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MOQUETES
PARQUETS

IVAN DECORACIÓ s.l.

Venda de material elèctric, fontaneria, il·luminació, 
sanitari, mobles de bany, griferia...

C. Doctor Josep Trueta, 10-14
17220 Sant Feliu de Guíxols . T. 972 32 12 59

C. Colom, 1 - Sant Feliu de Guíxols
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Els escrits compromisos i la Festa Major
Hi ha una gran diferència entre un escrit compromès i un escrit de compromís. De vegades, per 
càrrec polític, ens demanen un text de compromís per encapçalar un projecte: ja sigui una col·lecció 
de llibres, una programació cultural, és indiferent. Ho veiem sovint: a les primeres pàgines apareix un 
text de l’alcalde o del regidor de torn, la foto de rigor, i tal dia farà un any.

M’agafo molt seriosament aquests compromisos i miro de fer textos compromesos. Valgui el joc de 
paraules, per expressar que no som davant de frases frívoles perquè, com deia l’escriptor, a cada 
text nostre ens estem delatant. Escriure ens ensenya com som per dins. Compte.

En aquest escrit de festa major, volia introduir d’alguna manera l’escriptor Josep Pla. Alguna vegada 
he fet servir textos de Gaziel com a punt de partida, però enguany volia centrar-me en Pla. Però com 
sabeu, la relació entre Josep Pla i Sant Feliu de Guíxols és molt ‘estranya’ (sempre va mirar Sant 
Feliu amb respecte però mai li va tenir prou confiança, crec). 

Hi ha un llibre, en un capítol del qual precisament es parla de festa, Guíxols i Josep Pla, del qual us 
en parlaré un altre dia perquè potser aquest text meu cau en mans infantils, i les grolleries que hi 
surten són per a paladars més adults.

En un altre racó, repassant llibres vells, em surt una cita de Pla (no la trobareu a la seva obra, perquè 
és una entrevista que li fan) “Oh cony Sant Feliu de Guíxols, és un poble estranyíssim”. 

Més endavant, Josep Mercader, present en aquesta entrevista diu “a Sant Feliu són tan senyors, que 
els dijous parlen en castellà”. I, per acabar, en aquesta mateixa taula, reprèn la paraula Josep Pla, tot 
dient “Sant Feliu de Guíxols va conèixer uns temps importants: el port treballava molt. Hi hagueren 
uns músics colossals”.

I a tot això, la Festa Major. Em diran: quina barreja fa l’alcalde entre Festa Major, Músics, Josep Pla, 
el port que treballa... Ingredients molt dispars, molt diferents l’un de l’altre, però genuïns tots ells. 
Així també és la festa major. Amb actes molt diferents l’un de l’altre, amb moments totalment con-
traris entre si, serveix per construir uns dies de catarsi després d’un llarg hivern que no s’acaba mai 
(i menys aquest estiu, meteorològicament semblant a un abril calent). Actes de diversitat, sí, però 
genuïns. Que parlen de nosaltres. Que ens diuen com som. Com els escrits compromesos, que 
parlen d’un mateix.

Viurem enguany un estiu que també és una aiguabarreig entre cultura, Espai Thyssen, Festival de la 
Porta Ferrada, atraccions de fira, tómbola, muntanya russa, música, sardana, ball, nit i oci. Que Sant 
Feliu de Guíxols està de festa, i tothom hi està convidat, i tothom té forma de sentir-s’hi a gust, és 
el que més m’agradaria.

I com dèiem abans, canviant una mica la frase: “A Sant Feliu són tan senyors que el primer dia 
d’agost fan la millor festa de la Costa Brava”.

Que passeu uns bons dies de celebració.

Joan Alfons Albó i Albertí
Alcalde de Sant Feliu de Guíxols

Publicitat i distribució: Disseny i maquetació:

Dipòsit Legal  GI.1031-2013



CAFETERIA -SANDWITXERIA AMB TERRASSA INTERIOR I EXTERIOR

www.lamarquesina.net
c. Major, 37 - 972 32 05 87 - 17220 Sant Feliu de Guíxols

Passeig dels Guíxols,  24
Tel .  i  Fax 972 32 55 23

C. Sant Ramon, 16-18
Tel .  972 32 23 10

17220 Sant Fel iu de Guíxols

C. Joan V i lar,  1,  local  4
Tel .  972 31 58 56

17230 Palamós

to ldos.mas@gmai l .com

T A P I S S E R I A  I  “ T O L D O S ”
M ATA L A S S E R I A  I  C O R T I N AT G E S

TesT d’inTolerància alimenTària
Símptomes relacionats

obesitat  Les dietes poden no sorgir efecte quan
no es suprimeixen els aliments intolerants.

Problemes a la pell  Acné, eczema, psoriasis,
picor, urticaria.

molesties neurològiques  Mal de cap, migranya,
mareig, vèrtic

i altres
C/ Santa Teresa, 72 - 17220 Sant Feliu de Guíxols - Tel. 972 32 82 95 - www.saibelucia.com          Hores conVinGUdes

CENTRE ACREDITAT DE:TracTamenTs
Làser
Oxigen
Drenatge Linfàtic
Quiromassatge
Plataforma fitness
Solàrium
Laser lipolític
Ultracavitació ]30€

Retrobar-se a Sant Feliu de Guíxols per Festa Major.
Ha arribat la Festa Major i amb ella els dies més atepeïts de l’estiu a la nostra ciutat. Són dies en que 
els guixolencs i guixolenques ens esforcem per ser uns bons amfitrions, per a que tots els visitants 
es sentin com a casa i perquè tothom que ho vulgui pugui fer de la nostra ciutat també la seva.

Cada festa, cada trobada, cada aplec, té el seu sentit i la Festa Major té la virtud de tenir-ne molts de 
junts i a la vegada. Potser és per això que a aquesta festa se la qualifica amb un superlatiu.

