Ajuntament de
Fontanals de Cerdanya

FESTA MAJOR DE QUEIXANS
SANT COSME I SANT DAMIÀ
26 DE SETEMBRE DE 2015

Inflables pels més petits, coca i xocolata per tothom, partit de
solters contra casats i un animat ball de tarda amb Cafè Trio van
donar el tret de sortida de la Festa Major de Queixans el passat
26 de setembre. El diumenge, la tradicional cercavila dels
Geganters i Grallers de Queixans va iniciar una jornada ben
especial que va comptar amb la presència de l'Arquebisbe
d'Urgell Joan-Enric Vives. Amb la celebració de la Missa
Solemne a l'església de Sant Cosme i Sant Damià es van donar
per inaugurades les obres de restauració endegades per
l'anterior consistori. L'Alcalde Ramon Chia i Josep Serret,
anterior alcalde, van dirigir unes paraules al públic i van agrair la
presència de l'Arquebisbe d'Urgell. Després de cantar els Goigs
de Sant Cosme i Sant Damià, la Coral Cerdanya Canta va oferir
un petit concert per cloure la celebració.
No menys emotiva va ser la tarda amb l'agraïment que
l'ajuntament va voler fer sentir a la Comissió de Festes de
Queixans amb l'entrega d'una placa. Un reconeixement resultat
de la dedicació i participació en l'organització de les activitats i
festes del municipi. De la mateixa manera, es va voler destacar
la tasca desenvolupada al llarg de més de trenta anys d'en
Ramon Puig com a graller i membre de la Comissió de Festes
de Queixans. A continuació un animat ball de tarda amb Cafè
Trio va cloure la Festa Major de 2015.

Colla de Geganters i Grallers de Queixans

L'Alcalde de Fontanals de Cerdanya Ramon Chia i Josep Serret, anterior alcalde, dirigint unes paraules
d'agraïment a l'Arquebisbe d'Urgell Joan Enric Vives per la seva presència.

Coral Cerdanya Canta.

Reconeixement de l'Ajuntament de Fontanals de Cerdanya a la Comissió de Festes de Queixans per la
seva dedicació i participació en l'organització d'activitats i festes del municipi.

Després del concert de tarda de Cafè Trio,
l'Alcalde de Fontanals de Cerdanya
Ramon Chia va entregar una placa a
Ramon Puig en reconeixement per la seva
tasca desenvolupada al llarg de més de
trenta anys com a graller i membre de la
Comissió de Festes de Queixans.

