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XXVIIè Homenatge a la Gent Gran
Dissabte 23 d’abril de 2022
A les 11.00 h. A l’Església de Sant Salvador de Guardiola
˛ƧǞ²ȌǶƵǿȁƵƮƵƮǞƧƊɈƊǶƧȌǶئǶƵƧɈǞɐƮƵǶƊǐƵȁɈǐȲƊȁ
Cantat pel cor parroquial

A les 12.30 h. Al Pavelló Municipal d’Esports
Concert-vermut en Homenatge a la Gent Gran
El grup Almas Gemelas amenitzarà el concert
vermut. Aquesta activitat és oberta a tots els
públics. El vermut inclourà beguda, un piscolabis
ɨƊȲǞƊɈǞɐȁƊɈƊȯƵɈƊƮƵǐɐȺɈƊƧǞȍƮƵ˛ƮƵɐƜخ
El tiquet té un preu de 3€ (entrada general) i
gratuïta per a tota persona major de 70 anys
empadronada al municipi.

Col·labora

Organitza

La venda de tiquets es farà presencialment els
dies: 19, 20 i 21 d’abril de 12 a 14 h al Jutjat de Pau
(Ajuntament, c/ de Dalt, 19) i 21 d’abril de 17 a 19 h
a la Sala Polivalent de la Masia del Calvet. Per
més informació: telèfon 93 835 42 85 de 9 a 10 h
(Jacint).

Festa de Sant Marc (Fira del pa i el vi)
Diumenge 24 d’abril de 2022
De les 10.00 a les 14.30 h
Als voltants de l’Església de Sant Salvador de Guardiola
Fira del pa i el vi
• Mercat de productes de gastronomia de proximitat i cellers de la D.O. Pla del Bages.
Es podrà fer degustació de tastets gastronòmics i vins.
• “Carrusel del boter” i jocs de fusta gegants per a tota la família.
• Dinamització tradicional amb el grup MúsX. Aquesta formació de gralla, acordió diatònic,
ɈɐƦƊǞȯƵȲƧɐȺȺǞȍȯȌȺƊȲƊȁǶƵȺȁȌɈƵȺǿɐȺǞƧƊǶȺƮƵǶٚƵȺȯƊǞ˛ȲƊǶ˛ȁȺƊǶǿǞǐƮǞƊخ
Totes les activitats són gratuïtes

A les 12.00 h. Al voltant de la Fira
Ballada de Caramelles a càrrec de la Colla dels Quintos de Guardiola
A les 12.30 h. A l’Església de Sant Salvador de Guardiola
Missa Solemne de Sant Marc
Cantada pel Cor Parroquial.

0ȁƊƧƊƦƊȲǶٚȌ˛ƧǞ
Benedicció del terme i repartiment del panellet de Sant Marc
En sortir de missa, la corporació municipal, encapçalada pels Gegants de Sant Salvador de
Guardiola, representants de les Caramelles de Guardiola i Salelles i acompanyada pel veïnat es
ƮƵȺȯǶƊƪƊȲƊȁ˛ȁȺƊǶȯƵƮȲȍةȌȁƊǶǶƜƵȺȯȲȌƧƵƮǞȲƜƊǶƊƦƵȁƵƮǞƧƧǞȍƮƵǶɈƵȲǿƵƧȌȁǯɐȁɈƊǿƵȁɈƊǿƦƵǶȺ
panellets de Sant Marc, aquests es repartiran gratuïtament entre tots els assistents.

A les 13.30 h.
Concert vermut amb “Coi els Montgrons”
Música tavernera, rumbera, picantona, i cançó
popular! Aquest grup és ideal per fer xerinola
i gresca a l'hora del vermut!
A l'espai del concert, hi haurà una foodtruck
per menjar i servei de begudes.