Entre tots els sentits que li podem donar a la Festa Major ens agrada especialment el marc de re-
trobament que genera. I és que la Festa Major sembla pensada i feta per retrobar vells coneguts. 
Ganxons i ganxones que s’han anat escampant per motius personals, laborals o professionals tor-
nen a la ciutat que els ha marcat i senten com a seva. Les encaixades de mans al passeig, les con-
verses sinceres preguntant “com t’ha anat l’any”. Aquell cop d’ull als més petits per exclamar “quina 
estirada!”. Per Festa Major retrobem l’escalfor i la companyia en els problemes i en les alegries del 
darrer any -un altre any de maleïda crisi- d’aquells que tenim com a punt de referència i denominador 
comú aquest petit racó de món, aquesta meravellosa xarnera entre l’Empordà i la Selva.

Aquest retrobament, aquesta escalfor ens serveix de quilòmetre zero per fer-nos el propòsit de con-
tinuar en el dia a dia i ens dóna perspectiva per reivindicar-nos com a ciutat i fer ciutat. 

Desde l’àrea de cultura i activitats hem intentat fer una programació per a que la Festa Major sigui 
ben lluïda i a on tothom hi trobi aquest seu espai de retrobament.

Bona Festa Major. 

Pere Albó i Marlés
Vicealde

Vine a la Festa amb transport públic urbà
Els dies de la Festa Major són moments en els quals hi ha un increment més acusat de vehicles.
Per què no agafar l’alternativa del transport públic urbà?
Hem dissenyat uns horaris i itineraris còmodes, que et porten al cor de la Festa, de forma adient.
Les tarifes són les mateixes que el servei habitual i potser abonaments com la T-10 o T-30 per les families estan molt 
bé ja que els surt el bitllet a pràcticament la meitat que el bitllet senzill.

27 de juliol   Recorreguts de 30 minuts

Sortida a les: 21.30 h.  >>  22.00 h.  >>  22.30 h.  >>  23.00 h.                     
Pl. Alabric – Pl. Tetuan – Pl. Ceuta – Pl. Terol – Mossos – Avda. Catalunya/Tarragona – Ctra. Girona/St. Adolf –  Placeta Sant Joan

Sortida a les: 23.45 h.  >>  00.15 h.  >>  00.45 h.  >>  01.15 h.                    
Placeta Sant Joan - Ctra. Girona/St. Adolf – Pl. Alabric - Pl. Tetuan – Pl. Ceuta – Pl. Terol – Mossos – Avda. Catalunya/Tarragona

1, 2, 3 i 4 d’agost    Recorreguts de 30 minuts

Sortida a les: 21.30 h.  >>  22.00 h.  >>  22.30 h.  >>  23.00 h.
Pl. Alabric – Pl. Tetuan – Pl. Ceuta – Pl. Terol – Mossos – Avda. Catalunya/Tarragona – Ctra. Girona/St. Adolf –  Passeig del Mar (Can Canari)

Sortida a les: 23.45 h.  >>  00.15 h.  >>  00.45 h.  >>  01.15 h.
Passeig del Mar (Can Canari) - Ctra. Girona/St. Adolf – Pl. Alabric - Pl. Tetuan – Pl. Ceuta – Pl. Terol – Mossos –  Avda. Catalunya/Tarragona



transportsllonch@gmail.com

PROPERAMENT

ENS TRASLLADEM A

CTRA. DE GIRONA, 26-28 BAIXOS

T. 972 32 13 01
www.clinicasodontored.com

Clínica dental

Sempre proper als nostres pacients

Especialitats
odontològiques

• Pròtesis dentals
• Implants
• Endodòncia
• Ortodòncia
• Odontologia infantil
• Tractament de genives
• Tractament del mal alè
• Blanqueix dental
• Cosmètica dental
• Prevenció

Vine a informar-te

de les nostres promocions

en implants i estètica dental

22.00 h. 

CARNAVAL A LA FRESCA
Rua de les colles de carnaval locals

Recorregut: Plaça Monestir, Avda. Juli Garreta, Passeig del Mar i dels Guíxols.
Organitza: Associació de Festes Ganxones 

23.30 h. 

Fi de Festa del carnaval a la fresca
amb DJ Stravinsky 
Zona de barraques de la Platja.

Organitza: Associació de Festes Ganxones 

dissabte, 27 de juliol

Per a més informació consulteu la web: www.aficguixols.cat



www.santfeliucentre.net

Els comerciants de Sant Feliu us desitgen una bona Festa Major

Plaça Ferran Agulló, 3 baixos
17220 Sant Feliu de Guíxols

Itaka bar mediterranea

Menú diari
Tel. reserves 690 17 17 01

Menú per vegetarià

Espectacles en directe, per a la programació 
busca’ns al 

18.00 h. 

Passada de gegants, capgrossos i cavallets. 
Organitza: Colla Gegantera Ganxona
Sortida de la plaça de Terol i arriba al Passeig del Mar (davant l’Ajuntament).

20.00 h. 

Pregó de la Festa Major 

a càrrec de l’Associació Percussió Ganxona
Escenari davant l’Ajuntament.

23.00 h. 

“MASCLETÀ” d’inici de Festa Major. 
Gentilesa de l’associació dels firaires instal·lats a la fira de Festa Major.

23.30 h. 

Nit de festa.
“HOTEL COCHAMBRE” + DJ
Escenari davant l’Ajuntament.

dimecres, 31 de juliol



TALLERAUTO
OSCHGAS-GLP
D E S  D E  1 9 5 4

TALLER MULTIMARCA
C. Pere Geronès, 2-10  .  Tel. 972 83 70 23  .  Fax 972 83 77 11

17246 Santa Cristina d’Aro (Girona)
auto@autobosch.com  .  www.autobosch.com

L’AUTOGÀS-GLP (Gas liquat del petroli), és una barreja de butà i pro-
pà. Es tracta del carburant alternatiu més utilitzat al món, amb més de 
15 milions de vehicles.

