Ajuntament de

Creixell
PROGRAMA D’ACTES FESTA MAJOR DE SANT JAUME 2021
(Del 17 al 31 de juliol)
-Dissabte 17 de juliol
22:00h al casal municipal Concert “Taverna d’Havaneres” a càrrec de la Coral Santa
Rosalia de Torredembarra. Reserva prèvia d’entrades als telèfons 977138272 /
977803400 / 607871054.

-Dissabte 24 de juliol
20:00h a la pista esportiva espectacle de circ Fili Busters de la Cia.
Mortelo&Manzani.

-Diumenge 25 de juliol
12:00h Ofici Solemne a l’Església de Sant Jaume. En acabar actuació de la coral
Sant Jaume de Creixell a la plaça de l’Església.
22:00h a la pista esportiva Espectacle de Varietats de la Cia. Luis Pardo amb
l’actuació de Paco Calonge.

-Dilluns 26 de juliol
11:00h a 13:00h Jocs de Taula a la Bibliocreixell. Inscripcions al telèfon 977803400.
20:00h Classe de Ioga gratuïta a la platja (al costat guingueta l’Esclat). Col·labora
Gimnàs Creixell.

-Dimarts 27 de juliol
22:00h a la pista esportiva Cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula “El
gran Showman”, apte per tots els públics.

-Dimecres 28 de juliol
11:00h a 13:00h Taller de Manualitats a la Bibliocreixell. Inscripcions al telèfon
977803400.
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-Dijous 29 de juliol
22:00h havaneres amb el grup “Xarxa” a la zona esportiva”.

-Divendres 30 de juliol
22:00h Concert amb Héroes de la Antártida, tribut a MECANO, a la zona esportiva.
A la finalització COETADA final de festes a càrrec del Ball de Diables de Creixell.

-Dissabte 31 de juliol
12:00h a la Bibliocreixell presentació del llibre “150 Tastets de Poblet” a càrrec de
Jordi Rius. Amb reserva prèvia als telèfons 977138272 /977803400 / 607871054.
19:00h a la Casa de Cultura “Cal Cabaler” inauguració de l’exposició de pintura a l’oli
“Evolució” de l’artista Lidia Carrete.

Notes:
Recollir entrada gratuïta per tots els actes a la Casa de Cultura “Cal Cabaler”.
S’aconsella arribar a l’espai on es desenvolupa l’activitat mitja hora abans de l’inici.
En tots els actes programats s’aplicarà les mesures de seguretat de prevenció contra
la covid-19.
Els actes programats resten supeditats a les noves restriccions de les autoritats
sanitàries.
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