula, esbart titular i infan-
til, sardanes, diables de la Garsa, turcs 
i cavallets, gegantó Tonet, fada Natura 
i grallers), Agrupament Escolta Nostra 
Dona de la Salut, Comissió de Veïns i 
Veïnes del carrer de Joan Maragall, Cate-
dral de Sant Llorenç, Centre de Norma-
lització Lingüística Roses-Servei Local 
de Català, Ateneu Santfeliuenc, Centre 
Parroquial, Aula de Música i Teatre, La 
Unió Coral, Casino Santfeliuenc, Banda 
Simfònica Ciutat de les Roses, Banda y 
Majorettes de Juventud de Sant Feliu, 
Penya Blanc-i-blava, Club Ciclista Ciutat 
de les Roses, Club de Petanca San José, 
Club de Petanca La Salut, Club Petan-
ca Jubilats de Sant Feliu, CCR Joan de 
Batlle, Consell Assessor de la Gent Gran, 
Ràdio Sant Feliu, Biblioteca Montserrat 
Roig, Voluntariat de Sant Feliu, Grup 
Amalgama, Diputació de Barcelona i 
Coordinadora de Industriales Feriantes 
del Baix Llobregat, Xarxa d’Intercanvis, 
Associació de Comerciants del Mas Lluí, 
Club Bàsquet Santfeliuenc, Dojo Hajjme 
(Karate), Peña Bética Deportiva Cultural 
Recreativa Andaluza, Associació d’art 
urbà Kaligrafics, Associació Juvenil Co-
rredores de las Sombras, Associació 
Músics Joves de Sant Feliu, SFSK8, 
Associació de joves monopatinadors, 
Esquerra Republicana de Catalunya, 
Joventuts d’Esquerra Republicana, Con-
vergència i Unió, Joventuts Nacionalistes 
de Catalunya, ICV-EU, Club Ciclista Sant 
Feliu.

Venda de places d’aparcament i trasters
(en règim de concessió)

NOU APARCAMENT 
A SANT FELIU

93 685 27 55 | 685 454 375 | www.yonet.es
Oficina d’informació al costat del Casal de Joves (C/ Laureà Miró)

Aparcament de vehicles en rotació. Obert 7-23 h
S’admeten abonaments · 93 685 58 36

P ACCÉS

organitzadors | col·laboradors




