
Malauradament, aquesta Festa Major no es podrà celebrar 
com teníem previst. A causa de les últimes restriccions de 
Salut Pública, s’han hagut de suprimir/aplaçar molts actes, 
de la mateixa manera que hi ha hagut alguns canvis en 
l’horari d’inici d’algunes actuacions. Hem editat un nou 
programa de mà, que també difondrem per les xarxes 
socials. De totes maneres, volem fer-vos arribar el 
programa original, ja que hi trobareu molta més 
informació sobre els actes. 

També ens agradaria que veiéssiu  la dedicació i les bones 
intencions que hi havia darrere de la Festa, que esperem 
poder celebrar l’any que ve tal com toca. Per això, us fem 
arribar l’antic programa juntament amb aquest full on hi 
especifiquem tots els canvis. Si teniu qualsevol qüestió no 
dubteu a adreçar-vos a l’Oficina de Turisme. Moltes gràcies 
per la vostra paciència i disculpeu les molèsties. En tot cas, 
esperem que gaudiu dels actes que se celebraran.
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S’ANUL·LA: L’ESMORZAR DE CAÇADORS.

Ja sóc aquí! Arriba la Malavella 
de goma! De les 11h a les 
13h a la Casa dels Gegants 

4a Trobada de Gegantonets i 
Capgrossets a les 18h al 
Parc de la Sardana, Si vols participar 
amb el teu gegantonet o Capgrosset 
envia un missatge a 
gegantscaldes@gmail.com

S’ANUL·LEN: La TROBADA DE COTXES ANTICS, 
la PEDALADA D’ANDRÒMINES, els 
JOCS GEGANTS i el TRENET DELS 
FERROVIARIS.
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CANVIS:

S’ANUL·LEN: Els SKITXUS DE BATI-AIGUA i el 
CONCERT/BALL de la NOSTÀLGIA

S’ANUL·LEN: El concert d’ANIMAL DJ, el concert de
la CORAL i la VOTACIÓ PER L’HEREU 
I LA PUBILLA, que s’haurà de fer online. 

S’ANUL·LEN: El CIRCUIT D’INFLABLES 
D’AIGUA i el CONCERT VERMUT 
DE LA CASA ROSA. 

Balls de Gegants i Capgrossos 
de Festa Major, a les 18h al Parc de 
la Sardana. 

Els concerts de SENSE SAL i LA 
FÚMIGA s’avancen a les 21:00h i 
acabaran a les 00:30h.

El CONCERT DE LA CORAL es 
canvia al 31/07 a les 22:00h 

CANVIS:

CANVIS: Balls de gala dels Gegants i els 
Capgrossos, a les 21:30h al Parc de 
la Sardana. 

Seguidament, PREGÓ DE LA FESTA 
MAJOR al Parc de la Sardana. 

Els concerts de EL PONY PISADOR i 
SMOKING SOULS s’avancen a les 
21:00h i acabaran a les 00:30h. 
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Recordeu que totes les activitats s’han de 
fer amb inscripció prèvia a la plataforma 
ticketara.cat o com s’indica en el programa. 




