OBERTURA DE LA FIRA DE LA CEBA I EL CALÇOT
Davant les antigues escoles i fins les 14:00h, passejades amb PONI
A les antigues escoles i fins les 14:00h, taller de pintura sobre vidre i metacrilat amb
temàtica de CALÇOTS, per a nenes i nens de 3 a 12 anys.
A la pista del Parc del Rentador i fins les 14:00 h: Jocs tradicionals per a la mainada
A la Llar d’Avis, fins les 13:00 h i de 16:00 h a 19.00 h:

Exposició-concurs de PLANTES i FLORS a càrrec de:
l’Associació de Dones de Vila-sacra. Lliurament dels Premis al local dels avis a les 11:30 h.
Missa Solemne a l’església de Sant Esteve, amb la Coral Veus Blanques de Vila-sacra
A la plaça de les escoles:

INICI DEL CONCURS DE MENJAR CALÇOTS
A la plaça de les escoles, Lliurament dels Premis del Concurs de Menjar Calçots
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EXPOSICIONS

Parades de degustació de Calçots
A l’edifici de l’Ajuntament, de 11:00 h a 13:00 h i de 16:00 h a 19:00 h:
1- Exposició “Càtars i Trobadors”
2- Exposició d’aquarel·les a càrrec de la Sra. Concepció Dabau
3- Exposició de pintura a càrrec del Sr. Enric Rovira
4- Exposició d’artesania amb fusta a càrrec del Sr. Josep Descamps
A la sala de lectura Josep Coderch:
Exposició de modelisme naval i motors de vapor viu, a càrrec del Sr. Rafel Ayensa
A les Antigues Escoles, de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 19:00 h
Exposició de treballs fets en els cursos de pintura, manualitat i dibuix
dirigits per la Sra. Laia Pol

Diumenge, 25 de febrer de 2018
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Associació de Dones
de Vila-sacra

Unió Esportiva Vila-sacra
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La organització es reserva el dret de suspendre la Fira en cas de
mal temps i es traslladaria al diumenge següent sempre i quan
la climatologia ens ho permeti.

Ajuntament de Vila-sacra Tel. 972 50 75 23

