CASTELLSERÀ
Sebastià Folguera Manuel
Sebastià Fusté Ortiz
Sebastià Ponce Bautista

A tots, moltes felicitats!
ORGANITZA:
Comissió de festes de l'Ajuntament de Castellserà

Sant Sebastià
20 de gener de 2020

DISSABTE 18 de gener

DIUMENGE 19 de gener

11.00h- Plantada d'arbres.

18.00h - Concert de la Coral Joia de Maig d'Anglesola. A
l'església parroquial.

Vine i participa en la plantada popular d'arbres que tindrà lloc

al

descampat del costat de la deixalleria.
Vols apadrinar un arbre? Apunta't a l'Ajuntament fins el dia 17 de gener.
Aporta 20 euros i farem un cartell amb el teu nom que acompanyarà l'arbre.

DILLUNS 20 de gener
11.45h - Trobada a l'ajuntament dels portadors de les ofrenes i
les autoritats locals i sortida cap a l'ermita.
12.00h - Solemne Missa a l'Ermita de Sant Sebastià, amb

20.00h - Espectacle Impro Show. A la Panera.
Un espectacle d’humor, original i interactiu. Els actors surten a escena
sense guió, i el públic decideix què passarà. Un xou diferent i únic en
cada funció.

cantada de goigs i repartiment dels tradicionals panets.
18.00h - La companyia La Guilla Teatre ens presenta
l'espectacle "Una Carretada de Contes". A la Panera.

La dinàmica de cada espectacle és molt senzilla: a l’inici de la funció
es sol·licita al

públic

que

escrigui

una

frase

en

una

targeta.

Posteriorment, aquests suggeriments extrets a l’atzar es convertiran
en els seus improtítols, amb els quals els actors crearan damunt de
l’escenari entre sis i set històries diferents on divertiran, sorprendran i
emocionaran als espectadors.

Han arribat dos personatges estranys i molt
curiosos a la vila, semblen viatjants, ningú els
a vist mai abans. Són la Filigrana Gràcia i en
Joseph Tour. Van acompanyats del seu
atractiu, misteriós i inseparable
carro
carregat d'històries que han anat recollint
per arreu al llarg dels anys. Si obriu bé els
ulls i pareu bé les orelles, amb molt de gust
us explicaran el perquè del seu ofici, l'ofici
dels Trobadors! Amb les sorpreses que
amaga el seu carro es guanyen la simpatia
de grans i petits.

