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Miralles

Tiquets 2019 Agraïments

Compra de tiquets:

Els tiquets es podran adquirir de 

dilluns a divendres de 9:30h a 

13:30h a l’Ajuntament fins al dia 14 

d’agost. Tel. 93 808 03 01

Durant les vetllades es sortejaran:
Un Bonsai, gentilesa d’Anselm Nisa; un tallat de cabell per a home i dona 
amb tractament de color, gentilesa de Perfils Perruquers; una samarreta 
i un esmorzar per a dues persones, gentilesa de Cat-Trial Park; un gerro, 
gentilesa de la Mary Gumà; un àpat per a dues persones, gentilesa de Res-
taurant Miralles i un sopar per a dues persones, gentilesa de Restaurant Cal 
Ramonet.    

Disseny: Toni Argelik

Reserva de taula:

Cal comunicar-ho en el mateix 

moment de la compra dels tiquets. 

Places limitades

A tenir en compte:

L’organització es reserva el dret a 

modificar i/o cancel·lar algun acte 

per causes majors.

Sopar i concert - Divendres 16 d’Agost

Sopar i Ball - Dissabte 17 d’Agost

Abonament dies 16 i 17 d’Agost

A tots els patrocinadors, 
col·laboradors i persones 
que d’alguna manera han 
fet possible aquesta FESTA 
MAJOR 2019.

Adults 19 €, infants fins a 12 anys 10€

Adults 19 €, infants fins a 12 anys 10€

Adults 30 €, infants fins a 12 anys 20€



Dijous 15 Divendres 16 Dissabte 17I ja tornem a ser un 15 d’agost o mitjans 

d’agost, el que vol dir per a molts, una pa-

rada a mitges vacances per tornar a les 

arrels, siguin les d’un mateix o acompanyant 

els avis, pares o amics a retrobar-se amb 

els veïns i gaudir de bones estones.

Fa molts anys, molts que gaudeixo 

d’aquesta festa grossa. L’he seguit des de 

la plaça de les escoles fins a l’esplanada de 

l’església i us puc dir que per molts grans 

músics, grans orquestres i brillants humo-

ristes que hagin passat, la millor imatge que 

em queda de cada festa és la sensació “del 

retrobament amb els teus”

I és que les festes majors són això, pels 

més joves l’excusa per sortir i trobar-se 

amb els amics i en el cas de Miralles, amb 

més percentatge, és l’excusa dels grans. 

Tres dies per posar-se al dia, explicar, xerrar 

i recordar tot i tothom. 

Podríem dir doncs que cada Festa Major, 

cada 15 d’agost, és una manera de comme-

morar els orígens de tots els mirallencs.

Per molts anys i bona Festa Major!

Lloc. A l’església
Hora. 13.00 h

Lloc. Antigues escoles
Hora. 11.30 h

Lloc. Plaça de l’església
Hora. 21.00 h

Lloc. Antiga Bòbila de Cal Maura
Hora. De les 9.00 h a les 14.00 h

Lloc. Plaça de l’església
Hora. de 21.00 h fins que soni la 
campana

Lloc. Antigues escoles
Hora. 17.30 h

Acte organitzat per: Cattrial Park

Lloc. Antigues escoles

Missa solemne Activitats per la mainada

Inauguració de l’exposició 
“10 anys de Festa Major a 
la plaça de l’església”   

Trobada i exhibició de
cotxes. Radiocontrol 4x4, 
Crawler, Rockracer, Rally 
RC.

a continuació  
El Ball de la Festa Major

Sopar de Festa Major

Tirada de Bitlles

La Ruta

Inscripcions

20ª Caminada Popular

Sopar de Germanor

Oficiada per mossèn Pep Aguilar, amb 

acompanyament musical a càrrec del 

Duet Piaveu

Ja tenim aquí “Les cinquenes Olimpía-

des Indimirallenques”

Una aventura on viurem el temps dels 

Indis. Pistes de proves amb molts obs-

tacles. Terra, aigua, fang i emocions a 

dojo per passar-ho bé petits i grans.

Es recomana portar roba per embrutar-

se i també roba de recanvi per gaudir 

d’allò més!!!

Les olles del joc “trencar l’olla” són una 
aportació de l’artista Mary Gumà.

Gaudirem d’aquestes petites rèpliques 

dels tot terreny a escala 1:10. Veurem 

com superen obstacles a partir de 

l’habilitat i estratègia dels seus pilots.En acabar la missa 

Aquest any ja en fa 10 que fem la nostra 

Festa Major a la plaça de l’església!!

Des del 15 d’agost de 2009 l’hem viscut 

en aquest entorn tan bonic i acollidor.

A l’exposició veurem tota la transfor-

mació que s’hi produeix. Recordarem 

vivències d’esforç, il·lusió i moments 

màgics envoltats d’amics i familiars.    

Paella mixta i amanida. Com sempre 

hi haurà cava per brindar, per postres, 

gelat, cafè i copa.

Després del sopar podrem escoltar: “El 

concert de Festa Major” a càrrec de la 

famosa Orquestra Venus.

A càrrec de l’orquestra Venus.

Competició de bitlles catalanes al camp 

de futbol.

A la tarda, per Santa Maria, farem una 

caminada per veure la posta de sol en-

tre les serres de Miralles.

Com sempre, en Joan, ens guiarà pas-

sant per bonics corriols. Creuant vinyes 

i camps per enfilar cap a la carena.

En acabar hi haurà un entrepà de boti-

farra pels participants.

Botifarra amb mongetes seques i ama-

nida. Un bon vi de Miguel Torres amb 

gelat per postres, cafè i copa.

A continuació encetarem el ball amb 

el grup anoienc Karaokes Band que fa 

la fusió entre el karaoke tradicional i 

un grup de versions per aconseguir un 

show dinàmic i sense pausa.

Tot seguit el Ball més modern de la 

Festa Major i la fem petar fins que soni 

la campana.

A càrrec del DJ Carles

Sortida i arribada. Plaça de l’església
Hora de sortida: 19.00 h
Durada aprox: 3.00 h
Equip necessari: Llanterna

Preu. 6€
Dates inscripció: Abans del 14 d’Agost
Telf. Tel 636 344 115 /  93 808 03 01.
Correu electrònic. st.m.miralles@diba.cat

* Hi ha l’opció d’anar a l’Ajuntament i inscriure’s

S
a

lu
ta

c
ió


