Josep Llebaria i Nolla
Benvolguts vilatans i vilatanes:
Un altre any tornem a entrar al mes d'agost i amb ell,
dins la primera quinzena, tornem a celebrar les festes
de la Mare de Déu d'Agost, unes festes carregades de
bons records per a tots els qui en gaudim cada any.
Aquest any la comissió de festes ha intentat fer un
programa atractiu i amb algunes novetats per tornar-nos
a passar-ho el millor possible. Durant tot l’hivern la
comissió ha treballat de valent i amb il·lusió perquè
puguem gaudir d’aquests dies de disbauxa i festa.
Duesaigües és un poble diferent dels altres, tots els
pobles de Catalunya són diferents els uns dels altres;
per tant, no valen les comparacions amb altres indrets.
La comissió, de la qual tothom està convidat a
formar-ne part, organitza els actes festius de la millor
manera i sempre amb l’objectiu que tothom en
gaudeixi el màxim. A tot això hem d'afegir les circumstàncies econòmiques que ens rodegen i és d'agrair
que es pugui fer tot el que es fa amb el pressupost que
tenim.
Per tant, preparem-nos, la festa està a punt de
començar. Gaudim de tots els actes de la Festa Major,
dels que sempre s'han fet i dels nous. Gaudim-ne i
fem-ne gaudir a tots els nostres convidats i convidades.
Mostrem que el nostre poble és un lloc únic a
l'univers, que som capaços de fer oblidar els problemes quotidians durant els dies de festa i com una colla
d'amics cada any, per aquestes dates, ens retrobem i
donem vida als somnis de la manera més senzilla, que
és fent que la nostra Festa Major de la Mare de Déu
d’Agost 2014 sigui la millor participant en tots els actes
que es duen a terme com l’esmorzar, la nit d'esports,
un sopar i al darrere un bingo, unes cucanyes, etc.,
inclús, fins i tot, de donar sang en fem una festa; coses
senzilles que ens omplen.
QUE TINGUEU UNA MOLT BONA FESTA MAJOR !!
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09.00 h

Partides d'escacs. Al local dels caçadors.

18.30 h

Cercavila pels carrers del poble

Amb les colles de: Almoster, Poboleda, Argentera, el
Bou de Reus i Duesaigües.
23.00 h

Cinema a la fresca

dimecres 13 d’agost
09.30 h

Al matí a la piscina municipal, Mulla't per l'esclerosi
múltiple. Inflables. Gratuït.
21.30 h

Barbacoa al camp de fútbol. Cal estar apuntat

22.00 h

Nit d'esports. Masterclass de Zumba.

DIJOUS 14 d’agost

A la plaça del 15 d'agost.

divendres 8 d’agost
23.00 h

Taller d’iniciació als gintònics

Cal estar apuntat a les llistes.

dissabte 9 d’agost

dilluns 11 d’agost
18.30 h

Donació de sang a l'Ateneu

Campionat de petanca

23.00 h

Pregó de festes

A càrrec de Joaquim Calatayud, President del Consell
Comarcal. En acabar refrigeri per a tothom acompanyat de
música en viu amb el grup: Latin Jazz instrumental Olek
Sokolov i Alfredo Panebianco.
Cal estar apuntat a les llistes.

Acte seguit
Festa a Laboat

divendres 15 d’agost
13.00 h

Missa Major

23.00 h

PASION HABANA "Havaneres de dues terres"

DIssabte 16 d’agost
09.00 h

Caminada popular

Roca Caballera. Preu:1€/persona. Cal estar apuntat.

Durant la tarda, 9a Mostra del grup Les Orenetes de
manualitats i productes de Duesaigües i l'Argentera, conjuntament
amb el Mercat del Baró. . A la plaça de Sant Cosme i Sant Damià.

Acte seguit. DISCO MÒBIL. A la plaça del 15 d'agost.

dimarts 12 d’agost

Repic de campanes

Revetlla de Festa Major

CHACUMBELS MÚSIC ORQUESTA

Violència masclista. A la sala d'exposicions.

19.00 h

13.00 h

00.00 h

Xerrada dels Mossos d'Esquadra
Cucanyes

Campionat de dòmino a l'Ateneu.

10.00 h

Esmorzar Apocal.líptic

A la plaça del 15 d’agost.
19.00 h

Cal estar apuntat a les llistes.

18.00 h

Missa

21.30 h

Pa amb tomàquet i embotit

23.00 h

Bingo

Cura de la pell i maquillatge (Mary Kay)

diumenge 17 d’agost

Als caçadors/consultori. Cal estar apuntat a les llistes.
21.30 h

Sopar porti-porti

Si véns a sopar un barret has de portar.
23.00 h

Bingo

13.00 h

Toc de vermut amb sardanes

23.00 h

PLAY-BACKS

Acte seguit. Cloenda de festes

