


 

PROGRAMA DE LA 34a Festa Major de la 
GUÀRDIA PILOSA

 
 
 
 

Dissabte 30  
 
20:45 Repic de campanes 
21:00 Entrepans per a tothom 
22:00 Correfoc amb els Diables i Tabalers de la Colla Vella de 
Gràcia 
22:30 Concert de  MANEL 
24:00 Ball de nit (DJ Boi) 

Diumenge 31 
M a t í 
    
09:45  Repic de campanes  
10:00  Missa   
11:15  CERCAVILA:  

Gegants de la Guàrdia Pilosa (estrena  de la dansa  dels  
gegants  de la Guàrdia  Pilosa)  
Falconers, bastoners infantils i Xanquistes de la 
Guàrdia Pilosa  
Pregó de Festa Major a càrrec d’en Pep Camps  

  
13:00  Cantada i ballada de la “Dansa de la Guàrdia Pilosa” 

 Ballada de sardana i danses d’arreu del món.  
 Cursa de carretons davant de Les Corralines   

14:30  Fideuà 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

T a r d a 
 
16:30  Cafè concert:  

 Jove Orquestra de La Guàrdia. 
17:30  Activitats  simultànies  

 Cursa de carretons davant de Les Corralines  
 Futbolí  humà  al poliesportiu del Vent Serè 
 Avarada d’estels a la zona dels plans  
 Jocs  de Cucanya pels petits  al carrer  del Vent  Serè  

18:45  Finals  de  
 Pedra - paper -  tisora 
 Cursa  popular  de carretons  

19:00  Xocolatada  
19:30  Tradicional Rifa Sorpresa amb un be de ca l’Adoració 
20:00  Batucada Tabalers de la Colla Vella de Gràcia 
20:30  Traca a l’Era  
22:00  Fi de festa Ball de nit amb Puro Vizio 
 

 
 
 

Si hi voleu ser durant tota la festa porteu roba adient per al Correfoc i ganes de compartir la Festa. Durant tot el diumenge podeu 
participar al concurs  de Pedra – Paper –Tisora .Venda de tiquets de la Fideuà als diferents veïns de la Guàrdia i a ca l’Adoració fins 

al 21 de maig .Hi haurà lloc d’acampada i, al llarg de tota la festa, servei de Bar. 
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