DIVENDRES 12 D’AGOST
20:00h Repicada de campanes, pregó sorpresa, traca i xupinassu, a la plaça del Campanar.
Tot seguit, passacarrers, al ritme dels entrompats amb parades tècniques.
22:00h Caminada nocturna. Apte per a tothom. Sortida des de la pista (porteu lot o frontal).
		
A l’arribada, coca i moscatell.
23:00h Disco remember amb Dj Mikel Bosch.
02:30h Disco mòbil amb Dj Martins,
		
amb el millor dels
èxits.
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DEL 12 AL 15 D’AGOST 2022
DISSABTE 13 D’AGOST
10:30h Animació Infantil amb l’espectacle
Disco Baby, que acabarà amb la festa de
l’espuma i xeringada.
16:00h Concurs de botifarra. Inscripcions
a partir de les 15:30 a la pista. 12 euros
per parella. (1er premi: 2 pernils, 2on
premi: 2 caixes de cava, 3er premi:
2 caixes de vi).
21:30h Vine a sopar al bar Coiote
(Associació de dones). Entrepans
bons, bonics i barats. Amenitzat
amb Pub Musical.
23:00h Concerts amb Marc
Dantuvi i Bossonaya. Tot
seguit i per finalitzar,
DJ Martins, amb el
millor dels èxits.

Organitza:

omissió

DIUMENGE 14 D’AGOST
11:00h a 13:00h Inflables a càrrec de
Divertimento a la pista poliesportiva.
12:00h Vermut canyero per a tots el
públics amb la Laura Luceño.
21:00h Sopar Popular, a la pista
poliesportiva. Amenitzat pels millors
acudits del Lobo. Cal comprar els
tiquets als establiments habituals.
Data límit 9 d’Agost.
A continuació, ball de nit amb
Elisabeth Majoral.
Tot seguit i per finalitzar, DJ Destor,
amb el millor dels èxits.

DILLUNS 15 D’AGOST
11:00h Missa Solemne, tot
seguit aperitiu tradicional.
16:00h Concurs de Truc. Inscripcions a partir de les 15:30 a la
pista. 12 euros per parella.
(1er premi: 2 pernils, 2on premi:
2 caixes de cava, 3er premi:
2 caixes de vi).
18:00h Ball de tarda
amb el solista
Enric.
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