Descoberta de la placa commemorativa
de la plaça de l’U d’Octubre de 2017
L’Ajuntament de Girona, d’acord amb l’aprovació de la moció
plenària del 12 de febrer de 2018, us convida a participar en les
activitats programades per commemorar la nova denominació de la
plaça d’U d’Octubre de 2017.
L’acte tindrà lloc el proper dissabte 21 d’abril, a partir de les 11 del
matí, a la mateixa plaça.
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11 h

Festa del Tarlà

Mostra de danses tradicionals amb l’Escola de Dansa de l'Esbart
Joaquim Ruyra de Blanes i els Rebrolls del GEiEG i audició de sardanes
a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona i la colla Aires Gironins.
12.30 h

Rambla de la Llibertat
Argenteria · Barri Vell

13.30 h

ESPECTACLES DE CARRER / CIRC
MÚSICA I DANSA / TALLERS
BOTIGA AL CARRER / MERCATS

Descoberta de la placa commemorativa i acció col·lectiva en record
dels fets de l’U d’Octubre de 2017.

“Només hi ha una cosa pitjor que l’oblit.
No saber que s’oblida”
Xavier Antich. Filòsof

DL GI 621-2018

Vermut popular dels 4 Rius i concert festiu a càrrec d’Hora de Joglar.

21, 22 i 23 d’abril de 2018

21 d’abril

Cercavila amb els gegants i capgrossos de Girona
A càrrec de la Fal·lera Gironina
11.00 h | Plaça de l’U d’Octubre de 2017

Cercavila amb el Tarlà i els gegants i
capgrossos de Girona: pl. de l’U d’Octubre de
2017, c. Séquia, c. Grober, c. Nou, Pont de Pedra,
rambla de la Llibertat, c. Argenteria.

Penjada del Tarlà i pregó

11.30 h | Carrer de l’Argenteria

Un cop fet el pregó, retorn a la plaça de
l’U d’Octubre de 2017 amb els gegants i
capgrossos de Girona: pont de Sant Agustí, pl.
Independència, c. Santa Clara, c. Hortes, c. de
la Premsa, pl. de l’U d’Octubre de 2017.

Cavallets ecològics i vaixell pirata

A càrrec de The Fábula Mobile
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h | Rambla de la
Llibertat
Una música nostàlgica acompanya aquests
cavallets, uns personatges de faula, lluny
de tots els herois infantils comercials i
prefabricats. Una atracció que funciona amb
energia de propulsió humana.

Presentació del Petit Drac Major de
Girona
18.00 h | Plaça del Vi

Entrega del Petit Drac Major de Girona a la
colla Trons de l’Onyar, colla infantil dels
Diables de l’Onyar.

22 d’abril

23 d’abril
Sant Jordi
21.30 h | Ribes del Ter

Castell de Focs de Primavera

A càrrec de la Pirotècnia Hermanos
Ferrández

IV Trobada de Mulasses
Rambla de la Llibertat

10.00 h Rebuda de la Mulassa i la Somera de
Falset, la Mula Baba i la Mula Petita
11.00 h Representació amb les titelles de

la Mula Baba de la llegenda del Tarlà

11.30 h Cercavila: rambla de la Llibertat,

c. Argenteria, Quatre Cantons, c. Ballesteries,
c. Calderers, pl. Sant Feliu, c. de les Mosques,
c. Portal de la Barca, pda. Rei Martí, c. Francesc Samsó, pl. dels Jurats

12.30 h Ballada final de les mulasses a la
plaça dels Jurats

12.45-13.45 h Concert vermut amb La Mo-

derna Big Band
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