Benvol gudes veï nes, benvolguts veï ns,
Un any més, amb l’arri bada la tardor, ens preparem per
celebrar l a nostra Festa Major.

Fem bona festa!

En aquest any tan estrany, ens conjurem per mantenir la
celebració, mal grat l ’ombra persi stent de la COVID-19. El
confi nament social, de la passada primavera, va obligar a
suspendre les festes del Tarròs i la Guàrdia d’Urgell. Així,
aquesta serà la primera Festa Major que celebrarem al
municipi .
Per aquest motiu, hem estimat configurar el programa d’actes
al s tres pobl es del municipi , procurant que tothom pugui ferla seva, esdeveni nt una bona oportunitat per enfortir els
lligams entre els nostres veï nats.
Des de la Comissi ó de Festes, j unt amb la brigada municipal,
fa força temps que hi estan treballant, per dur-la a terme
seguint totes l es mesures de seguretat i sanitàries. És per
ai xò, que totes l es activitats es reali tzaran a l'aire lliure, amb
reserva prèvia i l ’aforament limitat.
Hem procurat manteni r el caràcter popular, que ja vam
imprimi r al programa de la festa major de l’any passat.
Esperem que el què hi trobareu, sigui del vostre grat i ni que
si gui per una estona, pugueu gaudir de l’alegria i la festa.
Sortiu al carrer, amb la mascareta posada, i feu bona festa!

mecenes que contribueixen
a fer la festa més gran!

Pintures Planell SA

Lams Fruits SL
amb el suport logístic de

Ajuntament
de la Fuliola

queda’t a jugar a la plaça!
A partir de les quatre de la tarda // plaça de la vila
No t’oblidis d’agafar el berenar i en sortir de l’escola, queda’t a la
plaça a jugar, que comença la festa major!

rats!

A les cinc de la tarda // carrers del centre

divendres, 2 d’octubre

Espectacle de teatre de carrer, per a tots els públics, amb la
Companyia Campi Qui Pugui. Les rates han envaït el nostre poble i
apareixen de tot arreu. Ja no s’amaguen i són gegants! Han pres la
vila i no hi ha mata-rates que serveixi. Només una persona pot
endur-se aquesta plaga: un flautista que arriba d’un país molt llunyà.
Ara que, ben mirat, semblen unes rates divertides!

pregó de la #FMTornabous20
A les vuit deL vespre // plaça de la vila
En aquests temps difícils, volem reconèixer i fer homenatge a tantes
persones que treballeu i us desviviu servint als altres, tot contribuint
a la millora de la qualitat de vida al nostre municipi, i dels seus veïns i
veïnes.

concert amb Esperit!
A les nou de la nit // pati de les escoles de tornabous
accés només amb reserva prèvia a bit.ly/FMTornabous20_01
Mau Boada s’acompanya d’Estel Boada per fer un viatge revisant el
repertori dels seus àlbums Endavant continu (2011), La lluminosa
(2014) i Ilíada (2019). Un concert
inclassificable i únic, en que
combina multitud d’estils,
instruments i registres
musicals.

dissabte, 3 d’octubre

anem a veure els ibers?

Seguim reforçant el vincle de la nostra festa amb el Cap de
Setmana Ibèric, que des de fa vint anys se celebra al jaciment de la
Ciutat Ibèrica del Molí d’Espígol.

A les nou del matí

Anem passejant des del Parc del Reguer fins al Molí d’Espígol.

A Tres quarts de deu del matí

Per les més matineres, us esperem amb un bon got de xocolata
desfeta amb coca. Amb la col·laboració del Casal de la Gent Gran

A les 10 del matí i a les dotze del migdia
Visites guiades gratuïtes al jaciment.

A dos quarts de dotze del matí
Activitat familiar: Com feien cervesa els ibers?

A dos quarts de dos del migdia
Tast de cervesa Iberika.

correvicis

A les quatre de la tarda // plaça salvador seguí
Inscriu t’hi a bit.ly/FMTornabous20_02
En aquesta festa major diferent, adaptem el Corre-bars de l’any
passat, convertint-lo en una passejada amb bicicleta pels pobles del
municipi, on les participants hauran de passar per diferents punts de
control gastronòmics.
Durant l’activitat, és obligatori l’ús del casc i les menors hauran
d’anar acompanyades d’una persona adulta responsable.
Adults, 3 euros. Menors de 18 anys, 1 euro. El pagament es
realitzarà en començar l’activitat.

concert amb Joan Colomo

A les nou de la nit // plaça de santa Cecília del Tarròs
accés només amb reserva prèvia a bit.ly/FMTornabous20_03
Després de sorprendre durant el passat festival a2m, torna aquest
cantautor singularíssim i creador infal·lible de melodies impossibles.
Mestre dels contrastos, és capaç de fer que la música que es
xiuxiueja i la que es balla amb els ulls tancats es donin la mà en una
mateixa cançó. Sens dubte, un dels músics més prolífics, genuïns i
sorprenents de l’escena catalana actual.

missa de festa major
fem un mural!

A les deu del matí // església parroquial de tornabous

A partir de les deu del matí // Parc del roser
Amb el guiatge de Detz Creacions, pintarem la nova paret del parc.

cercavila

Amb la Colla Gegantera del Municipi de Tornabous i
l’acompanyament de la Catxibanda.

segona vermutada popular
A dos quarts de dos del migdia // parc del reguer
accés només amb reserva prèvia a bit.ly/FMTornabous20_04
Gaudeix de bona música de la Catxibanda, mentre fas el vermut
de festa major, servit a taula, per membres de la comissió.

trofeu de festa major

A les quatre de la tarda // camp municipal d’esports
Fes afició i vine a animar al partit de futbol entre
el C.F.Tornabous i el C.F. Ivars d’Urgell.

concert amb l’Orquestra Parfills

A les set del vespre // plaça de les escoles de la guàrdia d’Urgell
accés només amb reserva prèvia a bit.ly/FMTornabous20_05
Un gran concert de festa major, amb servei de begudes,
servides a taula, per membres de la comissió.

diumenge, 4 d’octubre

A les dotze del migdia // carrers del centre

Des de la Comissi ó de Festes volem donar les gràcies a totes les
persones, entitats i empreses que han contribuït i col·laborat a
que la Festa Major del Roser 2020 esdevingui ben lluïda.
Fem saber a tothom que estem de festa! Convidem a tots els
veïns i veïnes a penj ar l a senyera al bal có.
Si parti ci pes a l a festa i publi ques fotos a les xarxes socials,
etiqueta-les
amb
els
hastags
#FMTornabous20
i
#Municipi deTornabous.
Et desi tgem una bona festa, popular i l li ure de C OVID-19!

Recorda que l’ús de la mascareta és obligatori,
També durant els dies de la festa major.

Al programa trobaràs activitats amb
aforament limitat i restringit.
Per participar-hi, cal que reservis
les localitats a través dels enllaços web
que hi ha al programa o presencialment,
a les oficines de l’ajuntament de Tornabous.
Procura arribar a les activitats
amb temps suficient per evitar aglomeracions
al punt d’accés. En tot moment, segueix les
indicacions de l’equip d’organització.
Renta’t les mans amb el dispensador de
gel hidroalcohòlic que trobaràs a l’entrada
dels espais on es realitzen les activitats.
A les activitats amb aforament limitat,
trobaràs les cadires i les taules numerades.
Ocupa l’espai que se t’ha assignat,
per ordre d’inscripció.
Procura no abandonar-lo, mantenint sempre les
mesures de distanciament social
En finalitzar l’activitat, procura sortir
esglaonadament, per la sortida indicada.

Donada la si tuaci ó sani tària actual , l a Comissió de Festes es
reserva el dret de modificar o anul ·l ar els actes programats.

,
#ensensortirem #laCulturaessegura
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