


AGENDA D’ACTIVITATS FIRA DEL CARGOL DE SENTMENAT 2015 

DIVENDRES  17  D’ABRIL  

A les 20:30 h. al Salonet del Coro 
 

XERRADA: a càrrec d’Ester Dorado (ED'S PLAY YOUR EDUCATION,S.L.)  

     i Jordi Reche (GLOBAL SERVEIS INFORMATIUS)  
 

 Les increïbles aventures de l’home normal: Que no va deixar 

de fumar, que no va aprendre anglès, que no va aprimar-se. 
 

 Una xerrada motivacional amb coses tan serioses com  

 empowerment, coach, comunicació efectiva, resiliència i  

 factors d’èxit. 

 DISSABTE  18  D’ABRIL 

12:00 h     » Projecció de la pel·lícula TURBO  
Lloc: Sala d’ actes de la Societat Coral (Entrada Gratuïta) 

16:00 h.    » Obertura de la Fira al públic 

17:00 h.    » Inauguració oficial del recinte firal 

 Sardana (Secció Sardanista de la Societat Coral) 

 Havanera (Casal Avis de l‘Esplai) 

 Ball de bastons (Bastoners de Caldes) 

18:00 h.    » Taller de Ball de Bastons 

18:30 h.    » Taller de fer Sabó Organitza: PDS Perfums de Sentmenat 

19:00 h.    » Exhibició de Gimnàstica (Club Gimnàstic Sentmenat) 

19:30 h.    » Desfilada de moda i estètica primavera - estiu 

(Organitza: RM estilistes)  

Cal Vivet, amb motiu del seu 150 aniversari us convida a un  

tastet de “fideuà” (fins a esgotar les existències) 



DIUMENGE  19  D’ABRIL 

 Parades a la Plaça de la Vila 

09:30 h.   » Obertura  del  recinte  firal 

09:30 h.   » Trobada de cotxes clàssics  

11:00 h.   » Taller infantil (Organitza: Taller d’art de Sentmenat) 

11:30 h.   » Tabalada i Ballada de Gegants  

(Organitza: Grup de tabalers i geganters de Sentmenat) 
12:30 h.   » Bollywood (Organitza: secció de ball de la Societat Coral) 

17:00 h.   » Ballada de country (Organitza:Secció Country de SCOLGS) 

18:00 h.   » Cursa de Cargols - Organitza: L’Associació de Comerciants 

18:30 h.   » Zumba a la Plaça de la Vila   

Organitza:Secció de ball de SCOLGS 

19,00 h.   » Lliurament de premis del Concurs fotogràfic 

20:00 h.   » Tancament 

 

RECOLLIDA SOLIDARIA DE LA CREU ROJA 
 

Necessitem: Sucre - oli - sal - llet - llaunes de  

tonyina - fideus -pots de tomàquet - productes de neteja  

 
A la fira trobareu el llistat de restaurants que  

tindran menú amb cargols 

 DURANT TOT EL MATÍ ENTREGA DELS  

  SABONS FETS AL TALLER DEL DISSABTE 

 JORNADA DE PORTES OBERTES DEL CASTELL  

  DE SENTMENAT - Organitza: Amics del Museu Arxiu 



Col·labora:  

DISSABTE  I   

DIUMENGE  

INFLABLE 
A la Plaça de la Vila 

I també…. 

TXARANGO A Sentmenat 

Tot el cap de setmana: 

►  Exposició de gegants a càrrec  

   de la Colla gegantera de Sentmenat 

 

►  Exposició de fotografies del concurs                

fotografic de la fira del cqrgol  

Els nens podran  

experimentar amb  els  

vehicles de la Policia Local  

i de la Creu Roja 


