
22, 23 i 24 de juny
Festa Patrimonial d’Interès Nacional
Patrimoni de la Humanitat

Poc a poc va caient la llum del dia al poble d’Isil i la 
muntanya s’il·lumina amb el foc de les falles, que des de 
fa un mes i mig reposen a la muntanya de Lapre, ascla-
des i lluentes tot esperant la màgica nit. La nit de Falles 
s’inicia amb les passes de les fallaires i els fallaires cami-
nant per cingleres i collades tot descendint per la mun-
tanya, guiats per la llum del foc, impregnats d’aixaldes i 
captivats per l’essència de la foscor. Arriben a Salimede 
i ja sentint la txaranga fent sonar la Marxa dels Fallaires, 
acullen els més petits de cada casa que esperen engres-
cats i pletòrics per formar part de la filera que baixa des 
del Faro. Ben entrada la mitja nit, arriben al cap del 
Carrer de la Molina, on les fadrines del poble esperen 
per rebre’ls amb vi, coca de Sant Joan i un ramet de flors 
del Pirineu. I amb els crits d’emoció i satisfacció de tots 
els visitants veient-les i veient-los arribar a plaça, on hi 
ha plantada la Falla Major, ballen i canten al ritme de les 
danses tradicionals que impregnen la nit més curta de 
l’any de felicitat, nostàlgia i festivitat. 

Parlar de la festa del nostre poble és parlar de cultura, 
d’història i de tradició. És sinònim d’orgull, de grans 
emocions i sobretot, de vivències i experiències. Durant 
tres dies el poble d’Isil acull centenars de persones 
d’arreu del territori encuriosides i disposades a gaudir 
de la Festa Major que fa honor al patró d’Isil, Sant Joan, 
i a les Falles, declarades Patrimoni de la Humanitat. I 
per això us convidem, un any més, a viure aquests dies 
tant especials! 

Sigueu benvingudes i benvinguts a la Festa Major d’Isil! 
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LA REVETLLA DE SANT JOAN D’ISIL
ON EL FOC DESPERTA EL PIRINEU



DISSABTE 22 DE JUNY DIUMENGE 23 DE JUNY
NIT DE FALLES

DILLUNS 24 DE JUNY
SANT JOAN

de 10:00 a 13:00 h
PARC D’INFLABLES per a tots els públics a la 

Plaça Major. Entrada lliure.

11:00 h
Jocs per la canalla a la plaça Santa Anna a càrrec 

de TOCAJOC, Miqui Giménez. Seguidament, 

vermut infantil.

12:00 h
MISSA A L'ESGLÉSIA DE SANT JOAN en honor al 

patró d'Isil. En finalitzar, vermut popular a la 

Plaça Major.

17:00 h
3A VERTICAL AL FARO. Cursa popular no 

cronometrada. Inscripció gratuïta a la barra de la 

Plaça mitja hora abans. Entrega de premis per als 

tres primers classificats.

17:30 h
CAMPIONAT DE BITLLES.

20:00 h
Berenar pels bitllaires i corredors de la vertical a 

la Plaça Major amenitzat pel DUET AXIS

Entrega de trofeus als guanyadors del campionat 

de Bitlles.

17:00 h
CONCENTRACIÓ DE FALLAIRES a la Plaça Major 

i sortida cap al Faro.

Tarda amenitzada per  XARANGA KINA CREU 

i ELS CAPGROSSOS DE PONTS. 

A l’Església Parroquial de la Immaculada es 

projectarà durant tota la tarda el vídeo 

documental sobre les Falles d’Isil, d’Oriol Riart. 

També s’exposaran totes les obres rebudes en el 

II Concurs de Cartells de les Falles d’Isil.

22:00 h
Repic de campanes, encesa de la Falla Major i 

INICI DE LA BAIXADA DE FALLES DES DEL FARO.

00.00 h
ARRIBADA DELS FALLAIRES, que seran rebuts 

per les fadrines al cap de la Molina. Danses 

tradicionals al voltant de la Falla Major: Marxa 

dels Fallaires, el Ball de bastons, el Ball Pla i la 

Bolangera.

00.30 h
Gran ball de nit a càrrec de l'orquestra 

THE WELCOME BAND

A continuació sessió de DJ LATO fins que surti el 

sol!

17:00 h
Espectacle de màgia a càrrec del MAG 

ALEXANDER MAIN per a tots els públics, a la 

Plaça Major. 

18:00 h
Bingo amenitzat per l’ESPERANCETA de Casa 

Gassia d'Esterri d’Àneu amb premis molt 

atractius!, a la Plaça Major.

21:00 h
SOPAR POPULAR a la Plaça Major elaborat pel 

restaurant Celler dels Joglars. Venda anticipada 

de tiquets el mateix dissabte, de 10:00 a 13:00 h, a 

la barra de la Plaça.

23:00 h
Correfoc a càrrec del grup de DIABLES VALLS 

D'ÀNEU.

00:00 h
Nit Jove amb els grups de versions PASCUAL & 

ELS DESNATATS (membres de la Terrasseta de 

Preixens) i 7DROCK

Finalitzarem la nit amb DJ LATO.

L'Associació Cultural Fallaires d'Isil, es reserva 

el dret de modificar i/o alterar el programa.

Diumenge 23 de juny, des de les 12:00 h. 

i fins a completar aforament. 

Preu 5 € per vehicle*

* Per problemes d’espai, enguany es deixa 

d’habilitar el pàrquing exclusiu per a caravanes.

HORARI PÀRQUING:


