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Els segadors
Catalunya, triomfanÇ

tornarà a ser rica i plena!
Endarrere aquesta gent
tan ufana i tan superba!

Bon cop de falç!
Bon cop de falç, defensors de la terra!

Bon cop de falç!

Ara és hora, segadors!
ara és hora d'estar alefta!

Per quan vingui un altre juny,
esmolem ben bé les eines!

Bon cop de falç!
Bon cop de falç, defensors de la terra!

Bon cop de falç!

Que tremoli l'enemic
en veient la'nostra ensenya:
com fem caure espigues d'or,
quan convé seguem cadenes!

Bon cop de falç!
Bon cop de falç, defensors de la terra!

Bon cop de falç!
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L'organiEació es reserva el dret de canviar el programa, si així ho creu adient.
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etembre
DAAL TOSSAL

Lloc: Tossal de la Corona
A les 21 h. sortida a peu cap
Corona de davant del Casal.
Caminada verda amb motiu de la
setmana de la mobilitat sostenible isegura.

lmportant! Cal endur-se una
enllumenar el camí.
Preu tiquet per l'entrepà I €. Es vendran els tiquets.
unicament. del 2 al 6 de setembre a I'Aiuntament:
. Horari de 8,30 a /es 14 hores i el 6 de setembre de

les 18 a /es 20,30 hores.
A l'arribar a la Bassa dels Rovinals pujada al
Tossal per fer el canvi d'estelada.
I a la baixada del Tossal-entrepans i beguda per
a totes les persones que portin el tiquet (no es
vendran tiquets el mateix dia).

US HI ESPEREM!

Nota: els dies 5 i 6 de setembre, en horari d'oficina, fins exhaurir
existêncies, una persona per família podrà recollir una senyera, a
I'Ajuntament.

II FESTA DE LA CATXIPANDA

Lloc: Parc del Graó
De les 7 a 10 h, el Parc del Graó romandrà obert
per la preparació de les parcel'les de les colles
que assisteixen ala Trobada.

De 9.30 a 10.30 h. esmorzar al Parc del Graó per
a tots els integrants de les colles.

De9a11 h

Calconfirmar abans dia 4 de setembre.

la xaranga Estrella Band amenitzarà
la jornada.
De les 11 a 13 h, jocs tradicionals icucanyes per
la mainada a càrrec de Quiràlia.
A partir de les 11 h, competició de bitlles, entre
les diferents colles, a càrrec d,el Club de Bitlles
Alpicat. La colla guanyadora rebrà,un pernil.

A les 17.30 h. concert amb Gertrudis, al Parc del
Graó. Actuació gratuïta i oberta a tots els veÏns i

llanterna per

veïnes d'Al