ECONÒMIC  .  EFICIENT  .  ECOLÒGIC  .  IMMEDIAT

C O N C E S S I O N A R I S

PLANXISTERIA  .  PINTURA  .  MECÀNICA  .  ELÈCTRICA  .  LÍNIA PRE-ITV (informe gratuït)

VEnda dE VEhIclEs: nous . sEMInous . GErèncIa . KM. 0 . ocasIó

www.autogasglp.cat

TALLER INSTAL·LADOR 
OFICIAL ACREDITAT

Convertim vehicles a gas GLP

Subministrem gas GLP a clients

Certifiquem a tallers

Instal·la Autogàs-GLP
per estalviar fins el 50%

i reduir contaminació

TAPES,
MENJARS, MUSIC & COPES

Rambla Portalet, 6
Tel. 972 323 216

Sant Feliu de Guíxols

11.00 h. 

CARNAVAL A LA FRESCA. 
“Cercavila aquàtica” de les Colles de Carnaval Ganxones
i “Festa de l’Escuma”
Pels carrers del centre de la ciutat. Sortida Plaça Monestir, final a la Plaça Miquel Murlà.

12.00 h. 

Ofici solemne de Sant Feliu i ofrena floral
de la Colla Gegantera Ganxona. 
Parròquia Mare de Déu dels Àngels. 

19.00 h. 

Concert de Festa Major
“ORQUESTRA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL”
Escenari davant el Casino de la Constància..

23.00 h.

Audició de sardanes
Cobla “LA PRINCIPAL DE LA BISBAL”
Escenari davant el Casino de la Constància..

24.00 h. 

Ball de nit
“ORQUESTRA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL”
Escenari davant el Casino de la Constància.

dijous, 1 d’agost

Fundada l’any 1888, La Principal de la Bis-
bal, ha crescut paral·lela a la història de 
Catalunya. Des de l’esplendor de la Re-
naixença o l’eufòria de principis dels anys 
trenta quan el President Macià li va atorgar 
el títol de “Cobla Oficial de la Generalitat 
de Catalunya” fins a èpoques crues com 
la dictadura de Primo de Rivera, la guerra 
civil espanyola o el franquisme. Són 125 
anys d’història, en què la Cobla ha estat 
sempre un referent.



CETREM
CENTRE MÈDIC DE REVISIONS

RECONEIXEMENTS MÈDICS · PERMISOS DE CONDUIR · ARMES

GRUES · GOSSOS · SEGURETAT · NÀUTICS

Ens encarreguem de tota la tramitació del permís de conduir

NO CAL DEMANAR HORA    Horari de revisions: Dilluns i dimecres de 4 a 9 de la tarda

Tel. 972 32 17 16 - C. Girona, 20 (davant de correus)  -  17220 SANT FELIU DE GUÍXOLS

c/ Major, 38 - Tel. 972 32 62 64
Mercat Municipal . Parada 9 - Tel. 972 32 12 32
17220 Sant Feliu de Guíxols

TOTA MENA DE MENJARS PER EMPORTAR
cuina casolana  .  Pollastres a l’ast  .  rostits  .  Garrí
croquetes de pollastre, gambes, etc...  canelons casolans

MENÚ DIARI de dilluns a divendres no festius
www.cuinatscarrermajor.com

ESPECIALITAT EN ARROSSOS I FIDEUÀ

segueix-nos al Facebook

19.00 h.

Espectacle familiar itinerant
“WANDERING ORQUESTRA”  
Inici espectacle a la Plaça del Mercat

20.00 h. 

Ofici solemne en honor
a la Mare de Déu dels Àngels. 
Parròquia Mare de Déu dels Àngels. 

20.00 h.

Sardanes amb la cobla “CIUTAT DE GIRONA”
Escenari davant la Cambra de Comerç.

24.00 h. 

Nit de festa “VIRUS” i Festa Disco
Escenari davant l’Ajuntament.

divendres, 2 d’agost

Virus va pujar a dalt de l’escenari ara fa 10 anys i no n’han baixat més. El grup 
es va consolidar en un temps rècord i es van convertir en imprescindibles per 
qualsevol festa primer a casa, el Ripollès, i després per tot Catalunya. 

L’experiència és un grau i Virus ha pres nota. Saben donar el que 
la gent vol però sobretot saben fer-ho passar bé. Continuen amb 
versions de clàssics del pop  i el rock nacional i internacio-
nal però donant  el toc Virus que els fa inconfusibles i únics.  
 
Això els ha portat a omplir sales a qualsevol punt de la geografia catala-
na on han actuat.

La vida de Virus es preveu llarga. El secret?



Cuina Casolana - Esmorzars de forquilla
Carn a la brasa - Paelles i tot tipus de plats per emportar

www.casellasinteriors.com

SANT FELIU DE GUÍXOLS
C. Algavira, 4 - Tel. 972 32 15 30

PALAMÓS  972 31 85 53      PALAFRUGELL  972 30 32 35

cortines enrotllables
filtres solars

paquetos
estors
panells

venecianes
plisades

motoritzacions
papers pintats

tapisseria
tendals

11.00 h. 

Jocs de cucanya. 
Platja de Sant Feliu 

16.00 h.

Campionat de BOTIFARRA
del Nou Casino La Constància
Inscripcions d’11 a 12 h.  i de 15 a 16 h.
al mateix Casino.

20.00 h. 

Sardanes
amb la Cobla “ILURO”
Escenari davant la Cambra de Comerç.

22.30 h. 

CORREFOC
amb els Diables d’en Pero Botero. 
Sortida de la cruïlla Passeig - Rambla del Portalet. 
Espectacle final a la Plaça del Mercat.

24.00 h. 

Nit de festa. 
“FUNDACIÓN IBIZA” 
Escenari davant l’Ajuntament.

dissabte, 3 d’agost
diaBles d’en Pere BoTero

Diables d’en Pere Botero va néixer a 
Salt l’any 1989. Des de llavors i fins 
avui el seu objectiu ha estat mante-
nir i difondre la tradició cultural dels 
correfocs i la festa del foc arreu del 
territori català, dins un entorn festiu, 
socialment plural i amb una identitat 
de clara arrel catalana.

La colla s’agrupa en tres dinàmiques: 
diables, banda de percussió i colla 
Diables infantil i juvenil, que s’ajunten 
per oferir un espectacle de carrer 
divertit, vistós i molt rítmic, on es com-
binen tradició, foc, música i pirotècnia

Espectacle 2013: 

Foc a la corrupció!

