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d’Avià

2021
27, 28, 29, 30 agost i 12 setembre



divendres 27

Benvolguts avianesos i avianeses,
Un any més us fem arribar les 
activitats per la Festa Major que 
algunes entitats del poble han 
organitzat i també les del mateix 
ajuntament. Malauradament , 
tampoc serà una Festa Major com 
les de sempre, ja que seguim con-
dicionats per la COVID-19 i tots 
els actes han de cenyir-se a la nor-
mativa vigent. De totes maneres, 
esperem que en gaudiu tant com 
sigui possible perquè ens trobem 
en unes circumstàncies especials 
i ara, més que mai, ens convé dis-
treure’ns i aprofitar que els actes 
organitzats són del tot segurs.
Molt bona Festa Major!

Patrocini Canal
Alcaldessa d’Avià

18:00 / PISTA POLIESPORTIVA
Concert de CORRENOTES BAND 
amb ballada de gegants.
Col·labora: Geganters d’Avià i 
Geganters Solidaris

      21:00 / PISTA POLIESPORTIVA
Havaneres amb “Les Anxovetes” i 
el grup “Sac i Ganxo”

22:00 / PARC DEL TOSSAL
Castell de focs

      22:30 / ATENEU
NIT DE MONÒLEGS amb David 
Cols i Guillem Estadella

dissabte 28
A partir de les 09:00 / ZONA DEL 
ROC TOU  
Tir al plat – Memorial Josep Costa
09:00 Tiradors locals 
 12:00 Entrenaments lliures 
16:00 Tirada general
(Veure programes a part)

11:00 / PLAÇA ABAT OLIBA
Espectacle de TITELLES 
“El pinotxo entabanat” 
i “El porquet porcot i el ratpenat” 
amb els nostres amics Pep i Jan. 
Organitza: Grup de Titellaires d’Avià  
Col·labora: Músics d’Avià

16:00 / CAMP DE FUTBOL
Partit de futbol 
AVIÀ B – CALDERS

18:00 / CAMP DE FUTBOL
Partit de futbol 
AVIÀ (primer equip) – SÚRIA

19:30 / PARC DEL TOSSAL
Concert de DUOLOOPA

      21:00 / PISTA POLIESPORTIVA
Concert de PORTO BELLO 
+ THUG LIFE BAND



diumenge 29
11:00 / ESGLÉSIA PARROQUIAL
MISSA MAJOR en honor a St. Lleïr 
amb la col·laboració de la Coral 
Santa Maria d’Avià

      19:00 / PISTA POLIESPORTIVA
CONCERT DE FESTA MAJOR a 
càrrec de CAFÈ TRIO.

12:00 / ESGLÉSIA PARROQUIAL
MISSA pels difunts del poble

      12:00 / PISTA POLIESPORTIVA
Espectacle infantil amb 
DANI MAGYK

19:00 / PARC DEL TOSSAL
CONCERT amb la COBLA PIRINEU

      21:30 / PISTA POLIESPORTIVA
PEP PLAZA amb l’espectacle 
“Pep en directe”

Venda d’entrades del 23 al 27 d’agost 
a les oficines de l’Ajuntament.
Preu: 20€

dilluns 30

diumenge 12 set.

08:00 / PÀRQUING DE L’ESCOLA
XVIII trobada de vehicles clàssics
Organitza: Motor Clàssic d’Avià
Veure programes a part

L’organització es reserva el dret 
d’alterar el present programa 
si per causes de força major es 
veiessin obligats a fer-ho.

Per al compliment de la normati-
va actual cal tenir en compte que:
-S’ha de portar la mascareta 
durant tots els actes.
-S’ha de mantenir la distància 
d’1,5m entre persones de bombo-
lles diferents.
-Queda totalment prohibit el 
consum d’aliments o begudes 
durant qualsevol dels actes. En 
conseqüència, NO hi haurà servei 
de bar.

           

Tots els actes amb aquest distin-
tiu es realitzaran amb AFORA-
MENT LIMITAT. Cal reservar 
lloc presencialment o telefònica-
ment a les oficines de l’Ajunta-
ment de 8 del matí a 3 del migdia 
abans del 27 d’agost. 

important!

informació d’interès



bona festa major!

Ajuntament d’Aviàà


