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ACTES SANT JORDI 

 

A partir de les 11 del matí a la plaça 

de l’Església es duran a terme dife-

rents actes per celebrar la diada de 

Sant Jordi: 

 

11:ooh: Esmorzar a càrrec de Boti-

gues i Serveis del Pla. Els infants 

podràn gaudir-ne gratuitament si 

presenten el tiquet que se’ls otorgara 

a les botigues col·laboradores, per 

als adults es vendran tiquets a 1’5€ 

el mateix dia. 

 

11:30h: Espectacle infantil “La diver-

tida història del cavaller Jordi” a 

càrrec de L’Invisible, companyia de 

titelles. 

 

En acabar, el Grup de Sardanes Aires 

Planencs realitzarà un taller de reta-

llables per als més menuts i per als 

més animats ball de sardanes. 

La CUP el Pla amb la col·laboració de 

Necus Teatre oferiran un recital poè-

tic teatralitzat. Durant el matí el 

Col·lectiu de Dones com és tradi-

ció repartirà roses i llibres per a les 

seves sòcies.   

BICICLETADA POPULAR 

 

 9:30h: Sortida de la plaça Sant Jordi i 

recorregut pels carrers del poble. 

 

Seguidament, ezmorzar al carrer Fila-

dores (es donarà un entrepà i un re-

fresc). Per optar a l’esmorzar és im-

prescindible estar inscrit prèviament a 

les oficines de l’Ajuntament, recollir el 

tiquet i participar a la passejada. 

 

En acabar, recorregut per les barra-

ques de pedra seca, refresc al bar de la 

Torre de Santa Maria i tornada al poble. 

Total 12,50km. 

 

En aquest recorregut, els menors de 12 

anys han d’anar acompanyats d’un 

adult. 

 

Recordeu l’obligació de l’ús del casc 

per poder participar-hi. 

 

Les inscripcions es podran fer del 18 al 

21 d’abri l  a les oficines de 

l’Ajuntament en horari d’atenció al pú-

blic. 

DIA 23 

 

 

ITINERARI URBÀ 

DIA 24 

Horari: de dilluns a dijous, matins de 10:00h 

a 13:30h. 

Tardes de 18:00h a 20:00h 

ESMORZAR 

SORTIDA 


