
Del 27 de juliol al 5 d’agost

Festa Major
Tavèrnoles 2018

Maria Banús Segret



Tavernolencs, tavernolenques! Ja som aquí!
La Festa Major d’enguany ja està a punt per gaudir-la i disfrutar-la, 
des dels més petits als més grans!
Pels més tradicionals i amants de l’esport, el divendres 27 de juliol 
podreu participar a la caminada nocturna amb un recorregut d’uns 5 
km aproximadament. També hem organitzat un triangular de futbol 
amb els equips de veterans d’Avinyó, Folgueroles i Tavèrnoles pel 
diumenge dia 29 al vespre.
Pels que sou més gastronòmics, el dissabte 28 de juliol tindrem el 
sopar popular de Festa Major amb ball i DJ al final de la nit. Diumenge 
29 al matí no pot faltar la xocolatada amb taller d’aeris, malabars i 
inflables pels més petits. El divendres 3 d’agost al migdia, en Santi ens 
prepararà la ja tradicional paella d’arròs de Sant Esteve. Dissabte 4 
d’agost podreu menjar botifarra escoltant les fantàstiques havaneres 
del grup Barcarola i diumenge dia 5, finalitzarem la Festa Major amb 
el sopar de Tornaboda. PETIT RECORDATORI: PENSEU EN ELS 
TIQUETS! Teniu fins el dia 24 de Juliol per comprar-los a l’Ajuntament. 
Pels més atrevits i amb ganes d’experiències noves, enguany hem 
programat un taller de risoteràpia per començar la festa major amb 
alegria i un Karaoke infantil on la diversió està assegurada.
Com a bons habitants de poble que sou, n’estem segurs que molts 
de vosaltres teniu armaris plens d’andròmines, llibres antics i roba 
que no sabeu que fer-ne. Doncs ara ja n’heu trobat un bon ús! El 
diumenge de bon matí, podeu muntar la vostra paradeta de segona ma 
al Mercadillo amb preus, això si, populars i assequibles per a tothom! 
Eiii! Us recordeu del “I want to break free?” de Queen o del famós 
“Live is Life” d’Opus? Si és que no, ja podeu començar a fer memòria 
perquè divendres dia 3 d’agost a les 22h teniu una cita a l’Envelat amb 
el grup de versions Boys Damm. Esperem que vingueu amb ganes de 
ballar i cantar totes les versions possibles dels anys 70 i 80! 
Bé doncs, només falta que carregueu piles i animar-vos a participar a 
totes les activitats! 
DESTIGEM QUE GAUDIU DE LA FESTA PERÒ SOBRETOT, QUE ENTRE 
TOTS FEM LA FESTA!

Judit Fàbregas Muntal
Regidora de Joventut i Lleure



Tot just amb els camps acabats de segar, aquest any la cosa sembla 
que s’ha endarrerit una mica, ens arriba la Festa Major. I per tant és 
hora de sortir al carrer i gaudir-la al màxim juntament amb tots els 
veïns del poble.
En el programa trobareu un ampli ventall d’actes i espectacles molt 
variats, on petits, mitjans, joves i més grans, podran trobar el seu 
espai. 
Un programa que s’estendrà durant dos caps de setmana i que com 
cada any presenta novetats fruit de la implicació dels propis veïns a 
l’hora de pensar quina Festa Major volem pel nostre poble.  
 
Així doncs ja podeu anar preparant la paradeta per participar a la 
primera edició de “El Mercadillo” i fer ben gran aquesta proposta de 
mercat de segona mà que aquest any estrenem.
L’organització d’una programació com aquesta ha representat 
una gran dedicació i implicació per part de molta gent i sota la 
coordinació de la regidoria de Lleure; és de justícia fer-ne el 
reconeixement perquè cada petit gra de sorra aportat ha contribuït a 
preparar la nostra Festa Major.
Veïns de Tavèrnoles, us animo a gaudir el màxim de la nostra 
Festa Major, a participar-hi intensament durant aquests dos caps 
de setmana que es presenten ben carregat d’activitats, i també a 
col·laborar-hi per millorar un any més l’ampli ventall d’activitats que 
conformen el programa.  
 
Gaudim i divertim-nos amb responsabilitat i amb respecte pels 
altres i pel nostre entorn.

Veïns de Tavèrnoles,  
que tingueu una molt bona Festa Major!

