
 

 

MATÍ 

a partir 
de les 
 10 h 

Carrers Mercat tradicional i artesanal 
Plaça Servei de Bar 
Escola Exposició d’aromes florals 

Cal Tallaví  Exposició eines pagesia i majos 
La Redolta Exposició de pintures de Mercè Serra 

Nucli Recorregut lliure per instal·lacions florals 
10 a 14 
hores 

Castell de Florejacs * Visites guiades 

11 h Plaça del Castell 
Taller infantil de manualitats a càrrec de 

l’Agrupament escolta Bella Iesso 

11 h Afores 
Sortida de reconeixement espècies vegetals, 
a càrrec de la Dra. Àstrid Van Ginkel, 

biòloga 

11 h Escola 
(2n pis) 

presentació associació de consumidors i 
productors  

Associació de Consumidors i Productors 
Ecològics La Garbiana  

11’30h Carrer Amunt 
Taller infantil de modelatge a càrrec de 

Francesc Such, escultor 

11’30 h 
 

Escola 
(1r pis) 

Taller de cuina i nutrició sobre flors 
comestibles, a càrrec de la Dra. Gema 

Barceló, biòloga 

12 h  Pati de Cal Serra 
Taller de decoració floral,  

a càrrec de Clara Barceló, artista 

12 h Pati Cal Tallaví 

Viure de pagès a càrrec de Carles Alcoy i 
Patricia McGill, narradors, i la 

col·laboració del Museu Comarcal de 
Cervera 

12’30 h Escola 
(2n pis) 

Xerrada sobre les trementinaires,  
a càrrec d’Esmeralda Cierco 

12’30 h Plaça del Castell 
Taller per a nens “els detectius del camp”,  
a càrrec de la Dra. Àstrid Van Ginkel, 

biòloga 

13 h Plaça de la Bàscula 

Presentació de nous capgrossos de Florejacs i 
cercavila amb el bestiari 

dels Carranquers de Cervera i els gegants 
la Colla Dessota d’Igualada 

13’30h h Escola 
(1r pis) 

Xerrada sobre jardineria de secà,  
a càrrec de Jardinatura 

14’00 h Plaça major 
Lliurament premis concursos  

i lliurament de la “Flor de Florejacs”  

 

 

 

 

 

TARDA 

15 a 19 h Castell de Florejacs* Visites guiades 

16’00 h Plaça del Castell 
Contes i rondalles del cisteller, 

a càrrec de Carles Alcoy, artesà i conta-contes 

16’00 h Escola * 
(2n pis) 

Demostració de xocolates i pastissos,  
a càrrec de Decofruit 

17 h 
 

Local Social 
(1r pis) 

Xerrada sobre les flors per a cosmètica natural,  
a càrrec de la Dra. Àstrid Van Ginkel, biòloga 

17 h Carrers i places 
Batukada,  

a càrrec de Band Tokades 

17’30 h Plaça de la Bàscula 
Exhibició castellera,  

amb els Margeners de Guissona 

18 h Escola  * 
(2n pìs) 

Taller “les Flors de les bruixes”,  
a càrrec de Carme Bosch, artista i comunicadora 

19h Escola 
(1r pis) 

Xerrada sobre com tenir un balcó florit tot l’any, a càrrec 
de Julià Silvestre, Mestre jardiner 

19h Carrers i Places 
Batukada,  

a càrrec de Band Tokades 

19’30 h Plaça de la Bàscula 
Lectura edicte de processament  

Dama de Florejacs 
20 h Nucli antic * Ruta nocturna de la Dama de les Flors 

24 h Plaça de la Bàscula 

Judici de la Dama i correfoc diabòlic a càrrec de les Forces 
Diabòliques de Sanaüja 

 

Notes: 

L’organització es reserva el dret a modificar el programa per causes justificades 

Les activitats al local social tenen aforament limitat 

        *Activitats de pagament i amb reserva prèvia. 

www.florejacs.cat/ info@florejacs.cat 
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