
Benvolguts socis i sòcies, amics de la societat, amants de la música i poble del Puig,

Ens preparem per a celebrar les nostres festes patronals; les festes en honor a Santa 
Cecília, patrona de la música.

Enguany som un grup de jóvens músics els que hem decidit, amb el suport de la Junta 
Directiva i la resta de la societat, organitzar els actes d’aquesta festa a Santa Cecília.

Voldríem convidar al poble del Puig a tots els actes públics, com ara els concerts, la 
missa i les cercaviles, perquè vingueu a gaudir de la música. Així mateix, també vos 
convidem a conéixer-nos com a societat, com a família.

A vosaltres, socis/sòcies, volem dir-vos que vingueu per a quedar-vos, perquè partici-
peu en la festa i vos hi involucreu, per a ser un més entre nosaltres, un membre de la 
societat més en tots els actes  que hem organitzat amb il·lusió i esforç.

I per als més menuts, els nostres xiquets, els alumnes i músics de la societat, desitgem 
que comenceu a gaudir del que en un futur heretareu. Feu vostre cada vivència i cada 
moment i recordeu que al nostre costat fareu relacions d'amistat i viureu experiències 
que vos marcaran per a sempre.

Per últim, voldríem demanar disculpes per les possibles errades que puguem cometre.

Des de la Unió Musical Santa Maria del Puig i en nom de la Banda, la Coral, la Banda de 
l’Escola i l’Escola de Música, vos desitgem…

…BONES FESTES de Santa Cecília!!!

La comissió de festes 2018 

FESTES
EN HONOR

A SANTA
CECILIÁ

LOCAL DE L’ UNIÓ MUSICAL
17, 18, 24 i 25 de novembre de 2018



DISSABTE 17, 1R DIA POPULAR DELS XIQUETS:

9:45 
Xaranga per les zones comercials (bars i comerços) per a vendre 
numerets per al sorteig d’un pernil. Convidem a tot el que toque un 
instrument a unir-se a nosaltres.

17:30 
Xocolatada popular per a tots els alumnes de la nostra escola.

18:30 
Gimcana i jocs per a tots els xiquets del nostre poble. 

Xarrada-conferència. Perquè música? Perquè SUMPuig? 
Per a pares i mares de xiquets  tant relacionats en la societat com 
sense relació amb ella.

20:00
Pel·lícula per a tots els xiquets del nostre poble.

21:30 
Sopar de sopar de pa i porta ("sobaquillo") per a xiquets i pares 
(gratuït per a educands i 1€ per a la resta de xiquets).*
Després del sopar gaudirem de música i ball.

DIUMENGE 18, 2N DIA POPULAR DELS XIQUETS:

17:30 
Mostra d'instruments per a tots els xiquets que vulguen apropar-se 
a provar-los.

18:30 
Taller de percussió de l'Escola en honor a Santa Cecília.

PROGRAMA
D’ACTES

DISSABTE 24, DIA GRAN DE LA NOSTRA FESTA:

9:30 
Disparada de salves per a anunciar el dia gran de la nostra festa.

10:00 
Cercavila pels carrers del nostre poble per a recollir als nous 
integrants de la Banda i traslladar la imatge de la nostra patrona a 
l’església.

11:00 
Solemne missa cantada per la Coral Julio Ribelles en honor a Santa 
Cecília. En acabar-la traslladarem en romeria la imatge de Santa 
Cecília al local social.

18:30 
Concert de la Coral Julio Ribelles i la Banda. Abans de l’inici del 
concert rebrem als  nous  integrants de la Banda: 
> Pau Fort Cano (trompeta), 
> Claudia Pardo Oriola (flauta) 
> Laura Ribelles Arnau (saxofon). 

En el descans es farà la tradicional entrega de lires i d'instruments als 
xiquets matriculats per primera vegada en una modalitat instrumen-
tal. En acabar el concert tindrà lloc el Vi d'honor i el sorteig del pernil 
a la primera planta del local social.

22:30 
Sopar de pa i porta ("sobaquillo"), playback i concurs i ball de disfres-
ses per a tots els socis i sòcies i alumnes.*

DIUMENGE 25, DIA DE GERMANOR:

14:00 
Dinar de germanor per a tots els socis i alumnes al Musical.*

16:00 
Concurs de jocs de taula (dominó, truc i Fallera Calavera).*

* És necessari inscriure's per als sopars dels dissabtes 17 i 24 i per al 
dinar del diumenge 24, playback i concurs de disfresses i jocs de taula. 

Podreu inscriure-vos a tots aquells actes que necessiten confirmar 
assistència al Bar del Musical des del dilluns 5 fins al divendres 9 de 
novembre de 9h a 14h i de 18h a 20h.


