25a Festa d’Homenatge
a la Gent Gran

Col·labora

Organitza

27 d’abril de 2019

Festa de Sant Marc
Pa, vi i tradicions
28 d’abril de 2019

Celebració dels 25 anys de la festa d’homenatge a la Gent Gran

Dissabte 27 d’abril
12.30 h

Diumenge 28 d’abril
10 a 14 h

Fira de Sant Marc al carrer del pa i al carrer del vi
· Mercat de productes artesans i de proximitat
· Fira dels cellers, tast de vins i degustació de pintxos
· Filadora amb fus manual i roda mecànica
Lloc: voltants de l’Església

Missa Solemne
Cantada pel Cor Parroquial

A partir de les 11 h
Visca el Pa, visca el vi:
Proves rurals de Daurats
contra Granats

14.00 h

Competició entre dos equips, Berriatua de Bizkaia
i Mutriku de Guipúscoa. Es porta a terme una
competició en la qual es practiquen diverses proves
rurals: soka tira, carrera del contrabandista,
aixecament de sacs, llançament de sacs, aixecament
de carro, recollida de panotxes de blat de moro, tall
de troncs amb xerrac a dues mans i aixecament de
l’enclusa, entre altres.

Dinar de germanor
Dinar en homenatge de la gent gran (obert a tots els públics)
Lloc: Pavelló Municipal

Menú

Vols participar-hi? Apunta’t a superar una de
les proves! Sols o amb un grup d’amics,
apunteu-vos al whatsapp 682.12.55.36 o
trucant a l’Ajuntament al 93.835.80.25.

1r plat: Fideuà amb allioli (opcional)
2n plat: Melós de vedella amb bolets
Beguda, pastís i cafès
Preu: 16 €

11.00 h

Jocs de fusta gegants

Menú infantil (ﬁns a 12 anys)

per a tota la família

Plat combinat: 1/4 de pollastre rostit amb macarrons
Beguda i vaset de gelat

Una cinquantena de jocs de fusta que recorden
aquells que jugaven els nostres pares i avis.
A prop de l’Alzina

Preu: 8 €
Venda de tiquets:
23, 24 i 25 d’abril de 12 a 14 h al Jutjat de Pau (Ajuntament, c/ de Dalt, 19)
25 d’abril de 17 a 19 h a la Sala Polivalent de la Masia del Calvet
Per més informació: telèfon 93.835.42.85 de 9 a 10 h (Jacint)

A partir de les 11.45 h
Actuacions de Txalapartaris
A càrrec de Hutsun Txalaparta, del País Basc
(Hi hauran diverses actuacions durant el matí)

Lliurament de la placa commemorativa

16.15 h

Espectacle de revista
GABRIEL VALLONE / cançons de tota la vida
BALLET GLAMOUR / del tango al cabaret
MAICA / humor i diversió
Lloc: Pavelló Municipal

12.30 h

Missa Solemne cantada pel Cor Parroquial

13.30 h

Benedicció del terme

14.00 h

Repartiment del panellet
i ballada de Caramelles Guardiolenques

Moltes gràcies a tots els que feu possible aquestes festes

