
Dimecres dia 20 de Juliol
21:30 h prego de festa major 2016 

 A la plaça del Daldo 

21:45 h cantada 
d’havaneres amb Alta Mar, Rom cremat per a tothom!!

 A la plaça del Daldo  

Dijous dia 21 de Juliol
21:30 h cursa d’obstacles. gimcana mixta 

(busca’t una pubilla o un hereu i participa…) a partir de 16 anys
Al camp de futbol, col·labora  SENTEBÉ

Divendres Dia 22 de Juliol
Durant la tarda/nit, passarà per La Pobla, la cursa de Raid Vielha/Lleida RAIDARAN

18:00 h cucanyes per la canalla
A la plaça del Daldo col·labora EPS

19:00 h espectacle infantil
amb els Pastorets Rock A la plaça de la Pedrera

19:00 h correpinxos 
Inici cerveseria C13 (Places limitades)

22:00 h concert 
Coral IN CRESCENDO Al pati de l’escola els RAIERS  

 PREU ENTRADA: anticipada  8€, a taquilla 10€ 

00:00 h ball de festa major
amb STAIN (grup local), PASTORETS ROCK I DJ CAGANER 

A la plaça de la Pedrera, entrada gratuïta

Dissabte dia 23 de Juliol
9:00 h concurs de petanca 

Al Camp de Futbol, col·labora CASAL DE LA GENT GRAN

10:00 h pedalada popular
Concentració plaça Ajuntament, col·labora SPRINT CICLO-CLUB POBLA

11:00 h torneig  de basquet 3x3  
(fins a 12 anys)

Al Pavelló Poliesportiu, col·labora CLUB BÀSQUET LA POBLA 

11:00 h travessa al llac 
Zona del Xiringuito  

13:15 h sardanes 
amb l’ORQUESTRA NOVA BLANES A la plaça de la Pedrera

Tarda Dissabte:
16:00 h torneig  de basquet 3x3

(a partir de 12 anys) 
Al Pavelló Poliesportiu, col·labora CLUB BÀSQUET LA POBLA

18:00 h a  21:00 h 
farcell de jocs tradicionals i circuit de motos 

infantils de prova 
(de 3 a 12 anys) Al Camp de Futbol

del 22 al 25 de juliol
La Pobla de Segur



organitza

col·labora

l'organitzacio es reserva el dret 
d’alterar o modificar el programa, 

si per causes externes a la
 mateixa ho fessin necessari

Diumenge 24 juliol
12:30 h vermut concert 

amb grup MAX ACUSTIC (grup local)
 A la plaça de l’Arbre, col·labora BAR SPORT, PIZZERIA DANI i BAR BOAVI 

16:30 h campionat de botifarra
A l’Av. del Camp de la Sala del barri de l’Estació 

18:00 h animacio infantil 

Seguidament xocolatada 
A les Piscines Municipals, col·labora  ACIP

20:30 h ball de tarda 
amb Quartet TROPIKANA

A l’Av. Del Camp de la Sala del barri de l’Estació

20:30 h concurs de truites i pastissos
 A l’Av del Camp de la Sala del barri de l’Estació

23:00 h  dj tofu
 A l’Av del Camp de la Sala del barri de l’Estació

Dilluns dia 25 de Juliol
22:00 h observem el cel amb telescopis

A l'Ermita de Sant Miquel, amb CELÍSTIA PIRINEUS

18:00 h campionat de bitlles pallareses 
Al Camp de Futbol, col·labora CASAL DE LA GENT GRAN

18:30 h missa cantada 
A  l’Església Parroquial

19:00 h exhibicio trial social
Al Camp de Futbol, col·labora MOTO SPORT PALLARS

19:30 h i i vertical a santa magdalena
Concentració camí de Senterada

20:30h concert de festa major 
amb l’ORQUESTRA NOVA BLANES

A la plaça de la Pedrera

Nit  Dissabte:
22:00 h correfoc 

amb ELS DIABLES DE  L’espluga de Francolí 
Concentració plaça del Daldo 

23:00 h  ballada del senglar i final pirotecnic
A la plaça de l’Ajuntament

23:30 h ball de festa major 
a la plaça de la Pedrera amb l’ORQUESTRA NOVA BLANES, 

grup de versions VIRUS I DJE
Entrada gratuïta


