
Organitzen:
Associació Cultural de Fallaires i Pubilles de la Pobla de Segur
Ajuntament de la Pobla de Segur

Fira promopallars 2015
Mural Interactiu. "Digues la teva, què són les falles per tu?“
Estand de l‘Associació (tot el cap de setmana)

Dissabte dia 14 de juny

18:00h Concurs de construcció de falles. 
Inscripcions i més informació: fallaires.pobla@gmail.com
(bases al Facebook de l’Associació) | Recinte firal 

20:00h Assaig popular de sardanes (obert a tothom!!!)
Plaça de la pedrera 
Col·labora: Amics de la Sardana

Diumenge dia 15 de Juny
11:30h Gimcana infantil: "Coneixem les Falles de la Pobla“
Parc Alcalde Boixereu (sortida Ajuntament)
Col·labora: EPS

11:45h Presentació "Els nostres nous horitzons“
Estand de l‘Associació

18:00h Entrega de premis del concurs de construcció de falles 
i del concurs de dibuix del cartell
Estand de l‘Associació

20:00h Assaig popular de sardanes (obert a tothom!!!)
Plaça de la pedrera
Col·labora: Amics de la Sardana

Festa major 2015
Dimecres dia 17 de juny

17:00h Concentració de Fallaires per iniciar l'ascens a Sta. 
Magdalena
Davant del Molí de l'Oli

20:30h Concentració de Pubilles
Plaça de l'Arbre

22:00h Concentració del poble i inici de la baixada del poble 
a rebre els fallaires amenitzat per Cobla Bellpuig
Davant del molí de l'Oli

23:45h Ofrena a la Verge de Ribera
Parròquia de la Verge de Ribera

00:30h Ball de Festa Major amb la Banda del Coche Rojo
Plaça de la pedrera

Dijous dia 18 de juny

12:00h Missa Solemne en honor a la Mare de Déu de Ribera
Parròquia de la Verge de Ribera 

13:15h Jazz-Vermut 
Plaça del Daldo

17:30h Concert Coral Verge de Ribera i Coral infantil Els 
Raiers
Parròquia de la Verge de Ribera

19:00h Concert a la fresca amb Colla de Gats i Tastet 
de pinxos
Plaça de l'Arbre

Assajos de sardanes: 02/06 09/06 16/06 cada dia a
les 22:00h a la plaça de l'ajuntament

Construcció de falles: del diumenge dia 07/06/2014
al dilluns dia 15/06/2014

www.fallairespobla.cat
Segueix-nos a: @fallairespobla i

L’As. de Fallaires i 
Pubilles es reserva el 
dret d’alterar el 
programa d’actes de 
la festa de Falles.

Amb col·laboració de la Reserva Nacional de Caça de Boumort i 
Bombers Voluntaris de la Pobla de Segur

guanyador concurs de dibuix 2015 (categoria 5è-6è)


