


1a FIRA DEL PAGÈS DE REMENÇA
Zona de vianants del Carrer Major
De 10 a 20 h

REPRESENTACIÓ “LA REMENÇADA”
Primers actes de l'espectacle 
al carrer de Narcís Monturiol
A les 18 h
Darrers actes i desenllaç 
a la plaça de Pau Picasso
A continuació

RETRANSMISSIÓ FINAL COPA DEL REI
Barça - Alavés / Botifarrada
Plaça de Pau Picasso
A les 21 h
Organitza: Penya Blaugrana

EN TERRA DE REMENCES
Caminada guiada pels indrets 
que inspiren l’obra “La Remençada”
Durada aproximada 3 hores.
Cal dur calçat adequat, recorregut 
de 10 km des de Montornès a Vallromanes.
Cal inscriure’s enviant un correu 
a opec@montornes.cat

Sortida des de la plaça de Joaquim Mir
A les 10 h

Durant el cap de setmana, fes un 
"Tastet de la Remençada» als restaurants: 
• NOMAR (93 218 30 00 / 672 093 296)
• LUCERÓN (www.restaurantluceron.com)
I si vols passar el cap de setmana a Montornès:
• Can Sala (www.cansala-montornes.com)
• Hotel Can Campa (http://hotelcancampa.es)

DISSABTE 27

DIUMENGE 28

Obertura de la fira
Un jorn al mas
Aprèn jugant amb els animals 
de la granja i l’horta
Tallers creatius infantils
Diferenciem les plantes
El cargol i l’herba de poliol
Espectacle de carrer “Els cavallers”
Jordiet el pageset de la remença
Concurs de munyir la cabra
Espectacle de carrer 
“ Els soldats de la cort”
Taller gastronòmic infantil 
Ovella ensucrada
Un jorn al mas
Aprèn jugant amb els animals 
de la granja i l’horta
Espectacle de carrer “Els cavallers”
Tallers creatius infantils
Diferenciem les plantes
El cargol i l’herba de poliol
Gran espectacle de màgia 
a càrrec del Sortíleg Pepet
Espectacle de carrer 
“ Els soldats de la cort”

a les 10 h

a les 12 h

a les 13 h

a les 17 h

a les 18 h

a les 11.30 h

a les 16.30 h

a les 12.30 h

d’11 a 14 h

d’11 a 13 h

d’13 a 14 h

d’17 a 20 h

d’16 a 18,30 h

Col·laboren:

Il·lustració base de portada: Paola Mikiej

Empresa organitzadora


