DIA 23 ABRIL

ORGANITZA

A les 17:00h: A la plaça de la Vila, animació infantil a
amb BASTIAN. Seguidament berenar per a tots els infants .

Ajuntament del Pla de Santa Maria

22 i 23 D’ABRIL

En acabar, inaguració del carrer Mn JOSEP CABAYOL, a
càrrec del Sr Joan Olivella i Ricart, diputat de la Diputació

DIADA DE
SANT JORDI
2018

Associació Cultural La Barraca

de Tarragona. Durant l’acte, també podrem comptar amb
la presència de Mossèn Josep Cabayol.

Nexus Teatre
En acabar hi haurà cava per a tots els assistents.

C.E Xiruca Foradada

DIA 22 ABRIL

d’atenció al públic.

ACTES SANT JORDI
Durant la tarda del mateix diumenge:

BICICLETADA POPULAR

A partir de les 17:30h a la plaça de
l’Ajuntament es duran a terme diferents actes per celebrar la diada de Sant Jordi:

9:30h– Sortida de la Plaça Sant Jordi i recorregut pels carrers del poble.
Seguidament, esmorzar (un entrepà i un refresc) i sorteig de dues bicicletes, al carrer Filadores. Per optar a l’esmorzar i al sorteig és
imprescindible fer la passejada pel poble i estar
inscrit prèviament a les oficines de
l’Ajuntament, on es donarà un tiquet.

ESMORZAR

17:30h: Conta contes, a càrrec del grup
Nexus Teatre.

Seguidament, lectura de microrelats i
poemes, oferta per l’associació cultural La
Barraca.

Per tal de poder optar al premi, és imprescindible estar present en el moment del sorteig.
.

En acabar, es farà un recorregut per les barraques de pedra seca. A mig camí comptarem
amb un refrigeri al bar de la Torre Santa Maria,
per a tots els ciclistes i tornarem al Pla. Total:
12,50km.
En aquest recorregut els menors de 12 anys
han d’anar acompanyats d’un adult.
Recordeu l’obligació de l’ús del casc
per poder participar-hi.

Les inscripcions es podran fer del 9 al 18 d’abril
a les oficines de l’Ajuntament en horari

SORTIDA

Horari: de dilluns a divendres matins:
.
de dilluns a dijous tardes:

10:00h a 13:30h
18:00 ha 20:00h

