
SEGUEIX-NOS A:  



CAMINADA FINS A 
L'EMBARCADOR I ESMORZAR

10.45 h Trobada al pas soterrat.

11.00 h Sortida de la caminada.
En arribar a l'embarcador, esmorzar 
de brasa i postres dolços.
(Cal apuntar-se a l'ajuntament i agafar 
tiquet al preu d'1 €).

17.30 h A la Sala del Cine, TEATRE a 
càrrec de la Companyia Les Bianchis 
que ens representaran l’obra LES 
SUPERTIETES (a partir de Contes 
infantils contra tot pronòstic d’Empar 
Moliner). Premi del públic a millor 
espectacle de la mostra d’Igualada 
2016. 

INFORMACIÓ

Espectacle en català.
Recomanat per a tots els públics, a 
partir de 4 anys.
Durada aproximada 50 minuts sense 
pausa.

L’ESPECTACLE

La Queralt, una investigadora peculiar, 
serà tieta. Això l’alegra molt però al 
mateix temps l’entristeix perquè creu 
que no ho sabrà fer. Per això sol·licita 
ajuda a les seves amigues de sempre, 
la Magda, una empresària de mitjons, i 
la Bàrbara, una àrbitre de futbol, que 
són tietes des de fa molt de temps. La 
Queralt descobrirà amb els contes, la 
màgia i les seves amigues com ser 
una SUPERTIETA. Voleu veure si se’n 
surt?

12.00  h Santa Missa en honor a Sant Enric d'Ossó 

13.00  h A Ca Don Joan, inauguració de l'Exposició "JOGUINES DEL 
SEGLE PASSAT" organitzada per l'ajuntament amb la col·laboració de 
totes i tots els participants. 

Tastet de cervesa l'Anjub i acompanyament, per a tots els assistents. 

17.00 h A la pista, LA BOLA DELS SOMNIS "Fes els teus somnis 
realitat", entra i gaudeix... Un entreteniment per a petits i grans. També hi 
haurà INFLABLES I LLITS ELÀSTICS.  

19.00 h A la Sala del Cine, l'ORFEO DE FLIX, ens oferirà el concert "100 
anys de Leonard Berstein, musicals de pel·lícula". Una tarda de llum, 
color, ritme i sentiments amb les grans melodies de Broadway. Escoltarem 
les músiques dels llegendaris musicals "West Side Story", La La Land... 
entre altres. 

23.30 h Al casino, Disco mòbil amb Jordj.

Dissabte

Diumenge


