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CASSOLES
Organitza la teva colla, apunta a l’ajuntament el nombre de participants, fes la cassola en
el lloc que vulguis i reuneix-te amb les altres colles a la plaça o a la Sala del Casal per
poder menjar conjuntament.
L’Ajuntament proporcionarà vi i aigua, mantells, coberteria, taules i cadires.
Les taules es muntaran a la plaça o al Casal, segons el temps que faci.

BEATBOX CIRC - IMPROVISTO'S
“S’aixeca el teló. Sembla que el reproductor de música s’ha tornat boig, ha pres vida pròpia.
La banda sonora de l’espectacle és imprevisible i sorprenent, pot variar segons cada gest,
cada moviment o cada acció.
Un malabarista i un prodigi de les cordes vocals han fusionat les seves tècniques tan dispars,
per combinar accions espectaculars, increïbles, i d’allò més divertides”.

SOPAR FRED
ENTREPÀ
ESCOLLIR

PERNIL · XORIÇ · FORMATGE
olives, vi i pastís de postres
Preu 5€
Compra el tiquet i apunta la colla
a l’Ajuntament
els dies

DISSABTE 11 DE GENER
de 5 a 7 de la tarda
DILLUNS 13 I DIMARTS 14 DE GENER
de 9 a 12 del matí

BONA FESTA MAJOR!
*L’organització es reserva el dret de poder fer modificacions al programa. Els canvis es comunicaran per cartells, pregons i la app eBando.

