FESTA DE SANT JORDI - FESTA DE L'ARBRE
Dissabte 21 d'abril
10:30 del matí:

Gimcana Verda
12:00 del migdia:

Reposició de l'estelada
12:30 del migdia:

Plantada d'arbres
18:00 de la tarda, a l'Aspirantat:

Diumenge 22 d'abril
Al parc infantil:
10:00 del matí:

Coca i xocolata desfeta

11:00 del matí:

Fira popular amb parades de llibres,
de roses, de les entitats i d'altres.
12:00 del migdia:

Concert amb ZEL
Duet format per Carla Galiot a la
veu i Quico Rodríguez al piano, amb
un repertori que passa per diferents
estils musicals tot buscant la
comunicació espontània, les
essències musicals i la improvització i intentant crear sempre un
ambient sensible i únic.

Vermut gastronòmic

Joseba Cruz, cuiner

Al ﬁnalitzar l'acte:

servei de bar a càrrec
de l'organització

Visita a les obres de l'Aspirantat
Tot seguit, a la plaça de l'església:

Ouada Popular
amb truites de totes menes
21:30 del vespre, al Teatre Esplai:

Final Copa del Rei
Barça-Sevilla (servei de bar)

14:00 del migdia, a la pista de bàsquet:

Arrossada Popular

L'organització posarà a disposició del qui ho necessiti taules,
coberts, cadires i ombra - Hi haurà servei de bar i brasa.
Preu unitari del plat d'arròs 6 €, cal apuntar-se abans del 18
d'abril a Ramon Riera (93 839 02 36)
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