FESTA
MAJOR

BONA
FESTA A
TOTHOM!

“Si voleu nenes guapes, veniu
a Escaló, que per Santa Elena
fem Festa Major!”

ORGANITZA: Comissió de Festes
d’Escaló. Ens reservem el dret de
modificar el programa sense
previ avís. La Comissió de Festes
agraeix la col·laboració de
l’Ajuntament de la Guingueta
d’Àneu i a totes aquelles entitats
i persones que sense ànim de
lucre fan possible aquesta Festa
Major.

ESCALÓ, PALLARS SOBIRÀ
25596 LLEIDA

ESCALÓ
AGOST 2013

Dies 16, 17 i 18 d’agost

FESTA MAJOR D’ESCALÓ 2013 – SANTA ELENA
DIVENDRES 16 D’AGOST

DISSABTE 17 D’AGOST

DIUMENGE 18 D’AGOST

A partir de les 17.30h: CURS
de ballada de sardanes a càrrec
de la colla sardanista “Roques
Blaves”. El lloc de trobada serà
davant Lo Rebost d’Escaló. És
una activitat gratuïta i per a
tots els públics.

TALLER DE CERÀMICA a càrrec
de LOGAMA (Artesania “fet a
mà”). Horari:

12.OOh: Missa en honor a la
patrona d’Escaló Santa Elena
amb la tradicional repicada de
campanes.

21h: SOPAR POPULAR a la
fresca i cloenda amb un traguet
de vi cremat. Venda de tiquets
als membres de la Comissió de
Festes.

11h: Tradicional Cursa Popular a
Sant Pere del Burgal, amb un
premi final per a tots els
participants:
esmorzar
a
l’arribada!!

En acabar el sopar, BINGO amb
grans
premis
per
als
afortunats.
A partir de les 00.30h
nit de

RUMBA - SKA - REGGAE
amb el grup:

AL QUADRAT
I si ho mereixeu, seguim la festa
fins que surti el sol!

De 10.30h a 11.30h i de 12h a 13h.
Preus: nens de 4 a 10 anys: 3€, a
partir de 11 anys: 4€ Inscripcions a
Lo Rebost d’Escaló.

17h: Jocs per a xics i grans amb
premis per als participants. I en
acabar, gran xocolatada per
endolcir la tarda amenitzada per
la Comissió de Festes.
18.30h: Torneig de futbol a la
Pista Esportiva d’Escaló
20.00h: Ball de tarda i a les 24h
ball de nit fins que el cos aguanti
amb el fantàstic grup:

CAFE LATINO

A la sortida, exhibició de ball de
bastons i a continuació, ball de
Sardanes a càrrec de la Colla
Sardanista “Roques Blaves”.
En acabar, vermut popular a la
Plaça de l’Església a càrrec de la
Comissió de Festes.

17.30h: Torneig de Bitlles Valls
d’Àneu.
En
acabar
berenar
popular
per
a
tots
els
participants.

19h Vesprada amb música a
càrrec de

AGUSTÍ I ELS SEUS
TECLATS
Durant el ball, s’entregaran els premis
del torneig de bitlles.

ENTRADA GRATUITA TOTS ELS DIES A TOTS ELS BALLS