Ràbia i impotència davant la corrup-
ció s’han convertit en un llast que 
hem d’arrossegar. 

Pere Botero vol trencar amb aquesta 
lacra fent el que sap fer millor, FOC!



Swimwear - Beachwear - Homewear - Underwear
Moda en bany i complements, llenceria i en roba íntima

Moda de baño y en ropa íntima
Mode intime - Maillots de bany

Unterwäsche Badeanzug

Carrer Major, 30  .  Tel. 872 027 012  .  17220 Sant Feliu de Guíxols

Grup Autopodium
Compromís de servei

Autopodium Autopodium Proauto - Autofisa Grupauto Autopodium
Vehicles Comercials

Autopodium
Empreses

segueix-nos a:                    - www.autopodium.es

9.00 h.

Campionat de Petanca
25è Aniversari del Club Petanca Vilartagues
Pistes Municipals de Petanca de la Zona Esportiva de Vilartagues

19.00 h. 

Animació infantil
“La Fada Iris, el Mag Barba Llarga, la Bruixa Empipada,
el Capità Joan Espàrrec i la Princesa Bruna Pirata”
Plaça del Puig

23.00 h. 

CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI de cloenda.
24.00 h. 

Ball i nit de festa. 

“LA METROPOL” 
Escenari davant l’Ajuntament.

diumenge, 4 d’agost

L’orquestra metropol, neix a l’ any 98 com a trio de 
música seqüenciada, i comença el seu creixement 
l’any 2001 amb la creació de l’empresa Metropol Ar-
tístic SL.

En aquets moments, posicionada com una sèria alter-
nativa dins del panorama de les orquestres “grans” 
de Catalunya afronta una nova etapa amb una gran 
renovació dels seus components, una actualització 
dels seus repertoris i ,com sempre, tota l’energia ne-
cessària per continuar fent de la “Festa Major” la nos-
tra raó de ser.

Nominats per tercer any consecutiu com a finalistes 
dels premis ARC de Catalunya, defensem la música 
totalment en directe.



FIRA DE LA FESTA MAJOR 2013
Als Jardins Juli Garreta i zona estacionament de la carretera de Palamós 
Del 26 de juliol al 5 d’agost

ACTIVITATS ESPORTIVES DE FESTA MAJOR
DISSABTE 10 D’AGOST

19.00 h. 

Milla Popular de Sant Feliu de Guíxols 
Lloc: Passeig del Mar, davant Ajuntament.
Inscripcions 1 hora abans
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DIUMENGE 11 D’AGOST

22.00 h.

13e. Aniversari del Museu de la Joguina.
Com cada any fem “La nit encantada”
que es una gimcana per a petits i grans,
a l’interior del museu.

Carrer dels Especiers, 21  -  17220 Sant Feliu de Guíxols  (Girona Costa Brava)
Tel./Fax: + 34 972 328 257  -  E-mail: info@arsignum.com  -  http://www.arsignum.com

COMPREM
OR I PLATA

PaGuEM sEGons coTITZacIó oFIcIal dIÀrIa
consulTIn PrEus sEnsE coMProMIs

Plaça del Monestir 56   17220 Sant Feliu de Guíxols
Telèfon 972 32 38 05 - Fax 972 82 30 11 - mferrer@segurosbilbao.com

AGÈNCIA MONTSE FERRER, S.L.

ASSEGURANCES BILBAO
Grup

Av. Juli Garreta, 30   17220 Sant Feliu de Guíxols   tel. 972 820 014   oficina@silviaclavaguera.com
www.silviaclavaguera-serveis.com

Tel. 972 327 355 - Fax 972 327 356 - www.busquetssl.com

CATALANA
OCCIDENT

Concurs de dibuix
Tema: Festa MajorPREMI AL MILLOR DIBUIX

PREMI AL DIBUIX MÉS ORIGINAL
PREMI AL CONCURSANT MÉS PETIT D’EDAT

El guanyador del concurs tindrà dues consumicions gratuïtes
(2 tarrines de gelat, 2 Creps, 2 cocktails (GinTonic, mojito...)
a qualsevol dels establiments de:
Masiá (Carrer Verdaguer) o La Xixonenca (Rambla Vidal).
Envieu-nos el vostre dibuix a través del facebook

de la Xixonenca  xixonenca.santfeliu.

En uns dies sabreu qui son els guanyadors.
Aquest dibuix serà publicat en properes publicacions de la Festa Major.

Patrocinat per:  Gelats Masià  .  Masià Nit  .  Teresa Masiá Plá



1

2

4

3

5

6

1   Zona atraccions Antic Tennis
2   Zona atraccions Passeig
3   Escenari Passeig
4   Escenari Casino
5   Escenari Festa Major Jove
6   Paradetes

També ens pots trobar a internet
Aquest any com a novetat hem creat una pàgina web per tal que pogueu
visitar en tot moment la programació, conèixer els grups que actuen
i accedir als links dels nostres col·laboradors.

L’enllaç és:  www.festamajor2013.tk

Il.lustració de: Carles Costa Juan



Serveis Urbans Tractament de 
Residus

Serveis Industrials

Neteja Gestió de punts nets

Cespa

Abocadors de 
residus no perillosos

Recollida Desamiantat d’equips 
i instal·lacions

Estacions de 
transferència

Jardineria Recollida i transport Plantes de valorització 
energètica de RSU

La innovació
al servei del 
Medi Ambient

www.cespa.es

Seu Barcelona
Avd. de la Catedral, 6-8.
08002. Barcelona.
T.93.247.91.00

Pol. Industrial Bujonis
C/Bujonis 14
17220. Sant Feliu de Guíxols
T. 97.282.26.47

Passeig del Mar, 17-18 (davant del mar)
Tel. 972 32 02 19 - Fax 972 82 13 21
17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona)

Direcció: Emili Albó i Casals

obert tot l’any . ouvert tout l’année  .  open all year

Menú
de Festa Major

Preu: 23,80€ (IVA inclòs)

Ctra. de Palamós, 194 - 17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona)
Tel. 972 32 01 93 - Fax 972 82 06 77 - info@hostaldelsol.cat

www.hostaldelsol.cat

Divendres 26 de Juliol 

Concert música electrònica.
Organitza: Electronic Music Squad.

