DEL 19 AL 22 D’AGOST

2021

Disseny de
@mimo.mimolet

DIJOUS

19

20

AGOST

19h

Repicada de campanes

AGOST

18h

Audició de sardanes a la Pista Vella a
càrrec de La Principal de Banyoles
21 h

Pregó a la Pista Vella amenitzat per l’actriu
Mireia Penya amb “El consell del poble”

Ioga en anglès a la Pista Vella de la mà de
Tiia Puotiniemi (organitza Vidya Academy)

*Ioga per a principiants
*Cal portar estoreta, roba còmoda i aigua
19h

Espectacle de circ “Hotel Bucarest” a
la pista del pavelló Torrentó amb la
companyia Total Circ

22 h

Havaneres a la Pista Vella a càrrec
de Les Anxovetes

Concert de swing amb Aya & The Jumpin’ Cats

Cal llegir atentament la normativa i les
instruccions que s’especifiquen a la darrera
pàgina d’aquest llibret. Fem la festa segura!

DIVENDRES

DISSABTE

21

22

AGOST

10h

Espai d’inflables amb tobogan d’aigua,
pista lliscant i festa d’espuma al Parc
Muriel Casals a càrrec de Multi-Diver

AGOST

10.30h

18.30h

Un passeig divertit per Bordils a càrrec
de la companyia Els guies Ufissials

*Se surt de davant del Casal
*Aforament limitat

*Es recomana portar roba vella
12 h

DIUMENGE

Música en directe amb Paula Cornet
(també al parc)

11 h

Bombolles de sabó a la Plaça del poble
(organitza Cup-Amunt Bordils)

Concert de versions a la Pista Vella
a càrrec de Pelukas

16 h

Torneig de botifarra a La Pioixa
(organitza La Pioixa)

*Cal inscriure’s el mateix dia
19h

Un passeig divertit per Bordils a càrrec
de la companyia Els guies Ufissials

18.30h

*Se surt de davant del Casal
*Aforament limitat
21 h
22.30h

Concert de versions a càrrec del grup
Coi Els Montgrons a la Pista Vella

Espectacle infantil “Visca la festa”
a càrrec de Rikus a la Pista Vella
Concert de l’Orquestra Montecarlo
a la Pista Vella

NORMATIVA I AVISOS
En els actes es guardaran les distàncies de seguretat
vigents en el moment de la realització.
Recomanem rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic
que hi haurà en el mateix recinte.
És obligatori l’ús correcte de la mascareta durant tot l’acte.
El públic haurà de seguir els protocols establerts per
garantir la salut de tothom: la mainada haurà de restar
al seu seient i no podrà córrer pel recinte. Demanem la
col·laboració de tothom per aconseguir-ho.
L’organització es reserva el dret d’admissió en el cas que
aquestes normatives no siguin complides per l’espectador.
L’organització es reserva el dret de fer canvis o
modificacions en el programa si les circumstàncies que
estem vivint ho fan necessari.
ENTRADES
Cal recollir l’entrada prèvia pels actes que es fan a la tarda
(també es podran comprar el mateix dia però cal recordar
que l’aforament és limitat).
Es poden inscriure grups de 10 persones o segons estableixi
la normativa vigent i s’assignarà un espai a cada grup.
El preu de l’entrada per cada acte és d’1€ (Les Anxovetes,
Pelukas, Coi Els Montgrons, Total Circ, Rikus i Orquestra
Montecarlo) i permet participar al sorteig.
Es podran recollir entre els dies 16 i 17 d’agost a la Pista Vella
de 20 a 22 h o bé a les oficines de l’Ajuntament de 10 a 12 h.

bona festa major!

