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Cap de setmana de benedicció de
vehicles per la festa de sant Cristòfor
S'inicia avui a les Fonts d'Olot, on fan la Festa Major, i continuarà dissabte a
Castellfollit de la Roca i diumenge a la Canya, la Vall de Bianya i Sant Joan les
Fonts

La parròquia de Sant Cristòfor a les Fonts d'Olot. | misas.net.

Tot aquest cap de setmana diversos pobles de la comarca de la Garrotxa celebren la tradicional
festa de sant Cristòfor (o Cristòfol), amb l'habitual benedicció de vehicles.
Els primers a celebrar-ho seran els veïns del barri de les Fonts d'Olot, que també fan la seva
Festa Major. De tres quarts de deu del matí a les deu, de les dotze a la una del migdia i de les sis
a les vuit del vespre es procedira a la tradicional benedicció a la parròquia de sant Cistòfor.
El sopar popular de la Festa Major de Sant Cistòfor de les Fonts es farà a les nou del vespre a la
Pista Poliesportiva del Casal de les Fonts. [Tiquets a 12 euros. Reserves: Maria (972 268 765).
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Tant dissabte com diumenge hi haurà, també, diverses ocasions per a celebrar sant Cirstòfor en
aquestes parròquies:
Dissabte 11 de juliol
? Castellfollit de la Roca: a tres quarts de vuit del vespre a la parròquia a la sortida de missa de les
set.
Diumenge, 12 de juliol
? A la Canya: a les deu matí a la parròquia de sant Josep Obrer a la sortida de missa de dos quarts
de deu.
? A la Vall de Bianya: a dos quarts d'onze del matí a la parròquia de Santa Margarida a la sortida
de missa.
? A Sant Joan les Fonts: a tres quarts d'una del migdia a la parròquia a la sortida de missa.
A tots els participants en l'acte festiu se'ls obsequiarà amb un clauer de sant Cristòfol.

Cartell de la Festa Major de sant Cristòfol de les Fonts, a Olot. Foto: AVBF.
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