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Durant el dia, pels carrers del nucli antic, hi trobareu
10 h

Mostra d’arts
i oficis
J Matalasser
J Torner de fusta
J Vitraller
J Encunyador de
monedes

Activitats
infantils
J El carrusel mecànic.
J Jocs populars
infantils. 50 jocs
de fusta a sobre de
taules i per a terra.
Jocs que recordaran
aquells que jugaven
els nostres pares i
avis.

Inici d’activitats del Mercat Temàtic i la mostra d’oficis.

11.30 h
i
17.30 h

Espectacle “La llegenda de la plaga de llagosta”.

18.30 h

Ksonronda.

Un rondallaire amb el seu sac de gemecs, i de forma versificada,
explicarà als oients la història de la plaga de llagosta que va patir les
terres de ponent a la dècada dels seixanta del segle XVII. La llegenda
s’escenificarà amb llagostes de diferents mides que envairan la plaça
de l’Església. Hi participaran els infants del poble, la Batukada
“Batukats de l’Ala” i la colla de Ball de Cercolets de l’Esbart
Dansaire de Lleida. Entre tots combatran la plaga, i al finalitzar es
repartirà una espiga de blat com a símbol de victòria. A més, durant
l’acte els gegantons del poble (Tano, Tina i Tolí) donaran la
benvinguda al seu nou company: la Tana, la llagosta de la llegenda
que quedarà com a nou gegantó del poble.

Cançó de folk, gresca, vi i taverna.
Convertirem la plaça de l’Església en una
taverna ambientada amb bótes de vi on
s’elaboren els vins de Raimat. A tots els
assistents se’ls oferirà una degustació
d’una copa de vi “Vol d’Ànima” de
Raimat mentre es gaudeix de la música.

Durant tot el dia també podeu apropar-vos a la parada
de Fruiturisme

Espectacle
J Els Goliards, músics
medievals que visitaran la fira i els deliran
amb la seva música.

20 h

Cloenda del Mercat.

