
FESTA MAJOR DE SANT GREGORI 2016 

 

DIVENDRES 15 DE JULIOL 

- A partir de les 4 de la tarda i durant tota la tarda, finals del Torneig de pàdel per equips de 

Festa Major, a les instal·lacions del x3 Pàdel Club & Fitness Girona. Organització i informació: x3 

Pàdel Club & Fitness Girona. 

- A les 8 del vespre, a la Plaça de l’Ajuntament, Pregó de Festa Major, a càrrec de Carles Saló i 

Mayolas,  coordinador esportiu i entrenador durant 19 anys de l’AE Sant Gregori 

Tot seguit, a la mateixa Plaça de l'Ajuntament, actuació castellera a càrrec del Castellers de les 

Gavarres. 

- A la mateixa hora, Exposició del Concurs de Fotografia organitzat pel ZOOM, a la Plaça Miquel 

Martí i Pol. 

- A les 10, SOPAR DE GERMANOR (els tiquets del sopar es podran retirar fins el dimecres 13 de 

juliol (improrrogable) a l'Ajuntament de Sant Gregori. La comissió no es farà responsable de 

donar sopar a partir d'1/4 d'onze de la nit. Es podrà reservar lloc a partir de les 18.30 h. Preu 

adults 18 €; Preu infantil (de 3 a 12 anys): 10 €. Tiquets de seient lliure per menors de 3 anys). 

- Elecció de l'Hereu i la Pubilla de Sant Gregori 2016. 

- Lliurament de premis del concurs de fotografia del ZOOM. 

- A les 12 de la nit, ball de festa major amb el orquestra MONTECARLO. 

- En acabat, ANIMAL SHOW, un conjunt de dj's que s'encarregaran de tancar la nit amb el seu 

espectacle de musica festiva i bogeria sobre l'escenari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISSABTE 16 DE JULIOL 

- A partir de les 9 del matí, Final Individual Sub-14, Final Femenina i Final Absoluta de Dobles 

Masculins del V Open d'Estiu, a les pistes de tennis municipals. Organitza: Club Tennis Sant 

Gregori. 

- De 9 del matí a 1 del migdia, II Campionat de petanca de Festa Major, al passeig de 

l’Argelaguet. Organitza: Casal Sant Grau i Grup Petanca Sant Gregori. 

-De 10 a 1 del migdia, Exhibició de cotxes de ràdio control, al Circuit del Polígon de la Joeria (al 

costat de la deixalleria municipal). Durant l'exhibició, es podrà participar amb cotxe propi. 

-De 11 a 1 del migdia, i de 5 a 7 de la tarda, III Concurs de Dibuix Infantil, a la zona de la Pineda 

(costat de la piscina municipal). Organitza: Associació de Comerciants de Sant Gregori - Vall de 

Llémena. 

- També a les 11, a la carpa de la Plaça Miquel Martí i Pol, I Trobada d'antics jugadors i 

aficionats del Tennis Taula de la Vall de Llémena . Inscripcions fins el 13 de juliol al 

972.42.86.66 o fins mitja hora abans de començar la trobada. Organitza: Casal de Gent Gran 

Sant Grau. 

- A partir de les 3 de la tarda, i  fins a les 12 de la nit, V Torneig de Futbol-7 Femení, al camp de 

futbol municipal. 

- A partir de les 5 de la tarda, Final Individual Masculina de Consolació i  Final Individual 

Masculina Absoluta del V Open d'Estiu, a les pistes de tennis municipals. Organitza: Club Tennis 

Sant Gregori. 

- A la mateixa hora, Jocs de Cucanya a càrrec de l'Associació de joves el Quaranta-Dos, a la zona 

de la Pineda (costat de la piscina municipal). 

- De 6 a 8 de la tarda, al Centre Cívic, exposició dels següents treballs: 

▪  Exposició de cargols de mar El Racó de Thalassa (col·lecció Malacològica) a càrrec d'Enric 

Mir. 

▪  ZOOM, exposició de fotografies del concurs de la Festa Major. 

▪  Exposició de treballs realitzats als tallers culturals del municipi de Sant Gregori. 

