
Benvolgudes colles 

En primer lloc voldríem agrair un cop mes la gran resposta que hem tingut i així aconseguir un gran nombre de gegants participants en aquest acte. 

És per això que ens veiem obligats a variar una mica els nostres horaris per tal que la resta d’actes al recinte firal del parc no es vegin afectats. 

AVANCEM 15 MINUTS TANT PLANTADA COM SORTIDA!! 

Responsables de l'acte:    Juan Silva i Jaume Tomé 

Aparcament Colles:    Ronda Mossèn Jacint Verdaguer. 

Horaris: 

09:30 Plantada de Gegants a la plaça de l’Ajuntament. 

10:00 Reunió caps de colla. 

10:15 Inici de la Cercavila. (Sortirem molt puntuals el programa de l’acte és una mica ajustat). 

Recorregut:  

 
 

11:30 Arribada i Balls al Parc davant de l’escenari. 

Volem recalcar la importància de complir els horaris pel bon funcionament de l’acte, sortirem molt puntuals per tal d’arribar al parc a l’hora 

establerta. L’equip de suport que normalment acompanya els actes de les Santes ens acompanyaran per tal que la cercavila circuli cohesionada i 

a bon ritme. 

Aprofitem, per demanar a totes les colles que encara no ho hagin fet que ens facin arribar les següents dades: 

- Nombre de persones assistents a la gegantada 
- Nom del Gegant/ts que portareu a la cercavila i dels nans en cas que en porteu 
- Tipus de música que us acompanyarà durant la cercavila. 
- I molt important nombre de persones que es quedaran a gaudir de la nostra paella solidaria. 
- Si necessiteu aparcar a la zona habilitada al Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, llavors envieu-nos, les dades del vehicle, marca, model i 

matricula per l’autorització pertinent, prioritzarem vehicles amb remolcs o grans, ja que la zona habilitada no és massa gran. 
 

Us recordem que dispondrem d’una petita barra d’esmorzar solidaria amb cafè/sucs i pasta, a preus molt econòmics, organitzat per cafeteria la 

Toneta. 

  



Us confirmen a més a més que per comprar anticipadament els tiquets de la paella, ho podreu fer passant per ENGRESCAT, des del dimarts 29 de 

març fins al divendres dia 1 en horari de botiga de 10 a 13 i de 17 a 20. 

 

Les colles que hàgiu confirmat el nombre de tiquets que voldreu per la paella, els tindreu reservats a Engrescat fins al divendres dia 1 , en cas que no 

els recolliu, es posaran a la venda el dia de la festa. 

També us informem que la família de l’Aleix ha fet samarretes al preu de 5 Euros que es vendran el dia de la festa si alguna colla vol demanar-les per 

portar-les el dia de la cercavila, pot fer la seva comanda per telèfon, trucant o per Watsup al número 600.59.21.20 demanant per Miquel. 

 

Talles disponibles:  Nens 3-4 anys   7-8 anys    11-12 anys. 

    Adults S   L    XL 

  


