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Festa Major 2022!

De l'1 al 3 de juliol

Salutació
Un despertar, d'una llarga letargia, d'un mal son, per donar pas a un temps nou. Ple de desitjos,
neguits, il·lusions amb moltes ganes de trobar-nos i retrobar-nos, d'abraçar-nos i compartir
emocions. 
Sortim al carrer de nou, l'estiu ja és aquí i amb ell la nostra Festa Major, fem d'aquesta
celebració un moment únic, participem-hi i gaudim-la. 
Enguany la comissió de festes, ha preparat un programa d'activitats per a totes les edats, amb el
desig que les feu vostres; Festa Infantil, actuacions musicals, actuacions de ball, de teatre,
Sardinada, Havaneres, espectacle de drons, cant coral, setmana de mostra d'activitats al Casal.
Un ventall ampli, preparat amb il·lusió i ganes de retrobar-nos amb totes les veïnes de nou, de
sortir al carrer i gaudir:

                                                 Visca la Festa Major de la Vila Olímpica!

Associació de Veïns i Veïnes de la Vila Olímpica

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zesTDMpSqk0MTRgtFI1qDA0SjRJNDY0TE00SDNLMk-xMqgwTzY2MDZKsjBLTDZNskhN8RLKSVQozi8qUUhJVQAyyzJzEgH_ghWs&q=la+sort+de+la+vila&rlz=1C1SQJL_esES953ES953&oq=la+sort+de+la+vila&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j0i22i30.6445j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


divendres, 1 de juliol

A les 21.00

Pregó de Festa Major

La pregonera d’enguany, la Sílvia Cóppulo i Martínez, és de
tots ben coneguda gràcies a la seva trajectòria com a
comunicadora i presentadora de ràdio i televisió, principalment a
Catalunya Ràdio i TV3-Televisió de Catalunya-. És, a més,,
professora de Comunicació i Indústries Culturals a la Universitat
de Barcelona entre altres tasques docents, lligades a la seva
brillant trajectòria professional. Acte inclusiu amb subtitulació.
Després del pregó continuarem amb les Havaneres i el
tradicional "cremat".

dissabte, 2 de juliol
al Port Olímpic, 19.00

del 27 de juny a l'1 de juliol
Carrer Taulat, 3-5

Exhibició de Balls en línia, Dansa
Oriental i Actuació Escola Aules

A les 24.00 

Castell de drons!!!

Aquest any preparem una sorpresa, pionera a Barcelona:
Un espectacle visual amb drons,  acompanyat de música que
podreu gaudir des del mateix espigó.  
Aquesta és una forma, de celebrar la Festa, en lloc dels habituals
focs d'artifici,  molt més sostenible,  sense residus ni sorolls que
puguin afectar els més petits i als animals de companyia.

Exhibició dels grups del Casal de Barri de Dansa Oriental i
Balls en Línia, amb classe oberta d'aquest últim. A
continuació l'escola AULES presentarà el  seu espectacle
creat als seus tallers de la Commedia dell'Arte

al Port Olímpic, 21.00

Ball rumbero amb Capinàs.
Finalitzarem el dia amb l'actuació de la banda  CAPINÀS, que presentaran el
seu disc "Visceral" i les seves versions més rumberes, amb les que no
podràs parar  de ballar!

Durant tota la setmana, portes obertes  als tallers i
activitats del Casal. Vine i tasta!! 

A l'espigó del Bogatell, 20.30

Portes obertes al Casal de Barri de la
Vila Olímpica

Havaneres a la platja i Sardinada

Dilluns 27

16.15 Pintura, 17.00 Escriptura Creativa, 18.30 Gac, 
18.30 Dansa del Ventre inicial, 19.00 Ceràmica.
Dimarts 28

09.45 Txikung, 10.30 Ioga Hatha suau, 11.00 Cuina del Barri, 
16.45 Hipopilates, 17.00 Marxa Nòrdica Inicial,17.15 Ioga Dinàmic, 
 17.30 Angles inicial, 18.45 Ioga Hatha, 19.15 Anglès Avançat.
Dimecres 29

09.45 Pilates matí, 10.15 Meditació i estiraments, 17.00 Mindfulness,
18.00 Estiraments i teràpia postural, 18.30 Gimnàstica de
manteniment, 19.00 Pilates.
Dijous 30

10.00 Club de lectura en anglès, 11.00 Marxa Nòrdica-Grup Salut-,
16.45 Hipopilates, 17.30 Tonificació, 18.30 Zumba, 19.15 Anglès
intermedi, 19.15 Cinema.
Divendres 1

17.00 Iniciació Cant Coral, 18.30 Guitarra 1, 19.45 Biodansa

Amb la participació dels grups ULTRAMAR I XARXA.
Venda de tiquets per la sardinada, i altres opcions, 
a l'espigó. Acte inclusiu amb subtitulació.

Vine a passar-t'ho d'allò més bé, amb l'espectacle de màgia del Mag Àlex i
els tallers de màgia i globoflèxia,   mentre tastes una dolça xocolata,
gentilesa de Chiqui la Vila-Escola Bressol. 

Al Casal de Barri de la Vila Olímpica,Taulat 3-5, 19.00

diumenge, 3 de juliol
A l'avinguda del Bogatell, davant la Biblioteca, 11.00

Matinal infantil amb el Mag Alex i xocolatada

Actuació de la Coral Icària
Per acabar la nostra Festa Major, res millor que les veus de la Coral Icària,
amb el seu ampli i harmoniós repertori. Us esperem!


