
 17 
d’abril

dilluns A les 12 del migdia, a la Plaça del Maig.
    PLANTADA DE L’ARBRE DEL MAIG I BALL DEL CORNUT

“Festa Tradicional d’interès Nacional”, amb els portadors de l’arbre, els balladors, el 
Cornut i acompanyants. Seguidament Sardanes amb la PRINCIPAL DE PORQUERES.

A les 5 de la tarda, a la Plaça del Maig.
    SARDANES, a càrrec de la Cobla-Orquestra “SELVATANA”

A 2/4 de 7 de la tarda, al Pavelló de Cornellà del Terri
                CONCERT I BALL AMB LA SELVATANA

Preu 10€ (Venda d’entrades anticipades al Pavelló i el mateix dia de la funció).

EX
PO

Exposicions Festa Major 2017

“La Nostra Gent”
de Carles Dubé

“La Vall del Terri
des dels meus ulls” 

de Gerard Herrera
Retrats de la gent gran del nostre 
poble.

Del 7 d’abril al 7 de maig.
Lloc: Casal del Jubilat. 

Inauguració divendres 7 d’abril a les 5 de 
la tarda al casal del jubilat.

Paisatges i entorn de la Vall del Terri. 

Del 8 d’abril al 7 de maig.
Lloc: Centre Cultural de Cornellà. 

Inauguració dissabte 8 d’abril a les 7 de 
la tarda al centre cultural. 

Volem donar les gràcies a tots els veïns, col·laboradors, entitats i associacions que organitzen i 
col·laboren durant la Festa Major de Cornellà del Terri. 

Tots el actes, així com el lloc i horaris, poden ser modificats si causes imprevistes a l’organització 
així ho aconsellessin.

Amb el suport de;

Organitza: Entitats i associacions del poble, i Ajuntament de Cornellà del Terri. 



 13 
d’abril

2/4 de 10 del vespre, al bar del camp de futbol.
     CAMPIONAT DE TRUC
Inclou obsequi per a tots els participants. Campionat a partir de 2/4 de 10 de la nit. 
Inscripcions, sopar i bar, a partir de les 8 del vespre.

dijous

 14 
d’abril

divendres

 15 
d’abril

dissabte

A les 12 del migdia, Plaça del Maig.
     TALLADA DE L’ARBRE DEL MAIG

Seguidament, tots plegats ens posarem el mocador de la festa i anirem a tallar el nou 
arbre, escollint el més alt de l’indret.

De les 11 a 2/4 de 2 del matí i de 4 a 8 del vespre, Plaça del Maig.
     PARC INFANTIL I ACTIVITATS PER MAINADA

Espai on els més petits de casa podran gaudir d’inflables. A la tada sorpreses amb els 
monitors del Centre d’Esplai Sant Pere i els joves del CIM. Preu 4€ tot el dia. En cas de 
pluja al pavelló. 

A les 11 del matí, Polígon industrial.
     2H DE RESISTÈNCIA AUTOMÀTIQUES. MOTOS

Categories; Derbi variant, Protos, i Scooters. A partir de les 8 del matí esmorzar i 
inscripcions, a les 11 del matí cursa de resistència.

A les 12 del migdia, Sala de Plens de l’Ajuntament.
     PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “QUI TÉ ROBA PER RENTAR”

Història i anècdotes dels rentadors, vivers i safareig del Pla de l’Estany, amb Joan 
Anton Abellán i Ramon Casadevall i Fusellas. 

A les 12 de la nit, Pavelló.
 FESTA JOVE “PELUKASS” I LED PARTY AMB ADRIÀ ORTEGA 
                              
Concert jove, divertit i festiu amb el show dels “PELUKASS”, versions de temes coneguts 
i molta festa assegurada. Seguidament festa de llums LED amb Dj Adrià Ortega (locutor 
dels 40 principals) i regal de pulseres LED a tots els assistents. Hi haurà servei de 
“bus nit” a tota la comarca. Entrada Gratuïta. 

 16 
d’abril

diumenge A partir de les 9 matí Passeig Sant Jordi. 
             CONCENTRACIÓ DE VEHICLES HISTÒRICS
Trobada de vehicles històrics, cotxes, tractors i Harley’s. Horari: 8h del matí inscripció i 
a les 11h sortida en ruta dels tractors i a les 11:30h dels cotxes.  

         TROBADA D’INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA
Amb les píroles i venda de cava especial trobada.

A 2/4 de 12 del migdia. Carrers del poble. 
                 CERCAVILA DE LA COLLA GEGANTERA 

Cercavila de la colla gegantera de Cornellà del Terri, amb acompanyament dels        
Percussionistes i plantada final de gegants a la Plaça del Maig.

A 2/4 d’1 del migdia. Plaça del Maig.
        PREGÓ DE FESTA MAJOR AMB ROSA COLL GAYOLÀ 

En motiu dels 40 anys del Ball del Cornut i de la seva vinculació amb diferents activitats 
del poble. Seguidament refrigeri pels assistents. 

A les 5 de la tarda. Camp de futbol.
                  PARTIT VETERANS I ACTIVITATS FAMILIARS
Partit de futbol entre els vetarans de Cornellà i amateurs. Tothom qui tingui ganes de 
jugar-hi serà benvingut. 

A les 6 de la tarda. Església de Cornellà del Terri.
                         V FESTIVAL DE MÚSICA CORAL

Concert de cant coral amb les corals de la Vall del Terri, Coral de Corçà, Els Cantaires 
de Sarrià, i l’actuació final de la “Mata de Jonc”.

A 2/4 de 8 de la tarda. Pavelló de Cornellà del Terri.
                 BALL DE TARDA AMB EL GRUP “QUÈ TAL”

Concert i ball de tarda amb el grup “Què Tal”. Entrada gratuïta. 


