CUBELLS · 20 de juny de 2015
15.00h | Arribada dels joves per muntar les carpes. Lloc: Plaça la Castella.
16.00h | Espectacle inaugural: pregó d'inauguració a càrrec d'en Cesc Casanovas Lloc: Castell.
16.45h | Taula intercomarcal d'alcaldes/esses i regidors/es de Joventut. Lloc: Castell.
17.00h | Obertura de la Fira Jove. Lloc: Plaça la Castella.
18.00-20.00h | Tast de vi i cervesa. Lloc: Sant Miquel. Es faran tres sessions d'uns 30-45 minuts
cadascuna i d'unes 30-40 persones. Preu: 1 € per persona i sessió.
| Altaveu jove: actuació musical amb els Folkies / 13 July i altres actuacions. Lloc: Plaça de la
Castella.
| Activitats de tarda amb diferents gratificacions. Lloc: diferents espais del municipi que ja es
faran saber el mateix dia de la Fira.
21.00h | Actuació d'en Jordi Montañez que presenta Anòxia, el seu nou disc, un nou treball que l'apropa a
una cançó d'autor en estat pur, amb uns arranjaments molt acurats que beuen del folk i de la música nordamericana més independent. Amb aquest nou disc Montañez ens fa partícips de les opressions invisibles
que ens asfixien davant de la més crua resignació o de la més ferotge resistència. Lloc: Plaça del Castell.
21.55h | Relleu de la Comarkalada 2016. Lloc: Plaça del Castell
22.15h | Sopar popular. Lloc: Castell
23.45h | Batucada amb el grup «Fills de Satanàs Spelunca Diabòlica» d'Esplugues de Francolí, pels carrers
del municipi i fins a la pista d'estiu.
00.00h | Concert amb els grups TXARANGO, BUHOS i Dj Nar6sound. Lloc: Pista d'estiu. Preu: 8 €
entrada anticipada. Preu de venda a taquilla 10 €.
Venda d'entrades: a les Oficines Joves de: la Noguera, l'Urgell, el Pla d'Urgell, les Garrigues; al Centre de
Recursos Juvenils La Palma; al pub Lips d'Artesa de Segre; al Glops d'Agramunt; a la botiga
d'electrodomèstics Eugeni de Balaguer i durant tot el dia a l'estand informatiu de l'Oficina Jove, situat a la
Fira Jove.

