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FESTA MAJOR 2021 – GRAELLA D’ACTIVITATS 

 

Data  Hora Activitat Lloc Organitza 

12 agost 22.00 DOCUMENTALS Terracota Museu Ajuntament 

13 agost 12.00 h VISITA GUIADA A L'EXPOSICIÓ PERMANENT DEL TERRACOTTA MUSEU  Terracotta Museu Terracotta Museu 

13 agost 18.00 h VISITA GUIADA AL CASTELL PALAU DE LA BISBAL Castell Palau  Àrea de Promoció de la Ciutat 

13 agost 19.00 h RETALLS DE MÚSICA I POESIA Biblioteca Lluïsa Duran Biblioteca Lluïsa Duran 

     

14 agost 8.30 h XXI CONCURS SOCIAL DE PETANCA Pistes del Pàrquing Passeig Club de petanca la Bisbal 

14 agost 09.00 h XIII CAMPIONAT DE TENNIS TAULA Pavelló  Municipal d’esports Club Tennis Taula 

14 agost 09.00 h CURSA AMERICANA Darrera el Camp de Futbol Escuderia Cop de Gas 

14 agost Matí i tarda JORNADA DE PORTES OBERTES A TERRACOTTA MUSEU Terracotta Museu Terracotta Museu 

14 agost 16.00 h CURSA AMERICANA Darrera el Camp de Futbol Escuderia Cop de Gas 

14 agost 17.30 h TOC DE CAMPANES DE FESTA MAJOR  Ajuntament de la Bisbal 

14 agost 18.00 h PREGÓ I TRENCAMENT DEL CÀNTIR  Plaça del Castell Els Geganters 

14 agost 19.00 h PULSE + ASSOCIACIÓ DE CERAMISTES DE LA BISBAL Pista Mas Clarà Sanae i l’Associació de ceramistes 

14 agost 20.30 h CONCERT COR CARRERAS DAGAS: “EN JOAN TOMÀS I EL SEU TEMPS” Plaça del Castell Cor Carreras Dagas 

14 agost 21.00 h CONCERT AMB MORENA + EL PONY PISADOR Rigotaverna Geganters 

     

15 agost Matí i tarda JORNADA DE PORTES OBERTES A TERRACOTTA MUSEU Terracotta Museu Terracotta Museu 

15 agost  11.00 h VERMUT MUSICAL AMB YES THE MUSIC! Parc 8 de Març Yes The Music 

15 agost  12.00 h OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR Parròquia de Santa Maria Parròquia de Santa Maria 

15 agost  12.15 h VERMUT MUSICAL AMB LA PUÇA NEGRA Rigotaverna Geganters 

15 agost  13.00 h BALL DE L’ÀLIGA  Parròquia de Santa Maria Els Amics de l’Àliga i Parròquia de Santa Maria 

15 agost 13.15 h LLUÏMENT DEL SEGUICI HISTÒRIC  Plaça del Castell Amics de l’Àliga, Dracs, Geganters i Ajuntament de la Bisbal 

15 agost 18.00 h CONCERT  DE MÚSICA CLÀSSICA amb Maria Geli, violoncel; Carles Coll, piano; 

Maria Rosa Oliveras, rapsoda. 
 

Placeta del Convent Associació Balada Sabater d'Ordis, amb el suport de 
l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri del Convent i 
Fundació Acollida i Esperança. 



FESTA MAJOR 2021 – GRAELLA D’ACTIVITATS 

 

15 agost 19.00 h CONCERT DE COBLA AMB LA PRINCIPAL DEL LLOBREGAT Plaça del Castell Amics de la Sardana i Ajuntament de la Bisbal 

15 agost 20.00 h NIT D’SKA. THE CABRIANS+DJ FIGUE BLACKUP+ESPARDENYA CREW SOLO & 
BONCO KILLAH 

Rigotaverna Indivendres i Geganters 
 

15 agost 20.00 h DOUBLE CHICK Pista Mas Clarà Els Voltors 

15 agost 21.15 h TRONADA Llera del riu Daró Els Dracs 

15 agost 21.30 h FESTA DE LA PROMENADE Parc 8 de Març Els Dracs 

15 agost 21.30 h CONCERT. EL ÚLTIMO VENENO Pista Mas Clarà Els Voltors 

15 agost 23.00 h KHARLOS SELEKTAH DJ Pista Mas Clarà Els Voltors 

     

16 agost  Matí i tarda JORNADA DE PORTES OBERTES A TERRACOTTA MUSEU Terracotta Museu Terracotta Museu 

16 agost   12.00 h VERMUT DE CUITS AMB COALICIÓN KANALLA I PD. VOLLDAMMER Parc 8 de Març Casal Estel Roig i Indivendres 

16 agost   18.00 h 10è CONCURS DE l’UNO Rigotaverna Agrupament Escolta i Guia Les Gavarres 

