


Benvolguts amics i veïns, 
És un plaer saludar-vos per primer cop com a 
alcalde de Pontons amb motiu de la celebració 
de la nostra Festa Major. El programa que te-
niu a les mans és el fruit de l’esforç d’una bona 
pila de gent que ha dedicat moltes hores a or-
ganitzar, amb il·lusió, tota mena d’actes, perquè 
grans, mitjans i petits us ho passeu molt bé 
aquests dies tan assenyalats.

Pontons es prepara per celebrar la Festa Major, 
que ens serveix d’aparador per a mostrar la nos-
tra identitat i els nostres valors.

Les festes són l’essència de les nostre tradici-
ons i, alhora, un espai propici per la trobada. 
Hem après de la nostra infantesa, junt amb els 
nostres familiars, a viure la tradició i esperar 
amb emoció l’arribada de les nostres festes.
Vull agrair a tota la gent de Pontons que ens ha 
ajudat a confeccionar una programació tant va-
riat d’activitats i actes que, sens dubte, donen 
color i sentit a tots aquests dies d’alegria. 
Vull desitjar-vos que gaudiu d’aquests dies me-
rescuts d’oci i diversió.

He reservat unes línies per dedicar un record a 
totes aquelles persones que no estan amb nos-
altres; als que no poden assistir, per diferents 
motius, i als que estan passant moments difícils. 
Una forta abraçada d’amistat i solidaritat.

Espero que tots us divertiu al màxim en totes les 
activitats i actes, intentant deixar de banda tots 
els problemes que ens preocupen. La vida pas-
sa massa ràpid, així que sortim al carrer amb el 
major dels nostres somriures i passem uns dies 
de goig i felicitat.

BONES FESTES A TOTS I ENS VEIEM AL CARRER!

JOSEP TUTUSAUS, alcalde de Pontons

DIVENDRES 26 DE JULIOL
A 2/4 de 9 del vespre

PREGÓ
A càrrec de 

Jordi Morer de Llorens,
arqueòleg

A les 9 del vespre

TRONADA
A càrrec dels Diables de Pontons

Tot seguit,

PICA-PICA

A 2/4 de 10 del vespre

CORREFOC
A càrrec dels Diables de Pontons

D’1 a 3 de la matinada,  
a la Plaça de la Vila

BALL DE NIT
Amb Grup Parfills

DISSABTE 27 DE JULIOL

PISCINA
Entrada gratuïta

D’11 a 13 del migdia, 
al carrer de la Piscina

TOBOGAN  
AQUÀTIC
DE 24 M

De 6 a 2/4 de 8 del vespre, 
a la pista poliesportiva

FUTBOL SALA
Solters contra casats

A les 8 del vespre, 
pel carrers del poble

CERCAVILA
Amb els Gegants de Pontons



DIUMENGE 28 DE JULIOL
A partir de les 12 del migdia

PISCINA
Entrada gratuïta. Curses per edats

 
A la 1 del migdia, 

a la Parròquia de Santa Magdalena

MISSA SOLEMNE 
CANTADA

De 12 a 2 del migdia, a la Plaça de la Vila

VERMUT D’ESTIU
Amb DJ Pau Salvador

De 3/4 de 6 a 7 de la tarda, a la Plaça de la Vila

CONCERT 
CANTAIRES

Actuació Cantaires de Pontons i Coral Foix

A 2/4 de 10 de la nit, a la Plaça de la Vila

SOPAR POPULAR  
I HAVANERES

Amb Havaneres Xarxa

DILLUNS 29 DE JULIOL
A les 6 de la tarda, a la Plaça de la Vila

ANIMACIÓ INFANTIL 
I XOCOLATADA

La Festa dels Més Tumàcat

A 2/4 d’11 del vespre

CORREBARS
Amb la Xaraga Toquem-Toquem

D’1 a 3 de la matinada, 
a la pista poliesportiva

BALL DE NIT
Versions amb Allioli

De 3 a 6 de la matinada,
a la pista poliesportiva

DISCOTECA  
MÒBIL
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