
PROGRAMACIÓ:

Divendres 12 d’agost:

20.00 h Pregó
20.30 h Batucada amb Protons
21.00 h  Sopar Popular pel jovent 
 (4 euros el plat de fideuà)
23.00 h Concert amb JOKB
00.00 h Correcarrers
01.00 h Concert amb Els Albercocks 
03.00h Concert amb La Terrasseta de Preixens
01.00 / 06.00 h 
 Discomòbil amb Dj Jota, Dj Perci i Dj 

Texas

Dissabte 13 d’agost:

17.00 h  Inflables i jocs per la canalla. 
17.00 h “Sopa de contes” del llibre Quin cacau! 

Desordres i altres històries. 
 Presentacio literària amb contacontes musical 

al Local Social. Per nens de 4 a 11 anys (o més 
petits amb els pares)

 
 Voleu saber què passa a la biblioteca quan tots 

els llibres cauen a terra? La Paulina, la pobra 
bibliotecària ha de tancar amb pany i clau i 
buscar ajuda perquè.... ho haureu de venir a 
escoltar.

 Una història de disbarats i sorpreses amb 
segell anoienc. L’autora, Anna Marsal ens ex-
plicarà aquesta aventura tan esbojarrada i ens 
presentarà el llibre que recull aquesta història 
i dos contes més: Quin cacau! Desordres i 
altres històries, novetat d’aquest St.Jordi 2016. 
El llibre, amb il·lustracions d’Elisabet Serra, 
inclou també la versió àudioconte amb narra-
ció i música pròpies (del compositor Carles 
Prat). El podreu adquirir al finalitzar la sessió.

18:00h Espectàcle infantil “Queviures” amb la 
Companyia De Parranda.

 Seguidement xocolatada.
19:30 h Actuació del grup La Guingueta.
22.00 h Botifarrada (2 euros) amenitzada amb 

el grup Stressband.
23.30 h Ball amb Stressband.
 (A la mitja part es farà el sorteig d’un   

pernil i una panera)

Diumenge 14 d’agost

12.00 h Ofici de Festa Major.
 Seguidament Concert del grup Pluja de 

Notes amb les veus de Roser Sabaté, 
Núria Andreu i la música de Magda 
Roig al piano.

 Després del concert a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament, dins el Projecte Ar-
gençola Memòria, presentació de la 
continuació del vídeo “De quan anàvem 
a peu” amb noves entrevistes a la gent 
gran del terme. 

 Després de l’acte hi haurà un vermut 
per a tots els assistents.

18.00 h Concert amb Nelson Poblete
19.30 h Concert amb Carles Belda i Marc
 Serrats (Dos Pardalets)
21.00 h Sopar de tapes i entrepans
22.00 h Concert amb Oakland
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