16 agost   18.30 h INDIVENDRES ULTRA VOLTA: ALMA AFROBEAT ENSEMBLE + DIEGO ARMANDO  Parc 8 de Març Indivendres i Els Dracs 

16 agost   19.00 h ESPECTACLE MUSICAL “DE CAP PER AVALL” DE LA COMPANYIA AMBAUKA  Plaça del Castell Xarxa 

16 agost   19.30 h CONCERT. DUMPY LOBSTERS Escoles Velles Joventuts Musicals 

16 agost 22.00 FESTA DEL CORREFOC AMB CONCERT DE PELUKASS Parc 8 de Març Els Dracs 

16 agost 22.30 h BALL DE LES HORES Rigotaverna Geganters 

     

17 agost  10.00 h  TALLER DE PINTURA DE CERÀMICA PER A INFANTS Terracotta Museu Associació de Ceramistes de la Bisbal 

17 agost  12.00 h VERMUT MUSICAL. KEKO DOMENECH&TONI MOLINA Parc 8 de Març Colla Sense Vàlvules 

17 agost  17.30 h BALL DE GEGANTS I CAPGROSSOS Terracotta Museu Geganters 

17 agost  18.30 h BALL MINI Parc 8 de Març Els Dracs 

17 agost  19.00 h CONCERT MONTGRINS + PORT-BO, “ACOBLATS” Plaça del Castell Ajuntament de la Bisbal, Oncolliga i Amics de la Sardana 

17 agost 19.00 h CONCERT. MIA FUENTES Pista Mas Clarà Els Voltors 

17 agost 20.15 h CONCERT. JAUME PLA Pista Mas Clarà Els Voltors 

17 agost  21.30 h NIT DELS 70, 60, 90, 80, 00 Rigotaverna Geganters 

17 agost 21.30 h ESPECTACLE DE DANSA  “DELITO” A CÀRREC DE SCREW Pista Mas Clarà Els Voltors 



FESTA MAJOR 2021 – GRAELLA D’ACTIVITATS 

 

17 agost 21.45 h SUU Pista Mas Clarà Els Voltors 

17 agost 22.00 h BALL DE FOC Parc 8 de Març Els Dracs 

17 agost 23.15 h MAKITA DJ’S Pista Mas Clarà Els Voltors 

     

18 agost  10.00 h  TALLER DE PINTURA DE CERÀMICA  Terracotta Museu Associació de Ceramistes de la Bisbal 

18 agost  12.00 h CONCERT. ALAIRE (Rumba folk) Rigotaverna Grup de Dones de la Bisbal 

18 agost  18.30 h CONCERT AMB MIQUEL ABRAS Rigotaverna Geganters 

18 agost 19.00 h CONCERT “SERENATA.CAT” AMB LA PRINCIPAL DE LA BISBAL Plaça del Castell Amics de la Sardana i Ajuntament de la Bisbal 

18 agost 19.00 h MASSA Pista Mas Clarà Els Voltors 

18 agost 20.45 h MONSTER ROCK SHOW BY TIMBALERS DELS VOLTORS Pista Mas Clarà Els Voltors i Pan & Regaliz i Grallers del Montgrí 

18 agost  21.30 h THE BEST OF Pista Mas Clarà Els Voltors 

18 agost  21.30 h  NIT DE GINTÒNICS. 20 anys de MOTXILLA Rigotaverna Geganters 

18 agost  21.30 h CONCERT AMB LA MORT DEL REI I LES BUCH Rigotaverna Ajuntament de la Bisbal 

18 agost  22.00 h NIT D’HAVANERES AMB EL GRUP PEIX FREGIT Plaça del Castell Amics de la Sardana i Ajuntament de la Bisbal 

18 agost 23.00 h PD IVANOTE Pista Mas Clarà Els Voltors 

18 agost  24.00 h CASTELL DE FOCS DE FINAL DE FESTA Parc 8 de Març Els Dracs 

 



DIVENDRES 6 

12 h VISITA GUIADA A L'EXPOSICIÓ PERMANENT DEL TERRACOTTA MUSEU 
Lloc: Terracotta Museu 
Duració: 60’, en català - gratuïta amb l'entrada al Museu 
Ho organitza: Terracotta Museu 

18 h VISITA GUIADA AL CASTELL PALAU DE LA BISBAL 
Lloc: Castell palau de la Bisbal  
Preu: 5 € (reserva prèvia al 972 64 55 00) 
Ho organitza: Àrea de Promoció i Desenvolupament Local 

DISSABTE 7 

18.30 h VISITA GUIADA AL CASTELL PALAU DE LA BISBAL + NUCLI ANTIC 
Lloc: Castell palau de la Bisbal  
Preu 5 € (reserva prèvia al 972 64 55 00) 
Ho organitza: Àrea de Promoció i Desenvolupament Local 