- A les 6 de la tarda, a la Pineda,  inici de la VII Gimcana Rural. 

Més informació i inscripcions a: www.stgregori.com/festamajor i cdf_santgregori@hotmail.com. 

Data límit inscripció: divendres 15 de juliol. 

- A les 7 de la tarda, animació infantil amb Els Xancleta, a la zona de la Pineda (costat de la 

piscina municipal). 

- A la mateixa hora, al camp de futbol municipal, tradicional Partit de futbol de Solters contra 

Casats. 

- A les 11 de la nit, a la Plaça Miquel Martí i Pol, ball de festa major amb el duet ARYA. 



- A partir de la 1 de la matinada, ORQUESTRA DIVERSIONES, que amb la seva nova gira 

"echame a mi la culpa tour", tornaran a emplenar de música, llums, gent, somriures, diversió i 

festa el nostre envelat. 

- I per acabar la nit, final de festa amb l'ORQUESTRA MARIBEL, els nostres veïns de Sarrià i Sant 

Julià que volen tornar a fer-nos gaudir de les seves esbojarrades versions fins que surti el sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIUMENGE 17 DE JULIOL 

- A les 12 del migdia, Missa a l'Església de Santa Maria amb l'acompanyament de LA CORAL DE 

SANT GREGORI. Tot seguit, concert a càrrec de la mateixa Coral. 

- A 2/4 de 6 de la tarda, Audició de Sardanes a càrrec de la cobla LA PRINCIPAL DE PORQUERES, 

al passeig de l'Argelaguet. Organitza: Colla Sardanista Sant Gregori. 

- De 6 a 8 de la tarda, al Centre Cívic, exposició dels següents treballs: 

▪  Exposició de cargols de mar El Racó de Thalassa (col·lecció Malacològica) a càrrec d'Enric 

Mir. 

▪  ZOOM, exposició de fotografies del concurs de la Festa Major. 

▪  Exposició de treballs realitzats als tallers culturals del municipi de Sant Gregori. 

- A 2/4 de 7 de la tarda, Festa de l'Escuma amb LA BOMBOLLA, davant de la Piscina Municipal 

(zona Pineda). 

- A la mateixa hora, al camp de futbol municipal, Final del IX Campionat d'Estiu de Futbol-7  

Sènior i Final del V Campionat d'Estiu de Futbol-7 Veterans. 

- A 2/4 de 8 del vespre, Gran Concert amb l'Orquestra NUEVA ETAPA, a la Plaça Miquel Martí i 

Pol. 

- Tot seguit, Gran Ball de Festa Major amb l'Orquestra NUEVA ETAPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DILLUNS 18 DE JULIOL 

- A les 9 del matí, Concurs de Botifarra Local, amb esmorzar inclòs, a la Plaça Miquel Martí i Pol. 

- A les 10 del matí, Missa de difunts a l'Església Parroquial. 

- A les 6 de la tarda, Berenada a la Font de Can Verdaguer. Durant el transcurs de la mateixa es 

rifarà un xai. Tot seguit, Ballada de Sardanes a càrrec de la cobla CIUTAT DE GIRONA, on es 

tocarà la tradicional sardana "Amics Absents", en memòria dels amics sardanistes que ens varen 

deixar. Organitza: Colla Sardanista Sant Gregori. 

- A les 2/4 de 9 del vespre, a la Plaça Miquel Martí i Pol, Exhibició de Patinatge Artístic a càrrec 

del P.A. Sant Gregori. 

- Tot seguit, Exhibició de Gimnàstica del Grup de gimnàstica Artística Sant Gregori i l'Escola 

Esportiva Sant Gregori. 

- A les 10 de la nit, a la mateixa plaça Miquel Martí i Pol, havaneres a càrrec del grup Les 

Anxovetes, grup d'havaneres en femení . Durant la cantada, la comissió repartirà rom cremat 

entre els assistents. 

Durant la vetllada es durà a terme el sorteig del COVE. 

També, durant la vetllada, es farà l'entrega de premis del primer concurs de dibuix infantil, 

organitzat per l'Associació de Comerciants de Sant Gregori - Vall de Llémena. 


