PROGRAMA COMARKALADA
CAMARASA (12 i 13 D’OCTUBRE DE 2013)
DISSABTE 12 D’OCTUBRE
09.00 h | Esmorzar popular de benvinguda. Lloc: Plaça Major.
10.00 h | Fòrum d'alcaldes/esses i regidors/es de joventut. Lloc: Espaís orígens.
11. 30h | Acte institucional d'inauguració de la Comarkalada amb els parlaments a
càrrec de les diferents autoritats de la Direcció General de Joventut, del Consell
Comarcal de la Noguera, de l'Ajuntament de Camarasa i de l'Associació de Joves
“Camarasa Jove”. Lloc: a la Plaça Major.
11.45 h | Inauguració de la comarKalada amb els gegants i grallers de Camarasa i
pintada de graffiti gegant de la comarKalada a Camarasa. Lloc: Carrer Sant Isidre.
12.00 h | Inauguració de la Fira Jove, sota el lema "El meu poble a les fosques” a
càrrec de les diferents autoritats. Lloc: Pista poliesportiva.
12.15 h | Inici III Campionat Butifarra. Inscripcions al Punt d'Informació de l'Oficina
Jove. Organitza: Penya Blaugrana de Camarasa. Lloc: Plaça Major.
14.00 h | Dinar popular al casal cultural. Venda de tiquets a l'Ajuntament de
Camarasa. Preu: 14 euros.
16.00 h | Reobertura de la Fira Jove. Lloc: Pista poliesportiva.
16.00 h | 5a edició de la gimcana “Noguerenc de ferro”. Lloc: espai fira jove.
16.00 h | Concurs Gran Dictat. Inscripcions al punt de l'oficina jove. Lloc: pista
poliesportiva.
16.30h l Segona fase III Campionat Botifarra. Organitza: Penya Blaugrana de
Camarasa. Lloc: Plaça Major.
17.00 h l Altaveu Jove. Al llarg de tota la tarda. Lloc: pista poliesportiva.
Actuacions: Folkies, lo Martí de Térmens, Pàrquing 95, Lo Pau de Ponts.
17.00 h l Rocòdrom artificial. Lloc: Escoles.
20.00 h | Final del concurs Gran Dictat. Lloc: pista poliesportiva.
20.30 h l Lliurament de premis al millor estand i als diferents concursos. Lloc: Pista
poliesportiva.
21.30 h l Sopar d'entrepans freds i calents a càrrec de l’Associació de Joves. També hi
haurà l’opció de menjar als bars del municipi. Lloc: a la zona poliesportiva.
23.30 h | Espectacle de llum i foc a càrrec dels Diables d’Artesa de Segre “Los
Follets”. Lloc: recorregut pels diferents carrers del poble.
00.30 h | Concert amb els grups Munt Band i Tremendos. Lloc: Casal cultural de
Camarasa.

Venda d'entrades al punt d’Informació de l'Oficina Jove que hi haurà durant tot el dia a
la Fira i una hora abans del concert a les taquilles. Preu: 5 euros (amb consumició
inclosa).

DIUMENGE 13 D'OCTUBRE
12.30 h | Exposició de dibuixos dels petits de Camarasa. Vermut popular i ballada de
gegants i grallers de Camarasa. Lloc: Plaça Major.
13.00h | Traspas de la comarKalada. Lloc: Plaça major.

