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PROGRAMA D’ACTES
Dissabte 12 de setembre

PÒRTIC
I quina calor!!. Això no es pot aguantar!!. Portem molts
dies amb aquesta calor... Aquests han estat el comentaris
més repetits durant aquest estiu. Si utilitzèssim el
vocabulari juvenil i tecnològic diríem que aquests han estat
els hastags trending topic estivals. Per sort ja l’hem deixat
Dissabte
de setembre
una mica10
enrera
a aquesta companya calor, tan xafogosa
tota ella, i el temps ens convida a començar a pensar en
l’apropament de la tardor i amb ella, com sempre, la Festa
Major de Clariana.
Enguany estrenarem teulada a la Sala de Clariana. Com l’hi
convenia!. Ja no ens caldrà patir per si les vibracions
musicals són massa potents o per si la pluja cau amb massa
força!!
Veureu també que hi ha canvis en la programació. Hem
d’anar innovant i adaptant-nos als temps que corren,
evolucionant com ho fa la societat a la que pertanyem, i
renovar-nos per estar a l’alçada de la població de Clariana.
Tot i així tenim clar que no podem oblidar les nostres arrels
i és per això que també dediquem un petit espai de la nostra
festa a fer memòria dels lligams que ens uneixen a aquesta
terra.
Esperem que les novetats siguin de l’agrat de tothom.
Clarianencs i clarianenques, familiars i coneguts,
benvinguts a la Festa Major 2015

La Comissió





A les 5 de la tarda
TALLER DE BOMBOLLES i
4a BOMBOLLADA Preu d’inscripció 1 Euro
Seguidament
ESPECTACLE INFANTIL amb l’actuació de la
PALLASSA TURPINETA
Seguidament
XOCOLATADA per a tothom
A les 9 h
9è CONCURS DE COQUES CASOLANES
Bases:
-

Caldrà portar-les a les 9h a la Sala de ball
És valorarà el gust, la presentació i l’originalitat.
Hi haurà un premi per les tres coques millors.

 A 2/4 de 10 de la nit
SOPAR DE VEÏNS prèvia inscripció
Seguidament:
GRAN BALL DE NIT
Amb el trio STRESBAND

Diumenge 13 de setembre
 A 2/4 d’1 del migdia


MISSA SOLEMNE
En acabar la missa actuació del duet ENTRETENORES
A les 7 de la tarda
JOCS DE TOTA LA VIDA i BINGO POPULAR

Durant tot el cap de setmana exposició de fotografies de la memòria històrica
d’Argençola a l’església de Santa Maria de Clariana.
L’organització té el dret de canviar alguns actes
Tots els actes son gratuïts menys el sopar
Hi haurà servei de bar
Reservat el dret d’admissió

