
A tenir en compte! 

* La festa és més lluïda si tots i totes hi participem i sobretot si ens vestim 

d’època.  

 

* Pel sopar del dissabte, caldrà comprar els tiquets de manera anticipada. 

Els tiquets estaran a la venda a la pastisseria fins el dijous dia 5 de maig.  

El preu del tiquet és de 4 euros i inclou entrepà i beguda.  

Els entrepans seran de pernil, de formatge i de fuet . 

 

* Els tiquets per l’esmorzar del diumenge es vendran a la barra de la taverna 

el mateix matí, al preu d’un euro. L’esmorzar constarà de pa torrat amb 

cansalada.  

 

* Els tiquets per a la sardinada es vendran el mateix diumenge a la taverna i 

costaran un euro. 

 

* ASSAIGS DANSES: 

Adults: Divendres 29 d ’abril i dimarts 3 de maig a les 21.00h a La Garuta. 

Infants de P3 fins a 4t: 

Dimecres 4 de maig de 17.30h a 18.30h al Racó d’Antany. 

Infants de 5è i 6è: 

Dilluns 2 de maig de 18.45h a 19.45h al Racó d’Antany.  

 

Assaig general: 

Infants: Divendres 6 de maig a les 20.00h a la Plaça Major.  

Adults: Divendres 6 de maig a les 21.00h a la Plaça Major.  

 

* Horari d’obertura de l’exposició: 

- Dissabte de 18.00h a 20.30h. 

- Diumenge de 10.00h a 13.00h i de 17.00h a 19.00h. 



DISSABTE, 7 de maig  
 

09.00h - Caminada de l’Alera. Els bandolers viatgen fins al pantà. 

Sortida des de la Plaça del Sitjar. A l’arribar, refrigeri per als participants.  

18.00h - Presentació de la novel·la “No se’n surt” de Jordi Brescó, 

editada per Pagès Editors. Una obra premiada amb l’accèssit del 33è 

Premi de Novel·la Breu Ciutat de Mollerussa l’any 2021. Al Racó 

d’Antany. 

18.00h - Obertura exposició a La Panera. Mostra del taller de 

Manualitats de l’Associació de Dones. 

19.30h - Missa cantada i ofrena a la Verge del Roser a l ’església. 

20.45h - Danses populars. 

 Adults: “Dansa del Perot i l’Alera” i “Dansa del Batlle”. 

 Infants: Estrena de la “Dansa de cal Tarragona”. 

21.00h - Representació teatral: Perot i Alera, els defensors dels 

pobres. 

21.30h - Sopar a la taverna amb entrepans, amb 

 

23.30h - Concert amb el grup 

i música fins que aguanti 

el cos. 

DIUMENGE, 8 de maig  
 

10.00h - XXI Trobada de puntaires a la Plaça del Sitjar. 

10.00h - Esmorzar bandoler a la Plaça Major. 

10.00h - Obertura del mercat, mostra d’oficis, arts tradicionals i 

productes gastronòmics. 

11.00h - La companyia Improvisto’s Krusty Show ens 

presenta el seu espectacle “La Cirquestra”. 

12.30h - Danses populars. 

13.00h - Entrega del pedrenyal d’honor a l’AFANOC. 

Seguidament representació teatral: Perot i Alera, els defensors dels 

pobres. 

17.00h - Obertura del mercat, mostra d’oficis, arts tradicionals i 

productes gastronòmics. 

17.00h - Concert infantil amb l’espectacle Balambambú de la 

companyia Pentina el Gat. 

18.00h - La companyia Improvisto’s Krusty Show 

ens presenta el seu espectacle “La Cirquestra”. 

19.00h - Sardinada popular i concert amb el grup de taverna  

    KSonRonda 


