Festes del roser 2020

L'AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ
Agraeix la col·laboració de tots els que fan
possible la realització d'aquests actes.

BONA FESTA DEL
BANDOLER CONFINADA!
El confinament no ens permet gaires variacions, pel que us
demanem que respecteu al màxim els terminis de les comandes.
Durant tot el cap de setmana, utilitza a les xarxes l'etiqueta
#festabandoler2020.
Etiqueta'ns a les diferents xarxes de la festa i l'Ajuntament:
facebook.com/festabandoler
@ajuntcastellsera
@AjCastellsera

FESTA DEL
BANDOLER

CONFINADA
9 I 10 DE MAIG
Castellserà

DISSABTE 9 de maig

DIUMENGE 10 de maig

Durant el matí - VII Caminada de l'Alera.

11.00h - Cercavila amb els gegants Perot i Alera per tot el poble.

Aquest any no podem fer una sortida conjunta, però teniu una hora per
poder passejar i gaudir pel nostre terme amb la família. Aprofita i fes
fotografies dels espais que més t'agradin i comparteix-les a les xarxes.

Surt al balcons a saludar-los. Acompanyats de música tradicional.

17.00h - Conta contes.

Fes el vermut al balcó de casa, vestit de bandoler i escriu en un paper a qui

Escolta el conte del bandoler Perot a través del perfil d'Instagram de

donaries el pedrenyal 2020. Comparteix les fotografies a les xarxes.

l'Ajuntament.

13.00h - Vermut del bandoler i entrega del pedrenyal.

18.00h - Concert amb Lauzeta.

19.30h - Danses del bandoler.

Lauzeta neix de l'amor a la música folk i es desplega des de la tradició

Connecta't a la web de l'Ajuntament i recupera la "Dansa de l'Alera i el

catalana i celta a les diferents cultures que ens envolten, fent de cada

Perot" i la "Dansa del Batlle". Practica a casa una bona estona!!

concert un viatge per les tradicions i una festa com les que es feien abans:

21.00h - Sopar de taverna casolana amb truites amenitzat amb música
pels altaveus del poble.

Violí, guitarra, dues veus i molta música. Lauzeta vol dir alosa en occità -la
llengua dels trobadors i les trobairitz-. Joan Baró i Nuria García... o Lauzeta
pels amics. Segueix el concert a l'enllaç: twitch.tv/Lauzetafolk

Demana la teva racció de truita al correu festabandoler@gmail.com, al
telèfon 973610005 o per whatsapp al 616242140.

20.00h - Sardinada popular.

Comandes fins divendres a les 12.00h.

Et portem les sardines a casa i només caldrà que te les cuinis. 2 sardines a 1

Les racions de truita són una donació de l'empresa Tortichef. Es repartiran

euro. Fes la teva comanda a festabandoler@gmail.com, al telèfon

preparats on només cal ficar l'ou i finalitzar la truita.

973610005 o per whatsapp al 616242140. Comandes fins divendres a les

Racions limitades fins a esgotar existències.

12.00h.

22.00h - Festa als balcons.

ACTIVITATS TRANSVERSALS DEL CAP DE SETMANA

Sortiu a fer una cervesa amb els veïns i poseu música per passar una bona

Elabora les teves banderes del bandoler i de Castellserà i penja-les al balcó.

estona. Fins a les 23.00h. Demanem que respecteu el descans dels veïns.

Descarrega't els models a la pàgina web www.castellsera.cat.

