Els Segadors
Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena.

CASTELLSERÀ

Endarrere aquesta gent, tan ufana i tan superba.

Bon cop de falç! Bon cop de falç, defensors de la terra!
Bon cop de falç!

Ara és hora, segadors. Ara és hora d'estar alerta.
Per quan vingui un altre juny, esmolem ben bé les eines.

Bon cop de falç! Bon cop de falç, defensors de la terra!
Bon cop de falç!

Que tremoli l'enemic, en veient la nostra ensenya.
Com fem caure espigues d'or, quan convé seguem cadenes.

Bon cop de falç! Bon cop de falç, defensors de la terra!
Bon cop de falç!
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PROGRAMA D’ACTES

SOPAR DE COLLES
- El sopar tindrà lloc a la Pista d’estiu.
- Les colles que es vulguin apuntar al sopar ho poden fer fins el

Dissabte 8 de setembre
SOPAR DE COLLES I CONCURS DE CÒCTELS
21.30h - Sopar de colles a la pista d’estiu.
22.30h - Elaboració i tast dels còctels.
23.00h - Entrega de premis.

divendres 7 de setembre a les oficines de l’ajuntament.
- Les colles han de portar tot el que els hi faci falta, l’ajuntament
els facilitarà, taules, cadires i estovalles.
- L’ajuntament posarà a disposició de tothom que ho vulgui
neveres i congeladors situats a la mateixa pista d’estiu, per
guardar-hi el que es cregui oportú, així com connexió elèctrica.
- Des de l’ajuntament també es donarà gratuïtament a tothom

Dilluns 10 de setembre
3r APLEC DE LA SERRA D’ALMENARA
Us proposem una caminada fins al Pilar d’Almenara. Un cop allí es
realitzaran un seguit d’activitats culturals. Es recomana portar
llanterna i sopar.
20.15h - Sortida des de davant de l’ermita de Sant Sebastià.
22.00h - Arribada al Pilar d’Almenara.

que vingui a sopar, cafès i tallats.
CONCURS DE CÒCTELS
- Qui vulgui participar s’haurà d’apuntar a les oficines de
l’ajuntament fins el divendres 7 de setembre.
- Els còctels s’hauran de fer aquella mateixa nit davant del jurat
després de sopar. Caldrà fer-ne dos per als membres del jurat.
- Es podran utilitzar els ingredients que es vulguin.
- Hi haurà diferents premis distribuïts de la següent manera:

Dimarts 11 de setembre
09.45h - Trobada d’autoritats i entitats locals a l’ajuntament.
10.00h - Ofrena floral al monument de la plaça 11 de setembre.

Millor còctel sense alcohol
Millor còctel amb alcohol

Seguidament, cantada de la Coral Flors d’Urgell.
El jurat podrà declarar desert algun dels premis si ho creu oportú.

