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Dissabte 24 de setembre
De 9 a 18 h |  1r Trial 4x4 (Zona esportiva)
17 h |  25 anys de la Colla Gegantera: Plantada i
cercavila (Plaça del Geganters (inici))
22:30 h | Concert dels 25 anys de la Colla Gegantera
amb El Último Veneno i Sambaus Dj (Sala Municipal)

Diumenge 25 de setembre
De 9 a 18 h | 1r Trial 4x4 (Zona esportiva)
12:30 h | Vermut musical amb The best of (Centre
Cívic)
17 h |  Descoberta de la placa que donarà nom al parc
(Parc costat de la Llar d’infants)
17:30 h | Visita guiada (Plaça del Firal (inici))
20 h | Teatre amb el Grup de Dones, presenten Aquí
no paga ni Déu! (Sala Municipal)

Dijous 29 de setembre
18:30 h | Caminada a la posta de sol (Davant del Centre
Cívic (inici))

Divendres 30 de setembre
11:30 h | L’escola va de Festa! amb l’espectacle de circ
Grumpy Pants de la Companyia Las Cossas Nostra (Sala
Municipal)
17 h | Partida de l’UNO (amb obsequi per cada
participant) (Espai Jove)
19:50 h | Repic de campanes (Campanar de l’església
de Sant Julià i Santa Basilissa)
20 h | Seguici de Festa Major amb els Gegants de
Corçà, Dracs de La Bisbal i la Xaranga Damm-er 
(Plaça de la Vila )
21 h | Botifarrada popular i concert amb Les
Mariterrànies (Plaça del Firal (zona aparcament)
Botifarra o pinxo + pa amb tomàquet + xips + beguda:
7€*.
*Venda de tiquets: Punt de Trobada i Centre Cívic.

Dissabte 1 d'octubre
10 h | Concurs de pintura ràpida (consultar bases)
(Centre Cívic)
10 h | Commemoració de l’u d’octubre de 2017:
xocolatada, exposició i lectura del manifest (Plaça de l’u
d’octubre)
12:30 h | Vermut a la Plaça amb la Bigblack Rhino
(Plaça de l’u d’octubre)
17 h | Sardanes i ball dels gegants Lluís i Julià i dels
gegantons Sra. Irene i Jordi amb la Cobla Bisbal Jove
(Plaça del Firal (zona aparcament))
23 h | Nit Jove amb Despit, Orquestra Maribel i Makita
Dj’s (Sala Municipal)

Diumenge 2 d’octubre
de 11 a 14 h | Parc infantil de Corçà (Plaça del Firal.
6€/matí. Tot el dia 10€).
12:15 h | Ofici solemne en honor a Sant Julià i Santa
Basilissa amb la Coral de Corçà, tot seguit vermut
popular (Església parroquial)
de 16 a 20 h | Parc infantil de Corçà 
(Plaça del Firal. 6€/tarda. Tot el dia 10€).
18 h | Concert i ball de fi de festa 
amb La Montecarlo (Sala Municipal)
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https://www.lascossasnostra.com/grumpy-pants
https://www.instagram.com/xaranga_dammer/
https://www.marinagil.com/musica-per-adults/#les-mariterranies
https://www.bisbaljove.com/
https://www.despit.cat/
https://www.instagram.com/orquestramaribel/
https://lamontecarlo.weebly.com/

