
 

BREU MANUAL DE FUNCIONAMENT 

PER CONFRARES DE LA 

CONFRARIA DE SANT SEBASTIÀ 

 
 

Amb l’objectiu de millorar alguns moments de la festa de dia 19, en els que – si 

tothom col·labora – tot resultarà més senzill i podrem gaudir dels millors moments 

de la nostra celebració, us feim arribar alguns suggeriments per a que els tingueu 

en compte:  

 

1.- El permís per l’inici de la festa que fa la Nostra Presidenta a en Mateu és un 

acte que es fa dins Can Vinagre i per nosaltres és un moment molt emotiu. Porteu 

els vostre mocadors i reclameu pas, arribeu d’hora i així podreu viure aquest 

moment amb tota la intensitat.  

 

2.- A l’hora d’accedir al Molta Barra per el dinar duis la polsera visible. Si teniu 

problemes per que l’heu perduda aviseu per correu electrònic abans i així ho 

podem tenir en compte i cercar una solució.  

 

3.- Un cop dins el Molta Barra es pot reservar lloc pels companys i companyes, 

però feis-ho amb moderació (dues persones no poden ocupar 20 llocs ) i penseu que 

una de les coses interessants i divertides de la festa és conèixer gent nova: el dinar 

n’és un magnífic moment.  

 

4.- Els i les confrares que dineu a la part de dalt heu de baixar a fer el cafè,  que 

estarà preparat per vosaltres a la barra en haver acabat de dinar. Aprofitarem 

aquest moment per fer el sorteig per designar les persones que duran l’estendard i 

el braç incorrupte. Un cop acabat el sorteig serà el moment de desmuntar les taules 

plegables de l’entrada entre tots per fer puestu per l’entrada dels Burruños. 

 

5.- A les 18 h sortirem des del Molta Barra per anar cap a la trobada de confraries 

i farem l’encontre amb Sant Reskat. No ens podem emportar els tassons del Molta 

Barra, us convidam a que en porteu algun de casa. Visca la sostenibilitat i la copa 

caminera! 

 

6.- La cercavila des de la Plaça Llorenç Bisbal fins a Can Vinagre sortirà a les 20 h 

des del cantó de la plaça que pega al carrer Sant Agustí. Passarem de camí per el 

Flexas on assegetaran el nostre Sant viu. 