Dissabte 27 de Juliol

Concert de Festa final
del carnaval d’estiu 
Diumenge 28 de Juliol
16h.

Cursa de Pasteres
LLoc: Platja Sant Feliu. Organitza TZVR.

Tarda de Castellers
Organitza: JERC Guixols.

19-20h.

Taller de maquillatge infantil
LLoc: Jardins Juli Garreta (Barraca Montclar). 
Organitza: Montclar.

Dilluns 29 de Juliol

Taula de Salut
a càrrec de ACAS.

Dimarts 30 de Juliol
19-20h 

Taller de reciclatge infantil
LLoc: Jardins Juli Garreta (barraka Montclar). 
Organitza: Montclar.

Dimecres 31 de Juliol
21h 

Sopar de colles
Lloc: Plaça del mercat. 

Al finalitzar el sopar

Xaranga
amb la col·laboració de: Percussió Ganxona
i diferents bars de la zona. 

Festa Major Jove
Dijous 1 d’Agost
16h.

Concurs de botifarra
LLoc: Salvament, inscripció gratuïta.
Organitza: Associació carnavalesca Uhh que 
Xungus

Divendres 2 d’Agost

Concurs Uhh que música
Organitza: Associació carnavalesca
Uhh que Xungus

Dissabte 3 d’Agost
11h matí

Exhibició de graffitis
18h

Breakdance
Concert
Sanfefunk amb el projecte:
L’amor no és l’òstia.(hip hop)

Diumenge 4 d’Agost
19-20h

Taller de polseres i de trenes
LLoc: Jardins Juli Garreta (barraka Montclar). 
Organitza: Montclar.
Concert organitzat per JERC Guíxols



Carta renovada!
Platets mexicans, servei de cafeteria, cafès, 
tès, entrepans, pastes, pizzes, sucs.......
Taco Ganxó ara i sempre amb tu!
Horari: de 10 a 15,30 i de 18,30 a 12 de la nit
Plaça Monestir, 48   Sant Feliu de Guíxols
Tel. reserves: 633.480.554

segueix-nos al Facebook
Quantes hores fan o feien falta per fer un bon rellotge? 
Fan falta anys! 

Quin és aquest projecte que ja comença a tenir forma?
Bé, el Museu del Rellotge és un projecte que serà reali-
tat en breu, gràcies a la implicación de vàries persones, 
entre elles el Sr. Marc Sagué que s’encarrega d’ajustar 
els rellotges de peu, l’escriptor Sergi Luque, especialista 
en rellotges subaquàtics,.. tothom que hi ha intervingut, 
d’una manera o altre, hi ha posat els cinc sentits per fer-
ho realitat.
La intenció és ser, i crec que anem pel camí d’aconseguir-
ho,  una punt més d’atracció per a tot el món.

Perquè no s’ha inaugurat ja el Museu del rellotge?
Tots estan a punt. Queden només els de peu que por-
ten molta feina i s’estan arreglant en el mateix lloc on 
s’exposaran.

De moment, quin és el més antic que hi tindreu exposat?
Un rellotge de butxaca de l’any 1683.

Hi haurà alguna activitat parale·la dins del Museu del Re-
llotge?
Evidentment. Qui visiti el Museu sortirà sabent com s’ha 
medit el temps a través dels segles.
Més endavant, podrá, a partir d’uns cursos, fer el man-
teniment del seu propi rellotge, amb nocions per saber 
que cal fer en un cas o altre. A partir d’aquí, les opcions 
s’aniran enllaçant. 

Quin rellotge hi voldries tenir que no tens encara?
No tinc preferències. N’hi ha molts que hi son i d’altres 
que hi serán benvinguts.

Museu del Rellotge
Entrevista a Enric Pla, de 65 anys i rellotger de professió

Tenim entès que alguns clients la joieria-rellotgeria Pla ha 
tingut autèntic interés a donar peces per al Museu real-
ment curioses, no?
La veritat és que sí. D’entre les peces que s’estant res-
taurant, hi ha veritables obres d’art, amb gran significat 
pel propietari , col·leccionista i pel visitant que no en tingui 
cap referència.

On estarà situat el Museu del Rellotge?
Al segon pis del Monestir, al mateix edifici on hi ha el Mu-
seu Thyssen, el del suro.

Té algun sentit tenir un rellotge de col·leccionista dins la 
caixa original sense que el puguis treure o posar-te’l mai?
No. Això és massa! Un col·leccionista ha de gaudir de la 
seva col·lecció, del que sigui i això implica, en el cas dels 
rellotges, posar-se’l i lluïr-lo.

Que se n’ha fet de la febre dels col·leccionistes dels re-
llotges Swatch? 
Va ser una bona operació mal gestionada. No es po-
den dissenyar 100 rellotges l’any. El col·leccionista no té 
ni temps per dedicar-s’hi ni espai per exposar-los o bé 
guardar-los.

A les portes de la festa Major, amb quin dia et quedes?
El dia que sortim a sopar amb la colla,…després anem 
als “caballitus”.

La millor atraccció?
Els autos de xoc.

Quina hora és la millor per tu?
Quan plego!

Arribes sempre a l’hora?
Sí. Intento arribar a l’hora exacte.



	  

Passeig dels Guíxols, 20
17220 SANT FELIU DE GUÍXOLS

Tel. 972 32 25 02
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• Reparació d’aire condicionat i bomba de calor

• Venda i reparació de càmeres frigorífiques,
neveres i congeladors

• Manteniments domèstics

• Manteniments industrials

C. Heriz, 10
17220 Sant Feliu de Guíxols
T. 972 32 35 62

Mòbil 675 757 343  -  E-mail: indoclima@yahoo.es

C. Sant Joan Bpt. de la Salle, 3
17002 Girona

T. 972 09 23 59

Venta de maquinària d’hosteleria online
www.solocamarasfrigorificas.com

-Anxoves de Sant Feliu amb pa de coca
-Assortiment de clova

-Graellada de peix

POSTRES
-Recuit de drap de Fonteta  o
-Mousse de llimona casolà

Vi Blanc de Blancs, aigua mineral i cafè inclòs

22€ IVA inclòs (Mínim 2 Persones)

RESTAURANT
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA

2013 1r. Premi
Montiburguer

Plat estrella dels
plats combinats
L’AS D’ORS

 Preus
Populars

Tel. de reserves 600 704 376
972 32 73 72 - 972 32 23 21

rambla Portalet, 1

Menús, arrossos, tapes, plats combinats, cuina casolana
Obert tot l’any
Sala interior i nova terrassa amb música a la fresca tot l’estiu, en directe.
Especialistes en colles i grups
Fins a 100 persones. Tots els partits del Barça amb dues pantalles gegants de 4x3

MENú DIARI
A L’ESTIu
(del 15/7 al 25/8)

MENú del MAR

segueix-nos al Facebook
nou casino la constància
ramon brujats torres

i a la web: www.noucasinolaconstancia.com

En Josep en nom de tota la junta ens respon unes pre-
guntes sobre el Casino La Constància, un dels edificis 
més emblemàtics de la nostra Ciutat.

Què us ha motivat a entrar a la nova junta del Casino?
Després de molts anys de ser socis hem cregut adient 
prersentar-nos un grup de gent que estimem el Casino 
per donar continuitat a la seva gestió i intentar millorar-la 
en alguns aspectes.

El primer que ha de fer aquesta nova junta directiva és?
Restablir ponts de diàleg amb l’ajuntament per tal de 
d’implicar-lo amb la conservació cultural de l’edifici. Cal 
recordar, que es una construcció amb 125 anys d’història 
y que esta declarada com a Bé Cultural d’Interès Nacio-
nal.

Si algú vol ser soci què ha de fer?
S’ha de posar en contacte amb mitjançant el nostre co-
rreu electrònic noucasino@yahoo.es o be ha d’anar a la 
consergeria del casino i l’informaran. 

On van a parar els diners del soci, a en Bàrcenas?
Aquí no hi ha cap Bàrcenas, els pocs diners que es ge-
neren serveixen per administrar els serveis que ofereix 
l’entitat. 

Socis, quants homes i quantes dones hi ha? Això can-
viarà?
Es un petit drama, no arriba al 5% les dones socis. Espe-
rem que més dones s’animin a formar-ne part. 

El Casino és l’edifici més fotografiat de Sant Feliu, tenint 
en compte això, perquè no s’explota més aquesta façana?
Efectivament és l’edifici més fotografiat, el millor i més ca-
rismàtic punt de trobada de la ciutat, tindrem que estudiar 
alguna formula per poguer rendibilitzar econòmicament 
aquesta façana. 

Què se n’ha fet dels concursos de botifarra? Està previst 
reprendre el fil?
El proper dia 3 d’agost a patir de les 15 hores es farà a la 
primera planta el primer Campionat de Botifarra de Festa 
Major del Casino.
Aprofitem per animar a tots els que vulguin participar-hi a 
venir aquest dia, la inscripció es de 10’-€ per persona i ni 
ha molts de premis. 

Casino La Constància
Entrevista a Josep Pujolras i Rigall, president del Casino
de 80 anys i jubilat



Gaudeix de la Festa Major
a la nostra terrassa

Carrer Sant Antoni, 40
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Rambla de la Generalitat, 24
Tel. 972 32 43 67 - 972 32 54 02 - Fax 972 32 79 99
17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona)
marron@ecen2000.com - www.electronicacentral-online.com

UNDERCOLORS
OF BENETTON.

Tel. 972 32 01 72
Rambla Vidal, 54 - 17220 Sant Feliu de Guíxols

PREGONERS DE LA FESTA MAJOR 2013
Associació Percussió Ganxona
Percussió Ganxona neix de la mà de Marc Massallé el 
15 d’octubre de 2010 quan aconsegueix, mitjançant 
cartells i una falca a Ràdio Sant Feliu, reunir una dot-
zena de persones que l’ajudarien a tirar endavant una 
proposta tan arriscada com la de formar un grup de 
percussió brasilera a la nostra ciutat. Poc a poc la no-
tícia es va estendre i uns mesos més tard, el projecte 
va anar creixent, el somni s’anava fent realitat. Es varen 
comprar els primers instruments i tot començava a so-
nar. No va ser fins al 25 de juny de 2011 quan, amb una 
samarreta identificativa i amb els tambors decorats es 
varen atrevir a fer la seva primera aparició pública ac-
tuant a la I Timbalada Garrotxina com a representants 
de la nostra ciutat. 
Les actuacions (festes majors, casaments, esdeveni-
ments esportius...) s’anaven multiplicant i, al mateix 
temps, el grup anava creixent, tant musicalment com 
en nombre de components. Era el moment de formar-
se com a una nova associació a la nostra ciutat. Fou a 
finals de 2011 quan es va crear l’associació Percussió 
Ganxona. La primera actuació com a associació la van 
destinar a ajudar a La Marató de TV3, recollint uns di-
ners per a una bona causa, la regeneració i trasplanta-
ment d’òrgans i teixits.
Encara no amb dos anys de vida, l’1 de setembre de 
2012 organitzaven la 1ª Timbalada Ganxona on, acom-
panyats per una dotzena de grups de tot Catalunya, 
varen convertir la nostra ciutat en la capital de la per-
cussió de la Costa Brava. Amb una gran cercavila per 
la ciutat, tallers de percussió i un fi de festa amb disco 
mòbil es va arrodonir un esdeveniment que esperem 
que tingui continuïtat en properes edicions.

