
 12 d’agost    17.30 h Festa de l’aigua. Supertobogan urbà al carrer Canigó. A càrrec de la Trampolina.
         22.00 i 22.30 h “Vídeo Mapping” Tot just, un poble, realitzat per Dani Lombardia i Andreu Roig, a la plaça de l’Església

 13 d’agost   12.30 h Festa infantil de l’escuma a la plaça de l’Església amb el grup Més Tomàquet
         19.00 h Bingo musical a la plaça de l’Església a càrrec dels monitors de l’esplai PetiKiPeti
         21.00 h Sopar popular a la plaça de l’Església. Tothom s’ha d’endur el menjar. L’esplai PetiKiPeti oferirà servei de bar.
         21.00 h Sopar de veïns del carrer Sant Jordi
                  23.15 h Ball popular a la plaça Cervantes amb el grup Kràter
         02.30 h DJ a la plaça Cervantes amb DJ Cherry

 14 d’agost   19.00 h Slalom del Kinto pels carrers del poble. Se sortirà de la plaça Cervantes. Inscripcions anticipades al Bon Plat. 
         Límit màxim de participants: 150. Preu: 18 €
         21.00 h Sopar de veïns del carrer Sant Isidre
         23.00 h DJ al carrer Pirineu amb Zulo Sound Sistema i PD Mossen

 15 d’agost   11.00 h Balls populars a la plaça de l’Església amb els Gegants de la Palma
                  12.00 h Missa cantada de Festa Major. El cor parroquial interpretarà la Missa de la Mare de Déu de la Palma del mestre     
         Esteve Fisas, conjuntament amb els assistents.
         22.00 h Cantada d’havaneres amb el grup Mar Brava a la piscina municipal. A la mitja part hi haurà degustació del tradicional  
         rom cremat i es farà el sorteig de la campanya d’estiu de l’ACEP.

 16 d’agost   09.30 h Missa en sufragi dels difunts de la Parròquia, en especial als qui ens han deixat l’últim any.
         10.00 h Xocolatada al carrer Santa Maria gentilesa de fleca Pascual i rostisseria Tasti-ho
         18.00 h Berenar al carrer Sant Isidre gentilesa dels veïns del carrer
                  21.00 h Sopar de veïns del carrer Santa Maria
         23.00 h Gran correfoc pels carrers del poble, a càrrec de la Penya del Corb. Se sortirà de la plaça Puigmajor.

 13 d’agost   10.00 h Torneig de ping pong al poliesportiu Primer d’Octubre. Inscripcions al poliesportiu i al mateix dia del torneig.

 Del 12 al 16 d’agost hi haurà servei de bar al C/ Pirineu.
 Els dies de la Festa Major s’habilitarà l’entrada del camí del Roure i can n’Ollé com a aparcament.
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