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"Malgrat de Mar
-Festa
Majar de Sant Roe. A
partir de les 6 del matí, a
la platja -zona de l'espigó
fins a la zona de les fabriques-,
eoncurs infantil' de
pesca.
-A les 9 del matí, a les pistes
del Club Petanca Malgrat, XI
Torneig Social de Festa Major de Petanca.
-A partir de les 9 del matí,
i amb el segellat del material
a la pla~a d'Anselm Clavé,
XXIX Concurs infantil de dil;mixi pintura.
-A les 5 de la tarda, des de
I'Ajuntament, cursa ciclista.
-A 2/4 d'11 de la riit, al parc
de Can Campassol, sessió de
teatre amb l'obra Políticament Incom!cte de Ray Cooney.
-A partir de 'la 1 de la roatinada, al pub Don Quijote,
festa ball a carrec del grup
. Tropicalia.

-Seguidament,
danses de Sant
Iscle -El Patatuf i el ball
de tiastons El Geperut-,
i
l'aetuació del grup Semblanza Mexicana de Mexic.
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"Sant Poi de Mar
-III
Fira Alternativa al parc
de Can Villa. Firad'aitesania
i alimentació; [Ira de col'lec~
tius per a la pau, la solidaritat
i les noves propostes de pensament; Mostra de productes
naturals; zones d' experien-.
cies en carpes pér gaudir de
les medicines no convencionals i animac:ó i, activitats
lúdico-culturals:
-A les 5 de la tarda, música
i dansá, africana amb Grass
Roots.
-A
la mateixa hora, El significat historie de la dona com
a principi creatiu temení, amb
Elena Botines.
"Sant Vicen~ de MontaIt
-Festa
Major de la Mare e -A les 6 de la tarda, cercavila
Jd
poble amb els Pallassos
Déu d'Agost. A les 10 de
sense fronteres.
matí, des del campanar, repicada de campanes i llen-' -A les 6 de la tarda, cromo
i gemoterapia amb Rafel Ca~ament de coets anunciant el
.
ro.
:
dia de la Festa Majar.
.
-A les 7 de la tarda, propietats
-Seguidament,
pels carrers del
, del massatge amb Amacui.
poble, cercavila xáranga, a ea-A les 7 de la tarda, taller
rree de la Xaranga Festival.
de Taichi amb Gustavo.
-A les 11 del matí, a l'església
-A les 8 del vespre, astro logia
parroquial,
Solemne Ofici,
curativa amb Carmen Durich.
acompanyats per l'Orfeó Pa-A les 8 dehespre, mediatació
rroquial El Delme, sota la
(música, dansa i concentradirecció de Jordi Lluch.
ció) amb domenech Pera.
-A les 12 del migdia, a la sor-A les 9 del vespre, audiovisual
tida d'Ofici, pregó de Festa
Els arbres.
Major, a carrec del Magic
-A les 10 de la nit, Yugum,'
Andreu, amb la presencia
l'art de fer l'arbre amb Laura
deis gegants de la Vila, en
Domingo.
Bobul i la Margaridassa. Se-'--A les 10 de la nit, aetlIació
guidament, a la pla~ del pode Qm Kaos" música punk
ble, vermut popular.
i Thrashalternativa
de Vic.
-A les 6de la tarda, a la pista
-A partir de les 11 de al nit,
poliesportiva, gran animació
gran actuació de Dani NeHo
infantil, a carrec del grup Si
Fa Sol.
i la banda del Zoco -ritme
-A 2/4.d'11 de la nit, a la
i blue&-.
pista poliesportiva, sessió. de
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