Actualment, són una trentena de músics amb 9 ti-
pus d’instruments, una xanquera  i un repertori propi. 
L’associació Percussió Ganxona pretén mantenir-se 
entre els principals grups de la província. El seu objec-
tiu és donar a conèixer la seva música per tot Catalun-
ya i al mateix temps promocionar la ciutat allà on vagi.
El passat dissabte 6 de juliol van portar a terme la 2ª 
Timbalada Ganxona, omplint altre cop de color i per-
cussió els carrers de la ciutat.
El pròxim repte serà el 31 de juliol on, acompanyats 
d’amics i seguidors i moltes sorpreses més arribaran 
fins al Passeig del Mar de la ciutat per a donar el tret de 
sortida a la Festa Major. Amb un pregó diferent i poc 
convencional, ens faran passar una bona estona.

De part de tots els components de Percussió Ganxo-
na: BONA FESTA MAJOR A TOTHOM!!

Els podeu trobar al facebook:
https://www.facebook.com/percussioganxona



Passeig del Mar, 35
17220 SANT FELIU DE GUÍXOLS

Telèfon 972 32 10 23

Naturhouse saNt Feliu de Guíxols
aNNa Viader serra

rambla Portalet, 45

tel. 972 32 84 40
nhsantfeliu@hotmail.com

Cuida’t
baixa de pes,
t’ajudarem!

Com a president dels Pirates i després d’aquests 15 anys 
de vida del club, en Jordi Riera ens diu que és un projecte 
de molta gent, i que no veu el final. La gent està engresca-
da a fer coses, i ben fetes. Al que li agrada anar en moto i 
té maneres pot ser encara pot ser un bon pirata.

Si haguéssis de triar una moto?
La Derbi Variant.

El Tatuatge de 1720, que significa?
Son les inicials de la meva dona en números.
L’1 és la A, el 7 és la G i el 20 la S, Antònia García Sagrera.

Algun tatuatge més?
No, pero n’hi ha una en perspectiva, que anirà del braç 
cap a l’esquena,…espectacular,…quan tingui algun caler 
me’l faré.

La comparació que hi ha entre les dones i els moteros, 
que sempre van juntes al lavabo. Es dona amb vosaltres?
Sí, sobretot amb els nous que volen formar part dels Pi-
rates: Si va ben calçat d’alló que sabem tots,  ho té negre 
per entrar a formar part del Pirates.

Una ruta per no oblidar
Com a espectacular la volta a Espanya. Per paisatge, per 
gastronomia, per tot. Ni rutes 66, ni rutes 67.

Pirates Moto Grup
Entrevista a Jordi Riera, de 48 anys i camioner de professió

Una ruta pendent i que has de fer?
Anar al banc a retirar l’Euromillon que m’hagi de tocar 
algún día d’aquests.

Que cal tenir present quan un puja a una moto?
Seny

Tens alguna altra afició que es pugui explicar?
Curling, concretament el que fa anar l’escombra

A les portes de la Festa Major et quedes amb algun dia 
en concret?
Amb el dia dels Focs, per la gent que s’arriba a acumular 
per veure’ls, pel que representat tot plegat.
Jo sóc una persona de Festa Major. M’agrada tot el que 
envolta la festa. de fet, jo em vaig fer gran molt tard per 
sort meva!

Una atraccció de la Fira? 
Els Avions que hi havien al principi de la Fira, vinguent des 
del rellotge, però que portéssin bombes de veritat!!

Ets puntual?
No. no gaire. Això encara ho tinc pendent.

La millor hora del dia?
Quan parlo amb la meva dona.

Pregó de la Festa Major que van protagonitzar Els Pirates Moto Grup



Sant Antoni, 32  -  Tel. 972 82 20 55
17220 SANT FELIU DE GUÍXOLS

Des de 1928 sant Pere, 41
sant Feliu de Guíxols

Especialistes en duplicat de claus
i comandaments a distància

Objectes de regal

Passeig del mar, 25 - Plaça Monestir, 24
17220 Sant Feliu de Guíxols

finques@helenajornet.com
www.helenajornet.com 

COMPRAVENDA

LLOGUERS

ADMINISTRACIÓ COMUNITATS

ASSEGURANCES

Aquest estiu, durant els mesos de Juliol i agost
a Sant Feliu de Guíxols de les 8 de la tarda i fins a les 12 de la nit,

tots els divendres i dissabtes

seran de FESTA SOLIDÀRIA A FAVOR DE CÀRITES!!
 

A l’escenari situat a la Platja, al costat de Can Rius,
tots els divendres hi actuaran els artistes locals que ho desitgin

amb música, monòlegs, màgia...
així com un artista convidat diferent cada setmana,

i els dissabtes... SESSIó DE kARAOkE

ENTRADA GRATUïTA i servei de bar a preus populars: 
combinats i mojitos a 4€ i refrescos i cerveses a 2€.

TOTS ELS BENEFICIS ES DESTINARAN A CÀRITES.
 

Els grups i artistes locals i de la zona
poden contactar per participar-hi als

telèfons: 657.765.010 o bé al 620.875.787
 

Organitza: apler projectes i serveis SL



Us desitgem una bona Festa Major

HOTEL BARCAROLA - Van der Valk Hotels

C/ Pablo Picasso, 1-19 • 17220 Sant Feliu de Guíxols. S’Agaró. Girona. España
Tel. +34 972 32 69 32 • Fax +34 972 82 01 97 • info@barcarola.com • www.barcarola.com

SANT FELIU DE GUÍXOLS
C. Doctor Preses, 7 - Tel. 972 32 45 49
C. Lleida, 98 - Tel. 972 82 05 36
Sala de despecejament i central:
Paratge Bujonis, Parc. 15C n. 60 - Tel. 972 32 52 13 - Fax 972 32 72 03 - e-mail: cankiku@yahoo.es

Carnisseria
Xarcuteria

Servei a hosteleria

Ctra. de Girona, 76 Local 4  -  17220 Sant Feliu de Guíxols
Tels. 972 327 723  -  687 178 378

nou.iluminacio@hotmail.com

RESTAURANT
07/08/2013

FEATURING OMARA PORTUONDO
& ELIADES OCHOA
22:30 h — Espai Port — 40/25 euros

08/08/2013

BOCCHERINI, HAYDN,
TURINA I SHOSTAKOVICH
22:30 h — Església del Monestir
30/20 euros