DIJOUS 12 

22 h DOCUMENTAL. 4 PECES DE MUSEU 
El Rajoler (1956) de Joaquim Puigvert. A mitjans dels anys 50, Joaquim Puigvert veu que els oficis 
tradicionals tendeixen a desaparèixer i en fa una sèrie de documentals per preservar-ne la memòria. 
Diaz Costa (1962) de Pérez de Rozas. Eusebi Díaz Costa ha tingut un paper cabdal dins el 
moviment de renovació estètica i tècnica de la ceràmica bisbalenca de mitjan segle XX. L’audiovisual 
ens permet reviure el procés productiu i l’obra singular i innovadora d’aquest ceramista. 
El temps d’en Tomàs Mallol (2014) de Marina Yxart i Antoni Martí. Petit acte de reconeixement a 
un dels grans cineastes empordanesos que ens va deixar una filmografia extraordinària i amb la seva 
col·lecció d’aparells es va crear el Museu del Cinema de Girona que porta el seu nom.  
El secret de l’alquimista (2015) de Joan Martí i Antoni Martí. L'alquimista Antoni Escubedo 
transforma els aparells tècnics i científics en il·lusions òptiques i acústiques. Entrarem en el santuari 
del coneixement de la mà del seu creador.     
Lloc: Terracotta Museu 
Ho organitza: Antoni Martí i Terracotta Museu 

DIVENDRES 13 

12 h VISITA GUIADA A L'EXPOSICIÓ PERMANENT DEL TERRACOTTA MUSEU 
Lloc: Terracotta Museu  
Duració: 60’, en català - gratuïta amb l'entrada al Museu 
Ho organitza: Terracotta Museu 

De 18 a 20 h FIRA SENSE FRESSA
A iniciativa dels firaires, el dia 13 d’agost de 18 a 20 h la fira d’atraccions serà sense fressa, adreçada 
exclusivament i de forma gratuïta a totes les persones amb sensibilitat auditiva. Per a sol·licitar més 
informació i participar-hi cal dirigir-se a l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de la Bisbal 
(678 55 15 70) o a l’Àrea de Serveis (617 59 15 11).
Lloc: Passeig Marimon Asprer 
Ho organitza: Associació de firaires 

18 h VISITA GUIADA AL CASTELL PALAU DE LA BISBAL 
Lloc: Castell palau de la Bisbal  
Preu: 5 € (reserva prèvia al 972 64 55 00) 
Ho organitza: Àrea de Promoció i Desenvolupament Local 



 
19 h RETALLS DE MÚSICA I POESIA 
Us convidem a entrar a l'univers de la paraula a través d'un espectacle literari musical que combina 
poesia, text i música. Un recital amb obres de poetes catalans agrupades amb una narrativa d'amor, 
mort, natura i país. A càrrec de: M. Helena Tolosa (actriu), Roger Vallès (percussionista) i Josep M. 
Vallès (guitarrista). 
Lloc: Biblioteca Lluïsa Duran 
Ho organitza: Biblioteca Lluïsa Duran 
 
 
DISSABTE 14 
 
8.30 h XXI CONCURS SOCIAL DE PETANCA 
Aquest esport és relaxant, entretingut i sense ànim de lucre. Segur que si hi jugues un parell de 
vegades t’agradarà i el practicaràs. A més, serveix per passar l’estona sense adonar-te’n. 
Modalitat: tripletes muntades. Sistema per grups. Cal inscripció prèvia, per invitació. Places limitades, 
màxim 24 tripletes. Es tancaran inscripcions el divendres 13 d’agost. El sorteig el mateix dia 14 
d’agost.  
PREMIS GENERALS:  
1r - 3 pernils 
2n, 3r i 4t - 3 lots 
PREMIS DE CONSOLACIÓ: 
1r - 3 espatlles 
2n, 3r i 4t - 3 lots  
Preu inscripció: 18 € per tripleta 
Horari inscripcions: a les 8.30 h 
Informació: Blas Navarrete 608 344 863 - Pere Casé 628 345 543 
Lloc: pistes de petanca de l’aparcament del Passeig 
Ho organitza: Club Petanca la Bisbal d’Empordà 
 
9 h XIII CAMPIONAT DE TENNIS TAULA 
Si us voleu divertir fent esport, us animem a participar-hi. No hi falteu! 
Per a aficionats no federats.  
PREMIS: 1r, 2n i 3r classificat de juvenils: premi de material esportiu + copa 
1r, 2n i 3r classificat sèniors: premi en metàl·lic + copa. 
Inscripcions: cttlabisbal@gmail.com o al telèfon 654 518 629 (Joan Manel) 
Data límit d’inscripció: divendres 13 d'agost 
Preu inscripció avançada: 6 € al compte ES33 2100 8136 32 2200081914 
Preu el mateix dia: 8 € 
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports 
Ho organitza: Club Tennis Taula 
 
