
 
 
 
 

 

 
 

 

  



D IVEND R ES 1 8  

21.00 h.  Traca d’inici de festes 
22.00 h.  A la plaça, Sopar de motxilla. Durant el sopar, es farà una rifa d’un pernil entre 

totes les famílies assistents 

22.30 h. Exhibició de Sevillanes, a càrrec de l’Associació de Ball “Tropesón” d’Els 

Pallaresos 

23.00 h. Espectacle de Play-Backs 

A continuació, festa amb la Disco Mòbil de DJ Isma 

 

D ISSAB T E  1 9  

10:00 h. II Milla Urbana  (Organitza: Renau Natura) 

10.00 h. Ascensió en globus aerostàtic captiu, per gaudir del paisatge des de l’aire 

10:30 h. A la plaça, Mini Classes d’anglès per nens i nenes 

11.30 h. Al parc, Gimcana infantil de Jocs Tradicionals 

17:30  Al parc,  Campionat de bitlles catalanes 

19.00 h. A la pista poliesportiva, partit infantil de futbol sala 

20.00h. Partit solters - casats 

22.00h. A la plaça, Sopar de Festa Major 

23:00 h. Espectacle visual i de dansa, mentre fem les postres 

24:00 h. Ball de Festa Major, amb el grup Samanà 



D IUMENG E  20 

11.30 h. A la plaça, tallers infantils de circ a la gran carpa de La Berta 

11.30 h. A l’església, missa de celebració de la Festa Major 

12:00 h. Al parc, Campionat de Tennis Taula 

13.00 h. Al parc, el tradicional Vermut Popular musical, amb l’actuació del grup de troba cubana 

“Proposiciones”. 

18.30 h. A la Plaça de l’Església, gran espectacle de  teatre “LP MIX”, de la Companyia 

Passabarret i LP 

En acabar, l’esperada Xocolatada amb coca 

22.00 h. Acabarem la festa amb el foc de la COLLA DE DIABLES D’EL CATLLAR 

 

  



SOPA R  D E  F ESTA  MA J O R  

 

Menú Adults 

Entremès mar i muntanya 

Vedella amb bolets 

Postres 

Pa, aigua, vi, cafè, gotes i cava 

Preu: 15 euros 

 

Menú Infantil 

Plat amb ¼ de pollastre i macarrons 

Refresc i postres 

Preu: 6 euros 

 

Important: Per apuntar-se al sopar, cal passar per l’Ajuntament a reservar i pagar. La data límit és el 

16 de juliol, després d’aquesta data no podrem atendre les vostres peticions. 

 