05/08/2013

ATLETES, BAIXIN DE L’ESCENARI
22:30 h — Espai Port 
30/25 euros

19/07/2013

FLAMENC
22:30 h — Espai Port
40/25 euros

20/07/2013

DIRECCIÓ: ELISENDA ROCA
22:30 h — Espai Port — 25/18 euros

11/08/2013

EUREKA!
Rumba catalane
22:30 h — Espai Port 
18/15 euros

COMPRA LA TEVA ENTRADA

I TAMBÉ: JOSEP RIBERA / CONCERTS PER A NADONS / NIÑA PASTORI 
/ SERGI LÓPEZ / AL JARREAU / JORGE DREXLER / VICKY PEÑA / 

ALEXEI VOLODIN / MEMORIAL DUKE ELLINGTON / CARMEN

A MÉS A MÉS CONCERTS GRATUÏTS PER DESCOBRIR INDRETS EMBLEMÀTICS DE SANT FELIU AMB 
LA PROPOSTA “MÚSICA A LA CIUTAT”: SIMFÒNIC WIND ENSEMBLE (PLAÇA DEL MERCAT I 
CASA TRASCHLER) / ESPACIOS (ESCOLA DE MÚSICA) / SUITES I PARTITES DE BACH (ESPAI 
CARMEN THYSSEN) / QUARTET CLÀSSIC DE L’ENSEMBLE ATHENEA (CASA NADAL-UDAETA)



Carretera de Palamós, 4
17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona)

Teléfono 972 82 18 24

ENSALADAS

EMBUTIDOS IBÉRICOS

PATÉS

QUESOS

CARNES A LA BRASA

AMPLIA SELECCIÓN DE VINOS Y CAVAS

HORARIO DE VERANO
Del 28/06/2013 hasta el 01/09/2013
de 12 h. a 2 h. de la mañana
de lunes a domingo

SUMMER SCHEDULE
From 28/06/2013 until 01/09/2013
Open 12h. to 2 h.
From monday until sunday

Rambla Portalet, 17 Baixos    Tel. 972 32 86 52 - 17220 Sant Feliu de Guíxols
santfeliudeguixols@libreriasnobel.es    www.libreriasnobel.es

EMOCIONS I SENSACIONS A L’ESPAI CARMEN THYSSEN 
SISLEY – KANDINSKY – HOPPER. COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN és la nova exposició de  l’Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu 
de Guíxols que, des que va obrir el 14 de juliol,  ja ha tingut una notable afluència de públic. La mostra, que  presenta una cinquantena 
d’obres, serà oberta fins el 13 d’octubre. Els quadres, tots de la Col·lecció Carmen Thyssen,  procedeixen del museu Thyssen-Borne-
misza de Madrid i del museu Carmen Thyssen de Màlaga.
L’exposició s’estructura en tres àmbits : Transcendències del realisme, Fragmentació de la llum i Transfiguració del color  amb un total 
de 54 quadres, i l’oportunitat de veure a Catalunya obres destacades de la producció artística de Sisley, Delaunay, Gauguin, Kandinsky 
o Hopper, entre d’altres. Les obres procedeixen del museu Thyssen-Bornemisza de Madrid (33) i del  museu Carmen Thyssen de Màla-
ga (4). Així com altres disset quadres, dels quals una dotzena participen per primera vegada en una exposició. D’aquests últims, cal 
destacar-ne tres peces fauvistes que el pintor   Miquel Villà i Bassols va realitzar a Veneçuela i a Colòmbia; o Paisatge amb camperols 
de Joan Pinós. 

MÚSICA PER A UNA EXPOSICIÓ
Els dies 7, 8 i 9 d’agost, dintre de la programació Música a la ciutat, el 13è. Festival de la Porta Ferrada portarà una mostra de les suites 
i de les partitas de Bach a l’Espai Carmen Thyssen.  Així, mentre es recorren les sales de l’exposició Sisley-Kandinsky-Hopper sonaran 
peces de Bach, interpretades per David Morata (Partitas per a violí, el 7 d’agost);  Anna Sánchez (Suite per violoncel sol nº3, el 8 d’agost) 
i Cristina Pujol (Suite per violoncel sol nº1, el 9 d’agost). L’horari dels concerts és de 14 a 16 hores.



17220 SANT FELIU DE GUÍXOLS (Girona)
E-mail: grupluque@grupluque.com

www.grupluque.com

C/ Tarragona, 89 
Tel. 972 32 16 64
Fax 972 82 23 89

Rambla Vidal, 13 
Tel. 972 32 72 85
Fax 972 32 41 53

ESPECIALITAT EN PINTXOS, MONTADITOS I TAPES
CuINA OBERTA DE 9 DEL MATÍ A 12 DE LA NIT

Rambla Vidal, 17 - Tel. de reserves 972 322 996

ENTREPANS FREDS I CALENTS    COCTELERIA    GELATERIA
 

Música en viu tots els divendres i dissabtes
 

 
Passeig del Mar, 4  - Sant Feliu de Guíxols.

Barbieri



Muntatge
de pneumàtics
GRATUÏT

Pressupost immediat
sense compromís

Tel. 972 32 51 00

et
garant

im
el millor

preu

C. Mercè, 34  -  Tels. 972 32 51 00
17220 SANT FELIU DE GUÍXOLS (Girona)

PVPR Kia pro_cee’d 1.4 CVVT Concept (inclou impostos, transport, accions promocionals i pla PIVE del govern). No inclou despeses de gestoria i matriculació. Consulteu condicions i requisits del Pla PIVE. Oferta vàlida limitada per a vehicles en estoc fins 
a final de mes en concessionaris de la Península i les Balears. El model visualitzat no es correspon amb el de l’oferta. *Consulteu el manual de garantia Kia.

Consum (l/100 km): 3,8-6,5. Emissions de CO2 (gr/km): 104-149.

NOU KIA CEE’D SPORTSWAGON NOU KIA CEE’D

GAMMA KIA CEE’D
DES DE 10.900€

PLA PIVE
APROFITA EL

GREEN STAR, S.L.
Carrer  Mall, 25. San Feliu de Guíxols (Girona)  |  Tel.: 972 32 51 12

www.kia.com
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