DIVENDRES, 4 D’AGOST

16.30h Berenada amb gelats variats.

17.00h Proclamació de les Pubilles i

19.00h

Hereus 2017, de la 1a, 2a i 3a planta

Capgrossos de Flix

de la Residència.

Visita

dels

Gegants

19.30h
i

informal

familiar a la fresca amb música
ambiental.
DIJOUS, 10 D’AGOST

DIMARTS, 8 D’AGOST

17.30h Pregó de la Festa Major 2017 a

11.00h Sessió de relaxació i respiració

càrrec de Dolors Abenza, familiar i

a càrrec de Mercè Castellví, de

amiga de la residència.

l’Associació de Dones de Flix.

Tot seguit, brindarem amb una copa

16:30h. Berenada refrescant al jardí

de cava.

de la Residència amb granitzats

18:00h Photocall de Festa Major:

d’elaboració

fes-te una foto ben divertida i

l’equip d’animació.

participa al concurs de Festa Major!

DIMECRES, 9 D’AGOST

DILLUNS, 7 D’AGOST

11.15h Taller d’artesania a càrrec de

11.30h Inauguració de l’exposició de

Maite Quílez, treballadora del centre:

les fotografies del Photocall de Festa

Decorem pots a l’estil vintage.

Major. Tens temps de votar la

16.30h Entrega de premi a la millor

fotografia que més t’agrada durant

fotografia de la Festa Major.

pròpia

Berenar-sopar

a

càrrec

de

tota la setmana!
Exposició permanent “M’expliques” fins al 31 d’agost

11.00h Exposició i demostració de
ganxet a càrrec de Lorena Robles,
treballadora del centre, i sorteig de
petits obsequis
17.00h Actuació música a càrrec dels
MAUS de la Torre de l’Espanyol.
DIVENDRES, 11 D’AGOST
11.00h Matinal esportiu i musical.
16.00h Bingo de Festa Major amb
regals estiuencs.
DIUMENGE, 13 D’AGOST
18.00h

Missa

l’Assumpció.

de

la

Vigilia

de

ALEGRIA

La Residència Les

Alegria, que es Festa Major.
Alegria, encetem la bota del racó.

Escoles Velles de
Flix us desitja
unes molt bones

Alegria, que és Festa Major.
Com cada any

FESTA MAJOR
2017

Hem de matar el pollastre
I posar xampany dins el porró.
Apa, anem-hi, corre, vinga, cuita.

festes!

Salta, balla, canta la cançó
Tiruliruliruli, teruliruliruló.
Avui matem el capó.
Tiruliruliruli, teruliruliruló.
Avui és Festa Major.
Visca el pa, visca el vi,
Visca la mare del meu padrí.
Alegria, que és Festa Major...

Del 4 al 11 d’agost

