
DIVENDRES 27 D'AGOST
· 18:30h a l'escola Lloriana: tradicional pujada al castell
per encetar la festa major.  

· 22h als jardins del cementiri: Tastet d'absenta amb
Tremendu. Preu: 5€. Venda d'entrades a taquilla. Obertura
de portes a les 21h. El tast del licor es farà si la situació
sanitària ho permet. Aforament limitat.

DISSABTE 28 D'AGOST

· 22h al pavelló: GUATEQUE! amb Band-idos. Tothom
assegut podrem gaudir de les seves Perversions! Aforament
limitat amb reserva prèvia a través de la web:
www.codetickets.cat. (Concert gratuït)

· 17h a la plaça del castell: Festa de l'escuma. Porta el
banyador i refresca't de la manera més divertida!

· 10h Venda de samarretes. Passarem pels carrers, no et
quedis sense la teva! Preu: 10€

DIVENDRES 3 DE SETEMBRE
· 20h als jardins del cementiri: Pregó de Festa Major, a
càrrec de la UE Sant Vicenç, i nomenament de pubills i
padrins. Abans, es presentarà la nova vestimenta de la
geganta i la gimcana gegantera: "On són els gegants?"

· 21h a la plaça de les Tres Creus: Correfoc estàtic a càrrec
dels Diables del Ges. Acabarà amb un castell de focs.
Aforament limitat. 

· 22:30h al pavelló: Concert jove, amb Lágrimas de Sangre
(LDS). Preu: 5€ anticipades i 6€ taquilla. Venda d'entrades 
 a través de la web: www.codetickets.cat. Aforament limitat. 

DISSABTE 4 DE SETEMBRE
· 19:15h Ball de gegants: Si les restriccions ho permeten es
realitzarà passant pels carrers de Sant Vicenç. En el cas que
no sigui possible el passant, la ballada es portarà a terme a la
Plaça de l'Ajuntament.

· 21:30h al pavelló: Concert de gala de festa major, amb
l'Orquestra Venus. Concert gratuït. Aforament limitat. 

DIUMENGE 5 DE SETEMBRE

· 6h Desperta! Sortiu del llit, que us portem la xocolata
desfeta a casa per esmorzar. Tingueu paciència ja arribarem!

· 17h al pavelló: Concert amb el POT PETIT. 
Preu: 6€ (nadons de 0 a 2 anys, gratuït). Aforament limitat.

Venda d'entrades: 

- Del 23 al 27 d'agost venda d'entrades exclusiva per a
RESIDENTS al municipi a les oficines de l'Ajuntament.  
- A partir del 28 d'agost públic en general a través de la web: 
 www.codetickets.cat

· 19h als jardins del cementiri: Havaneres a càrrec de La
Ribera. Hi haurà rom cremat per a tothom. En cas de pluja,
es farà al pavelló. Aforament limitat. (Concert gratuït)

DILLUNS 6 DE SETEMBRE

· 9h a la plaça de l'Ajuntament: Tanquem la festa major
amb la tradicional Caminada Popular. 

 

Els actes estan subjectes a les mesures sanitàries de la COVID-19 segons
marca el Procicat. Qualsevol canvi d'última hora s'avisarà amb la major

antel·lació possible.