Alcalde
Carles Banús i Puigivila



· Moviment de terres
· Enderrocs
· Construcció de rocalles
· Rebaixos en tot tipus de sòls
· Servei de camió-grua

Tel. 93 889 09 84
C.Mare de Deu del Far, 12 (P.I.Malloles)

08500 Vic · info@excavacionscarrera.com
www.excavacionscarrera.com

· Anivellament de terrenys 
amb motoanivelladora làser
· Arranjament de camins
· Ratllat de quadres de vaques
· Fresat de soques

Tot en excavacions i 
transport de materials





93 888 79 37  - 680 98 62 32
canjanot@gmail.com

www.facebook.com/allotjament-
canjanot

www.copier.es
info@copier.es



Bulló Instal·lacions i 
Muntatges Elèctrics S.L.
c. Joan Vilaregut, 11
08500 Manlleu (Barcelona)
tel. 93 850 70 95
bimemanlleu@gmail.com

www.bime.es



Divendres 27

21:00h. Pregó de Festa Major a càrrec de JOAN ROURA.  
Lloc: Centre Cívic.

Tot seguit Caminada popular. Recorregut de 5 km. Preu: 3€. 
Inclou coca, fuet i cava al final de la caminada.  
Cal anar ben calçat i portat frontal o llanterna.  
Sortida: Oficina de turisme. Hi haurà un obsequi per a tots els participants.

Dissabte 28

18:00h. Taller de risoteràpia i expressió corporal.  
Cal anar còmode. Lloc: Centre Cívic.

21:00h. Sopar de Festa Major a càrrec de Planes Bones a    
        l’Envelat.  
Cal portar: plats, gots i coberts. Preu 12€ (infants 10€).  
Cal confirmar a l’Ajuntament abans de dimarts dia 24 de Juliol.  
ENCARREGAR MÉS TARD DEL DIA 24 DE JULIOL IMPLICA PAGAR 
18€ PEL SOPAR. 
Seguidament Ball amb l’Orquestra De Franc Duet. 
Fi de festa amb Dj Aina Serrabasa. 

Diumenge 29

9:30h. “El Mercadillo” Mercat de segona ma. 
Cal apuntar-se a l’Ajuntament abans del 27/07/2018. Preu: 10€ per parada. 
Gratuït per la gent del poble. Lloc: Camp de futbol.

10:00h. Xocolatada popular al Camp de Futbol.  
Cal portar tassa i cullereta. 

Tot seguit taller d’aeris i malabars amb La Simultània.
17:00h. Espectacle dels nens i nenes del Casal d’Estiu de    
        Tavèrnoles. Seguidament Berenar i Karaoke infantil.  
Preu: 3€.  
Lloc: Centre Cívic.

Juliol



Agost
Divendres 3

12:00h. Missa Solemne en honor a Sant Esteve 
        i cantada dels Goig de Sant Esteve. 

13:00h. Aperitiu a l’Envelat

14:00h  Arrossada popular al Centre Cívic.  
Cal portar: plats, gots i coberts. Preu: 10€. 
Confirmar a l’Ajuntament abans del dimarts 24 de Juliol.

22:00h. Concert amb el grup de versions Boys Damm.  
Lloc: L’envelat.

Dissabte 4

16:00h. 1r Torneig d’escacs Festa Major Tavèrnoles 2018  
        (partides a 5 min.). Obert a tot el públic. 
Premis als tres primers classificats, al primer jugador local  
i al primer jugador infantil.  
Lloc: Centre Cívic.

21:00h. Botifarrada a l’Envelat. Preu: 5€. 
Tot seguit actuació d’havaneres amb el grup Barcarola.

Diumenge 5

21:00h. Sopar de Tornaboda.  
Cal trucar al Restaurant Fussimanya per reservar. Telf: 938122188.

20:00h. Triangular de futbol amb els equips veterans d’Avinyó,        
        Folgueroles i Tavèrnoles.  
Un cop acabat, hi haurà entrega de trofeus i s’anirà a fer un petit refrigeri  
a Can Colomer. Gratuït pels jugadors.



www.copier.es
info@copier.es

T: +34 600 07 94 59
www.casaruralaguilar.com 

laguilarrural@yahoo.es

Al Cor del Parc Natural Guilleries-Savassona

Plaça Major nº26, Vic                          Tel. 938860616 



Tel. 93 886 4283



Iban Mas Collell

C. Vell de Vic, 6 - P. I. La Fàbrica - 08519 Folgueroles
Tel./Fax 93 888 75 16 - E-mail talleribanmas@hotmail.com

T.   689 38 84 08









C/ Església, 1, 
08519 - Tavèrnoles (Barcelona)

938 887 308
Obert de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h 

i dilluns de 16:00h a 21:00h

https://twitter.com/ajtavernoles

https://www.facebook.com/tavernoles

http://www.tavernoles.cat

Organitza

Ajuntament de Tavèrnoles

tavernoles@tavernoles.cat

Col·labora :


