
ciosardanista.cat

del 29 de maig al 
6 de juny



Dissabte 29 de maig, a les 20:30h
a l’Antiga Caldereria de la Fàbrica Siemens (carrer Primer de Maig, s/n)

Lluïment del Corndefoc
amb la participació del Ball de Diables, el Drac Enforcat i Drumbeats.

 Organitzen:  Ajuntament i colles de Diables i bèsties de foc de Cornellà.

 Entrada gratuïta amb aforament limitat i reserva prèvia (+INFO al web i Instagram).

 Es garantirà una zona de seguretat entre les colles i el públic. No obstant es recomana portar roba 
adient per presenciar un espectacle amb pirotècnia com per exemple teixits de cotó.

Dijous 3 de juny, a les 20h
als perfils d’Instagram de l’Ajuntament

Pregó de Festa Major
amb la participació de l’Àliga de Cornellà.

posteriorment al cel de la ciutat, enlairada de coets
 Organitzen:  Ajuntament i colles de Diables i bèsties de foc de Cornellà. 

L’Agrupa rep el suport de:                  i la col·laboració de:
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Dissabte 5 de juny, a partir de les 11h 
pels carrers del Barri Centre

Passejada dels capgrossos
acompanyats de Drumbeats – Tabals de l’Agrupa

 Organitzen:  Ajuntament i Agrupació Sardanista de Cornellà.

Dissabte 5 de juny, a les 18h 
al pati del CEIP Abat Oliba (carrer del Sorral del Riu, s/n)

Tastet de Danses, Ball de l’Àliga
i Concert de Sardanes

amb la participació de l’Esbart, Ball de Bastons, Drumbeats, Capgrossos de 
l’Agrupa i l’Àliga de Cornellà. Concert a càrrec de la Cobla Ciutat de Cornellà.

 Organitzen: Ajuntament, Amics de la Sardana i Agrupació Sardanista de Cornellà.

 Entrada gratuïta amb aforament limitat i reserva prèvia (+INFO al web i Instagram).

Dissabte 5 de juny, a les 22h 

al cel de la ciutat, Castell de focs
 Organitzen:  Ajuntament i colles de Diables i bèsties de foc de Cornellà.



Diumenge 6 de juny, a partir de les 12h
a la Plaça de l’Església

Plantada de bestiari de foc
amb la participació del Drac Enforcat, la Dragona Cornèlia i Drumbeats.

 Organitzen:  Ajuntament i colles de Diables i bèsties de foc de Cornellà. 

628150968 @agrupacornella


