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Divendres 8 d’octubre  
a partir de 19h 
A la VILBAU 

 
 

Assaig especial de castells 
Vine i tots plegats aixecarem més alt 
els colors de Bao. 
Vine a compartir els nostres objectius, 
vine a compartir la festa 
A 21h30 pica-pica i festa 
 

Amb tu farem millor,  
farem més segur. 

Diumenge 10 d’octubre  
A  partir de 15 hores  

a la VILBAU 
Ecologia,  
respecte del medi ambient... 
Tots aquests temes nos interessen. 
Aquest 2010 volem recordar que gastem 
quantitats de material inútilment. 
 

Què podem fer de tot això? 
t’ensenyarem com fer un decorat, 
donar valor a tot això que gitaríem. 
 
 



PROGRAMA 
 

Divendres 15 d’octubre 
20h cant a l’Església Sant Vicenç amb 
La Coral Chante Baho 
El grup Veus Aspres 
El cor Cant’AireNou 
21h30 tast de muscat 

 
Dissabte 16 d’octubre 

15h sortiran els airenovencs en passavila de la Vilbau cap al camí de 
la Carrerada, carrer dels Albercoquers (hi farem una parada). Torna-
rem camí de la Carrerada, carrer de les malveses, Plaça de les vinyes 
(hi farem una parada), Avinguda de les Coberes, Fogar Rural, Plaça 
de Catalunya, Plaça de la Font. 
18h Ball de Serrallonga Plaça de la Font amb la Colla de Trinxeria 
18h30 aperitiu 
19h30 sopar 
21h cercavila per carrer del Pardal, 21h30 inici del correfoc del 
creuament de la carretera de Sant Esteve i del carrer del Pardal. 
El correfoc portarà al Fogar Rural. (llegir els consells per a prticipar 
a un correfoc en precaució) 
22h15 cremat i xicolatada 
22h30 balls populars a càrrec de les colles de gralles presents. 
 

Diumenge 17 d’octubre 
8h30 esmorzar popular Plaça de la Font 
9h30 cercavila pel centre del vilatge amb  els Grallers de les Corts, 
la Papallona de Sant Père, els Grallers de Montblanc i les diferents 
seccions d’Aire Noui  
retolació del carreró d’en Jessemí i del Carrer de les Eres 
10h45 pilar i recepció a la Casa de la Vila per les autoritats del vilat-
ge  
11h actuació castellera amb la Colla Castellera de Figueres, els An-
gelets del Vallespir, els Castellers del Riberal 

CORREFOC AMB PRECAUCIÓ 
Els correfocs com qualsevol altra activitat comporta riscs, riscs que 
podem estalvir seguint regles simples, regles que dicten el sentit comú, 
regles transmeses per 8 segles de tradició. 

Pel Públic 

Seguiu els consells dels 
organitzadors, porteu roba 
de cotó amb mànigues 
llargues, pantalons, el cap 
tapat i bons calçats. 
No cal tirar aigua als 
diables, se pot ballar. 

Suivez les conseils des 
organisateurs. Les 
vêtements recommandés 
sont de coton, manches 
longues, pantalons, la tete 
couverte, de bonnes 
chaussures. 
Ne jetez pas d’eau aux 
diables, dansez, mais ne 
bousculez pas. 

Treure del recorregut del 
correfoc tots els obstacles: 
votures, bancs, cadires, 
testos, ... 
Tanqueu portes i finestres 
per a evitar  que entrin 
espurnes a l’interior de les 
cases. 
No deixeu roba estesa.. No 
tireu aigua. 

Retirez du circuit de 
passage du correfoc tous 
les obstacles: pots de 
fleurs, containers, sacs 
poubelles, chaises, bancs, 
voitures...  
Fe rmez  les  por tes , 
fenêtres, balcons ... 
Protègez les ouvertures 
pour éviter les étincelles à 
l’interieur des maisons.  
Ne laissez pas de linge 
étendu, fermez les stores. 
Ne jetez pas d’eau. 

Pels veïns 

La  vostra participació en el correfoc esdevindrà una 
autèntica festa. 


