
PROGRAMA COMARKALADA 2011

AVELLANES (8 D’OCTUBRE DE 2011)

DISSABTE 8 D’OCTUBRE

09.00 h | Esmorzar popular de benvinguda. Lloc: Plaça Major.

09.15 h |  Acte institucional  d'inauguració de la Comarkalada amb els parlaments a 
càrrec de la sra. Carme Garrofé, alcaldessa de les Avellanes i Santa Linya; del sr. 
Pere  Prat,  president  del  Consell  Comarcal;  del  sr.  Toni  Reig,  director  general  de 
Joventut; i del sr. Albert Utgé, president dels Joves de les Avellanes. Lloc: Sala d'Actes 
de l'Ajuntament. (Plaça de l'Església).

10.00 h |  Fòrum d'alcaldes/esses i regidors/es de joventut. Lloc: Sala Polivalent 
(Restaurant Cal Jordi).

11.30  h  |  Inauguració exposició  del  concurs  fotografies “Desploma't”.  Lloc:  Sala 
d'Actes de l'Ajuntament

12.00 h | Inauguració de la Fira Jove, sota el lema "El meu poble al S.XXIII” a càrrec 
de les diferents autoritats. Lloc: Plaça Major.

12.00 h | Cercavila - espectacle inaugural pels carrers del poble amb els Gegants de 
Ponts, els Esporets d'Artesa de Segre i els Caprgrossos de les Avellanes.

12.30  h  |  Inici  del  campionat  de  botifarra.  Inscripcions  al  Punt  d'Informació  de 
l'Oficina Jove. Lloc: Plaça Major. 

14.00 h | Dinar popular a la Carpa Poliespostiu. Venda de tiquets a l'Ajuntament i al 
Punt d'Informació de l'Oficina Jove. Preu: 12 euros. 

16.00 h | Reobertura de la Fira Jove. Lloc: Plaça Major.

16.15 h l Final campionat de botifarra. Lloc: Plaça Major.

17.30 h l 4a edició de la gimcana “Noguerenc de ferro”.  Lloc: Diferents carrers del 
poble. 

19.00 h l Observació astronòmica a càrrec de l'Observatori del Montsec. Lloc: Plaça de 
l'església.

19.45 h l Lliurament de premis al millor estand i als diferents concursos. Lloc: Plaça 
Major.

20.00 h l Espectacle de cloenda amb l'actuació del grup de funky Hiphopfunky. Lloc: 
Plaça Major.

21.00 h l Relleu de la Comarkalada 2012. Lloc: Plaça Major.

22.00 h l  Sopar: entrepans freds i calents a càrrec del Patronat de Sant Roc. Lloc: 
Plaça Major. 



23.30 h |  Espectacle de llum i foc a càrrec dels  Diables d’ Artesa de Segre “Los 
Follets”. Lloc: Plaça Mirada.

00.30 h | Concert amb els grups 7D Rock i Buhos. Lloc: Carpa Poliesportiu.

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 del Pavelló Polivalent. Preu: 5 euros  
(amb consumició inclosa).


