Dilluns, dia 13 de novembre
- De les 9 del matí a les 3 de la tarda: XX Campionat local de tir al
plat. Tirada local i general de tir al plat.
- A les 11 del matí: Missa i, seguidament, benedicció de vehicles.
- A la 1 del migdia: Sardanes amb la cobla PRINCIPAL DE LA BISBAL,
a la plaça de l’Orri.
- A les 3 de la tarda: XXXI Campionat local de truc al Bar de la
Piscina .
- A les 5 tarda: Sardanes amb la cobla PRINCIPAL DE LA BISBAL, a la
Dissabte, dia 11 de novembre
plaça de les Escoles.
- A 2/4 de 12 del migdia: PREGÓ a la plaça de les Escoles, a càrrec del - A les 10 de la nit: Concert i seguidament Gran ball amb
“Llati de l’Any” 2016-2017. Hi haurà Suc de Lletissó per a tothom!!!
l’orquestra PRINCIPAL DE LA BISBAL. (Preu: 5 euros).
- I tot seguit: Cercavila popular i penjada del “BURRO”.
Hi haurà pastes i cava per a tothom!!!
Us esperem a tots amb barretina!!!
- De les 4 a les 6 de la tarda: Gravació en directe del programa de TV Dimarts, dia 14 de novembre
en Xarxa de la nostra Festa Major de Sant Martí, de la gastronomia i - A les 2 del migdia a la Cooperativa: Dinar de Germanor, ball i
del turisme en el nostre municipi. Us hi esperem a tots!!!
samarreta. Adults - Preu: 16 euros. Nens de 3 a 8 anys – Preu: 12
- A les 5 de la tarda: X Concurs de Munyir Vaca.
euros. Tothom s’ha de portar plat, got i coberts. Hi haurà: Amanida,
- A les 5 de la tarda: Tallers infantils a la Sala de la Cooperativa i
fideuà, pollastre amb patates, pa, vi, postres i cafè. Venda de tiquets
seguidament berenar.
a l’Ajuntament, tots els matins, de 9 a 13 h, fins al 9 de novembre.
- A les 5 tarda: Sardanes, a la plaça dels Països Catalans amb la
COBLA TRES VENTS.
Durant el transcurs del dinar s’anunciaran els guanyadors de la VII
- A les 11:30 de la nit: Gran ball de nit amb la MONTECARLO. Durant
Balconada Popular.
el transcurs del ball s’anunciarà el “Llati de l’Any” 2017-2018.
- I tot seguit, XERINOLA de FI de FESTA MAJOR.
Diumenge, dia 12 de novembre
- A les 11 del matí: Ofici solemne amb la cobla ROSSINYOLETS.
- A 3/4 de 12 del migdia: Cercavila amb els gegants i grallers de les
escoles Zer Vall del Ter i altres convidats.
- A la 1 del migdia: Sardanes a la plaça de l’Era amb la cobla
ROSSINYOLETS.
- A les 5 de la tarda: Sardanes a la plaça dels Països Catalans amb la
cobla ROSSINYOLETS.
- A les 6 de la tarda a la Sala de la Cooperativa: DISCO BABY.
ASSOCIACIÓ CULTURAL
DEL JOVENT DE
- A les 10 de la nit a la Sala de la Cooperativa: Monòleg amb QUIM
AJUNTAMENT DE
VILALLONGA DE TER
VILALLONGA DE TER
VILA – Espectacle d’Humor.
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Divendres, dia 10 de novembre
- A 2/4 de 10 de la nit: XIV Sopar del Jovent. Per apuntar-vos:
Restaurant Can Pastoret. (Data límit per apuntar-se dijous dia 9 de
novembre).
- A les 12 de la nit: Petards i Gran Tro de començament de Festa
Major.
- Tot seguit, a la Cooperativa: Disco Mòbil amb Espectacles del
Ripollès.

