
 

FESTA DEL ROSER 2011 

CAMÓS 

21 i 22 DE MAIG 

DISSABTE 21 DE MAIG DE 2011 

A les 11 del matí, amb sortida des del veïnat d’en Ponç,  
CERCAVILA amb els  TIMBALERS DE CORNELLÀ DEL TERRI 

 
A les 12 del migdia a la plaça de l’Ajuntament 

PREGÓ DE FESTA MAJOR a càrrec de NÚRIA DURAN 
Per acabar, pica-pica a la plaça de l’Ajuntament 

 

A les 6 de la tarda al pavelló 
ESPECTACLE INFANTIL amb ELS TRAMBÒTICS 

A continuació, xocolata amb melindros per a tots els assistents 
 

Un cop finalitzat l’espectacle, s’obrirà el parc infantil   
amb INFLABLES i QUADS al camp de futbol  

(preu: 5 €/participant tota la tarda — 
famílies nombroses: 3€/participant tota la tarda) 

DIUMENGE 22 DE MAIG DE 2011 

A les 12 del migdia a l’església de Sant Vicenç 
OFICI SOLEMNE amb acompanyament d’orquestra  

i, seguidament, DUES SARDANES i APERITIU POPULAR    

A 2/4 de 5 de la tarda al pavelló 

SARDANES, CONCERT i BALL DE FI DE FESTA  
 

Tots els actes aniran a càrrec de l’orquestra  

ROSALEDA 
 

De 5 a 9 de la tarda, al camp de futbol, parc infantil   
 INFLABLES I QUADS  

(preu: 5 €/participant tota la tarda — 
famílies nombroses: 3€/participant tota la tarda) 

 

 EXPOSICIONS 
Dissabte i diumenge,  al local social Puig Bataller 

 - Dibuixos del calendari per a la igualtat 2010, creats per   l’alumnat de 5è i 6è de primària 
de vuit escoles de la comarca 
(Els nens i nenes que ens visitin trobaran material adequat per fer un dibuix, el qual quedarà exposat) 
 

 - Al mateix temps, hi haurà una exposició de tot tipus de labors (punt de creu, punta al 
coixí, ganxet i patchwork)  
 

Horari:  Dissabte de 6 a 8 de la tarda  
   Diumenge al mati d’11 a 2 i a la tarda de 5 a 7  

 

Organitza : Comissió de festes i Ajuntament de Camós 
Col·labora : Associació civicocultural de Camós 


