
A 2/4 de 8 de la tarda, cercavila a càrrec de
la Companyia  Vatua l’Olla, el recorregut anirà
des de la plaça de la Pau fins arribar a la plaça
del Perelló, presenta l’espectacle Banda Va-
tua.

A  2/4 de 9 de la tarda, tindrà lloc el Pregó
de la Festa Major, a càrrec de l’Associació Es-
portiva Vilablareix, en commemoració del seu
desè aniversari. 

A 2/4 d’11 de la nit, al pavelló poliesportiu,
Cascai Teatre, presenta l’obra: Zirocco.

A les 10 del matí, a la plaça del Perelló,
XXVIII concurs infantil de dibuix lliure.

De 10 a 1 del matí, concurs de flors i plan-
tes. Presentació de flors i plantes. 

A l’1 del migdia, repic de campanes.
A les 3 de la tarda, al pavelló poliesportiu,

XXVIII campionat de botifarra.
A les 5 de la tarda, a la plaça del Perelló, ani-

mació Infantil, amb Pep Puigdemomt i Sidrus.
Hi haurà xocolatada per tothom. Durant la ma-
teixa es donaran els premis de dibuix.

A les 6 de la tarda, al camp de futbol a 7,
partit de futbol: solters vs casats.

A 2/4 de 10 de la nit, al pavelló poliesportiu,
sopar ball, amb La Montecarlo. Preu: 15.00 € /
persona. El ball començarà a 2/4 de 12. 
A continuació el grup Buhos.

A les 11 del matí, a l'església parroquial, tin-

drà lloc l’ofici solemne, amb la actuació de la
coral del GEiEG.

A continuació, concert amb la mateixa Coral
del GEiEG. 

A les 5 de la tarda, a la plaça del Perelló, tin-
drà lloc una audició de tres sardanes, a càrrec
de la cobla La Principal de la Bisbal.

A continuació al pavelló poliesportiu, con-
cert i ball, amb la actuació de La Principal de la
Bisbal. 
Després del concert hi haurà el lliurament dels
premis del concurs de plantes i flors.
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«Les cançons del Barça són un
divertiment que estem fent des de
finals de la temporada 2007 pel
programa d’Ona FM Fora de joc.
Les fem sobre la marxa, una per
setmana...És un divertiment que
durant unes hores ens allunya
dels bars i les males companyies
i ens apropa a la culerada». 

Els Búhos, que fan aquestes
declaracions al seu web web, es-
tan de moda, sobretot gràcies al
tema que han dedicat a Leo Mes-
si, corejat per milers d’aficionats
al Barça. La formació actuarà dis-
abte a la nit al pavelló poliespor-
tiu després de l’orquestra Mon-
tecarlo. La nit abans, però, els gi-

ronins Cascai Teatre representa-
ran Zirocco, un recull de gags
que té per objectiu reivindicar la
figura del pallasso modern. L'obra
és l'últim espectacle en solitari de
Marcel Tomàs, que porta dalt de
l'escenari un autèntic huracà d'es-
quetxos i números histriònics.
Durant més d'una hora, el pa-
llasso català es multiplica per re-
presentar nombroses històries
breus que tenen l'humor com a
principal ingredient. De fet, com
va explicar Tomàs durant la pre-
sentació de l’obra- en la darrera
edició del festival Temporada Alta
de Girona-, el títol ja és prou ex-
plícit. «El zirocco és un vent molt
fort, i el meu personatge té un au-

tèntic vendaval de gags», indica.
Zirocco neix arran d'uns esquet-
xos amb els quals Cascai va gua-
nyar dos premis al Circuit de Cafè
Teatre de València.

La creació de Cascai Teatre
porta dalt l'escenari l'esperit del zi-
rocco, un vent d'origen africà
amb influència a tota la zona me-
diterrània que provoca canvis
d'humor i rampells inesperats.
Amb l'única companyia dels ob-
jectes, el pallasso enllaça un rere
l'altre diferents gags a una velo-
citat de vertigen. Una aparició
divina, una nit d'insomni o un
concert de rock són alguns dels
esquetxos que, en una hora llar-
ga, representa Marcel Tomàs.
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El concert de Búhos i l’obra de
Cascai Teatre, el més destacat

Un moment de la representació de «Zirocco», el passat novembre a Girona.

MARC MARTÍ 

• Reparació general del cotxe
• Benzina i gasoil
• Greixatges i canvis d’oli
• Per a la seva comoditat li 
portem el seu cotxe a la ITV

• Venda i muntatge
d’enganxalls per
a turismes
i tot terrenys.
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