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Ateneu de la Dona de Vilablareix
Amics de Sant Roc
Futbol Club Vilablareix

TASTETS
DE TARDOR
LUDOTECA
MUNICIPAL
AIGUAVIVA

CENTRE CULTURAL
CAN GRUART

Divendres 26 de setembre

Dissabte 27 de setembre

17.00 h | Ludoteca municipal
L’hora del conte “El peix irisat”
a càrrec de Cristina Argelès

19-23 h | Centre Cultural Can Gruart
Tastets de tardor a Vilablareix

20.00 h | Centre Cultural Can Gruart
Concurs de guisats i postres amb poma
Premis en vals per comprar al mercat
municipal
20.30 h | Centre Cultural Can Gruart
Conferència “Alimentació i salut a la
tardor”, a càrrec de Núria Méndez,
naturòpata i experta en nutrició

Vilablareix 2014

Amb la participació dels restaurants Imperial
Perelló, Migdia, Mengar, Marcos, La Temporada
i König; Consigel-Gintoniq, Dual, CervesesAssociació comarques gironines (Moska,
Kerunta, Pico), Àngel Martí-Vins i Caves
Mapping a càrrec de De Palol
Música en directe amb Pep Poblet
i Nito Figueras

Diumenge 28 de setembre

7a EDICIÓ DE LA FIRA DE TARDOR
Tot el dia

• Mostra d’oficis i parades d’artesans
• Mostra d’animals i passejades amb ponis
• Mostra d’eines i objectes de la llar tradicional catalana a Can Ballí
• Demostració i exhibició d’aus rapinyaires
• Trobada de tractors

8 h Caminada popular pel riu Marroc (1 hora aprox.) amb esmorzar
		 Preu: 5 € / Inscripcions a l’Ajuntament i a l’estand municipal el mateix dia de la fira
10 h 7a Trobada de puntaires a la plaça Perelló
10.30 h Gimcana per a pares i fills. Sortida des del pati d’educació infantil de l’escola

		 Madrenc. Les inscripcions es podran fer a partir del 22 de setembre a les oficines
		 municipals i a l’estand municipal el dia de la fira fins a 15 minuts abans de l’inici

10.30 h Exhibició de bitlles catalanes. Al pati d’educació infantil de l’escola Madrenc
17 h Sortida de les colles geganteres a les zones verdes del carrer Marroc. Recorregut

Fotografia guanyadora del concurs
“Ensenya’ns la fira” de l’any 2013:
Marc Johé Calahorra
2n premi:
Raul
Rodriguez
Rosa

3r premi:
Pep Oliva
Mencio

		 pels carrers del poble fins arribar a la plaça Perelló on es farà el ball tradicional

SERVEI DE BAR
Tot el dia | Plaça Perelló
ESMORZARS
A partir de les 10 h | Plaça Perelló

CONCURS DE FOTOGRAFIA
“Ensenya’ns la fira”

VERMUT POPULAR
A partir de les 12 h | Plaça Perelló

Les bases les trobareu a:
www.vilablareix.cat

L’organització es reserva el dret d’alterar o modificar el programa si causes imprevistes l’obliguen a fer-ho

