Festa Major
2021

Salutació
Enguany, recuperem la nostra Festa Major d’estiu. Organitzem actuacions per a tots els públics: tindrem espectacles infantils, l’audició de sardanes, concerts, etc., tot i que malauradament ateses les circumstàncies es redueixen les activitats.
Us donem a conèixer el programa i us convidem a tots els
veïns i totes les veïnes del poble a participar-hi de manera activa, però al mateix temps, demanem a tothom que tingui cura i que prengui les mesures d’autoprotecció: mascareta, distància i higiene de mans, en totes les activitats en les quals
s’assisteixi.
Ens trobem davant d’un moment complicat de la pandèmia
per la Covid-19. Bona part de la població està vacunada amb
la pauta completa o amb la primera dosi, però això no significa que no ens puguem contagiar. La pandèmia encara no s’ha
acabat i fem una crida a la responsabilitat individual i
col·lectiva per tenir unes festes segures.
Des de l’Ajuntament tenim clar que la seguretat dels nostres
veïns i de les nostres veïnes és fonamental i ens agradaria que
tothom entengui la complexitat de la situació i que, entre tots
i totes, garantim un desenvolupament plàcid de la nostra Festa Major.
L’Alcalde,
Javier Romero Aznar

Dissabte 24 de Juliol
A les 11h* Espectacle d’animació Infantil:
LA PLUJA DE COLORS de la Coloraines Band

A les 22 h* BALL DE NIT amb versions
KARAOKES BAND

*Lloc: Plaça Junta de Compensació de Miralcamp

Divendres 6 d’Agost
A les 22h* Espectacle: VIATGE DEL ROCK

Dissabte 7 d’Agost
A les 12h* Espectacle d’animació Infantil:

LA PLUJA DE COLORS de la Coloraines Band

A les 22 h* BALL DE NIT amb versions
KARAOKES BAND
-

Dissabte 21 d’Agost
Processó - Acte suspès
A les 12 MISSA oficiada pel mossèn Jordi Sànchez i
cantada pel Grup
CORAL DE CABRA DEL CAMP
Pregó de Festa Major– Acte suspès
A les 18h pels carrers del poble
CERCAVILA i a continuació Animació Infantil:
LA FESTA DELS XAXIPIRULIS

De 18h a 19:15h a la Pista de l’Escola
Audició de SARDANES

De 22:45h a 00:30h a la Pista de l’Escola
Concert de Festa Major amb l’orquestra
MONTGRINS

Diumenge 22 d’Agost
De les 11h a les 14.30h al carrer Teuleria
Súper lliscador AQUÀTIC de 40m
A les 18h a la Pista de l’Escola
Espectacle de circ: FILIBUSTERS

A les 23h a la Pista de l’Escola
Concert 14 km amb
GUILLEM ANGUERA QUARTET

Dilluns 23 d’Agost
De 20h a 21h a la Pista de l’Escola
Espectacle amb MAGIC SHADO

* Aquest programa de festes es regirà per les indicacions de Salut Pública en
el moment de realitzar-se les activitats. Qualsevol canvi en el programa s’avisarà per el canal d'e-bando i el facebook de l’Ajuntament de Cabra del Camp.

