Dies 23, 24 i 25 d’agost de 2019.
Divendres 23 d’agost
Repic de campanes d’inici de
Festa Major: a les 5 de la tarda,
amb el repic de campanes
comença la Festa!

Sopar popular de veïns: a la Font
de Sant Julià, a partir de 2/4 de
10 del vespre. L’organització
posa taules i cadires, el tiberi i
els estris se’ls porta cadascú.

El cremat de Festa Major: per no
tenir fred i escalfar l’esperit.

Dissabte 24 d’agost
Missa de Festa Major: a les 10 del
matí, a l’església de Sant Julià.
Gran partit de futbol: a partir de
dos quarts de 12 del matí al
camp de Vilallonga de Ter, partit
de Festa Major.
Paradetes de FMT19: de 4 a 6 de
la tarda, tothom qui vulgui pot
parar paradetes de jocs o venda
a la Font.
Animació infantil: a les 5 de la
tarda a càrrec de FEFE i Cia.
La xocolatada: per omplir els
estómacs i agafar aire.

Música a la fresca: mentre
degustem el cremat, una mica de
música per animar.

VI acampada jove: als camps de
Can Subirana. Cadascú s’ha de
portar tenda i parament.

Organitza:

Magnífic ball de Festa Major +
Discomòbil: a partir de les 11 de
la nit, ball i disco mòbil per a
grans i joves a càrrec de Carles
Xandri .
Ressopó dels valents: porteu el
que us ha sobrat del sopar i els
valents que aguantin fins al final
ho compartirem.

Diumenge 25 d’agost
Gran remullada: a les 12 del
migdia, remullada general amb
globus, galledes, regadores,
bombolles de sabó i de caps a
l’abeurador! i qui no vulgui pols
que no vagi a l’era.

Dinar de germanor: a partir de
les 2 del migdia, a les feixes
noves.
L’organització posa taules i
cadires, el tiberi i els estris se’ls
porta cadascú.

Jocs populars per petits i grans:
a partir de les 5 de la tarda,
estirada de corda, cursa de
sacs... per acabar de pair el dinar
i tancar la Festa.

Repic de campanes de fi de Festa
Major: amb un altre repic,
s’acaba la FMT19.

