
DIVENDRES  
3 D’AGOST
A les 16.00 h a la Piscina 
Municipal.
EXhibició curset final 
de natació. Entrega de 
medalles i diplomes. 
A l’acabar, berenar per 
a tots els nens/es del 
curset. 

A les 18.00 h a la planta 
baixa del Casal Pirenc.
Salvador Capdevi-
la Poblet, presenta 
l’exposició de pintures 
“Mirades de Color” oli, 
pastel i carbonet. Hora-
ri: dies 3 i 4 de 18:00 
h a 20:00 h, dia 5 de 
12:00 h a 14:00 h i de 
18:00 h a 20:00 h.

A les 18.00 h a la planta 
baixa del Casal Pirenc. 
Obertura de l’exposició  
“El tabac i el seu en-
torn”, creada per “COL·
LECCIONS GUSPÍ”.

 A les 18.00 h a la planta 
baixa del Casal Pirenc. 
Obertura de l’exposició 
dedicada als 10 anys 
dels Diables de Pira.

A les 18.00 h al Centre 
Històric de Pira. 
Obertura de l’exposició 
de Ramon Capdevila 
“Cartells i guies de ci-
nema antics i actuals”.
A les 18.00 h al Centre 
Històric  
de Pira. 
Obertura de l’exposició 
“Microrelats” que han 
fet diferents persones 
de la comarca.
**L’horari de les 
exposicions: “El tabac 
i el seu entorn, 10 
anys dels diables de 
Pira, Cartells i guies de 
cinema antics i actuals 
i els Mircrorelats” serà: 
dies 3 i 4 de 18:00 h a 
20:00 h, dia 5 de 12:00 
h a 14:00 h i de 18:00 
h a 20:00 h  
i dia 6 de 12:00 h a 
14:00 h.

A les 18.00 h a la Pista del 
Torrentill. 
Holi Party, amb Deejay 
Minitaks i Àlex Muguiro.
La festa de la pols de 
colors! Es recomana 
portar roba blanca.

Els sobres de la pols 
es podran adquirir al 
preu de 2€/1 sobre o 
5€/3 sobres, al mateix 
moment de començar 
la festa.

A les 22.30 h a la Plaça de 
l’Església Espectacle 
Lupus Ignis. 
A l’acabar, 
CORREFOC a càrrec del 
Diables de Pira Pirats 
pel Foc, pels carrers de 
la vila.

A continuació, 
Discomòbil La Tribu 
Discomobil Show, a la 
Pista del Torrentill, amb 
l’actuació de Marian 
Dacal, entre d’altres 
deejays.

DISSABTE  
4 D’AGOST
A les 12.00 h. 
Missa solemne a l’Es-
glésia de Sant Salvador, 
Patró de Pira, oficiada 
per  
M.M. Pere Fibla.
Tot seguit, 
actuació del seguici 
popular.

A les 17.30 h a la Plaça de 
l’Església. 
Festa de  
l’escuma. 
A les 19.00 h. 
Timbalada amb la 
colla de tambors minis i 
infantils dels diables de 
Pira (Inici a la Plaça de  
l’església).

De les 19.00 h a les 21.00 
h la Plaça del Forn, 
Vermut musical (Hi 
haurà servei de bar).
A les 20.00 h a la Pista 
del Torrentill

Gran ball de tarda amb 
l’Orquestra Quartz.
A les 23.30 h  
a la Pista del Torrentill
Ball de nit amb l’Or-
questra Quartz.

A les 2:00, 
actuació del  
grup Quarts & Shorts.
A l’acabar, 
Discomòbil

DIUMENGE  
5 D’AGOST
A les 10.30 h 
Missa·Pregària per tots 
els difunts del poble.

De les 11.00 h  
a les 14.30 h al Passeig 
del Torrentill
Tobogan gegant d’aigua 
de 75 metres!

A les 18.00 h 
A la zona arbrada de la 
pista del Torrentill.
Festival  
infantil  
amb “Gil &  
Ratataplam”.

De les 20.00 a les 22.30 h 
a la Pista del Torrentill 
Sessió seguida  
de ball llarg amb el 
grup Quintet Alea.

DILLUNS  
6 D’AGOST
A la piscina  
municipal, 
Súper parc aquàtic  
“Diver Park”
Horari: de les 11:30 h 
a les 14:00 h i de les 
16:30 h a les 19:00 h.

A les 22.00 h  
al Pavelló  
Municipal
Fi de festa amb  
la tradicional sardinada  
popular a càrrec dels  
sardinaires de Pira i la 
regidoria de festes.

Tot seguit, 
Ball de fi  
de festa amb l’actuació 
del grup Banda Sonora.

Actes de la Festa Major