9 h CURSA AMERICANA 
Lloc: darrere el Camp de Futbol 
Ho organitza: Escuderia Cop de Gas 
 
10 h JORNADA DE PORTES OBERTES AL TERRACOTTA MUSEU 
Aprofiteu el cap de setmana per visitar l'exposició permanent del Terracotta Museu i descobrir, o 
redescobrir, la importància cabdal de la manufactura ceràmica per la Bisbal. També podreu gaudir de 
les tres exposicions temporals en cartell: "Díaz Costa. Ceramista", "3NOUS" i "Ceràmica Viva (5a 
ed.)". 
Lloc: Terracotta Museu 
Horari: de 10 a 14 h i de 16.30 a 20 h 
Ho organitza Terracotta Museu  

mailto:cttlabisbal@gmail.com


 
16 h CURSA AMERICANA 
Lloc: darrere el Camp de Futbol 
Ho organitza: Escuderia Cop de Gas 
 
17.30 h TOC DE CAMPANES DE FESTA MAJOR 
 
18 h PREGÓ I TRENCAMENT DEL CÀNTIR  
Ja hi som de caps! Bisbalencs, bisbalenques, gent d’arreu del món mundial, tal com diu la cançó: 
“Dins del càntir hi ha una festa i per això l’hem de trencar!”. Trenquem el càntir amb força tots junts 
perquè en surti molta gresca, disbauxa i alegria! A gaudir! 
Lloc: plaça del Castell  
Ho organitza: Geganters  
 
19 h PULSE + ASSOCIACIÓ DE CERAMISTES DE LA BISBAL 
Pop electrònic amb PHOAC i DJ Paax i Latzaro 
Lloc: Mas Clarà 
Ho organitza: Sanae i l’Associació de Ceramistes 
 
20.30 h CONCERT COR CARRERAS DAGAS: “EN JOAN TOMÀS I EL SEU TEMPS” 

2021−ANY TOMÀS− 125è aniversari del seu naixement. 
El concert constarà de dues parts clarament diferenciades. La primera part serà un homenatge a 
Joan Tomàs i Parés (Barcelona, 1896-1967) de qui se celebra el 125è aniversari del naixement. La 
segona part serà un recorregut per la Mediterrània i les seves músiques tot acabant amb les cançons 
de Festa Major. 
Lloc: plaça del Castell (aforament limitat) 
Ho organitza: Cor Carreras Dagas 
 
21 h CONCERT AMB MORENA + EL PONY PISADOR 

Morena és un grup atípic que versiona els èxits de música lleugera i patxanguera de les darreres 
dècades, posant-los una lletra en català que fa girs constants a les lletres originals i que defensa 
l’humor i la bona música en una mateixa proposta. Un ambient festiu, cançons que coneix tothom i 
que et fan compartir la festa amb els teus, una lletra divertida i un grup de música en directe.  
El Pony Pisador és un grup de cinc joves de Barcelona que mescla músiques tradicionals d’arreu del 
món amb un estil viu i despreocupat, però treballat amb cura. El bon humor del Pony Pisador és 
contagiós: els seus espectacles són variats i imprevisibles, perquè entre riure i fer bromes amb el 
públic, a cada concert passen coses que ningú esperava. 
Obertura de portes: 19 h 

Lloc: Rigotaverna 
Ho organitza: Geganters 
 
DIUMENGE 15 
 
10 h JORNADA DE PORTES OBERTES AL TERRACOTTA MUSEU 
Aprofiteu el cap de setmana per visitar l'exposició permanent del Terracotta Museu i descobrir, o 
redescobrir, la importància cabdal de la manufactura ceràmica per la Bisbal. També podreu gaudir de 
les tres exposicions temporals en cartell: "Díaz Costa. Ceramista", "3NOUS" i "Ceràmica Viva (5a 
ed.)". 
Lloc: Terracotta Museu 
Horari: de 10 a 14 h  
Ho organitza Terracotta Museu  
 
11 h VERMUT MUSICAL AMB YES THE MUSIC! 
Després de gairebé un any aturats per la pandèmia, hem reprès els assajos amb moltes ganes i 



il·lusió, i aquesta Festa Major Yes The Music! tornem amb un repertori ben animat i amb moltes 
novetats. Us proposem un vermut musical, amb el nostre concert i amb la tercera edició del concurs 
Festa Nota’r, gràcies al qual ja hem pogut gaudir de nous talents i autèntiques joies musicals. Us hi 
esperem, no hi falteu! 
Lloc: parc 8 de Març 
Ho organitza: Yes the Music! 
 
12 h OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR 
Missa cantada pel Cor Carreras Dagas 
Lloc: parròquia de Santa Maria 
 
12.15 h VERMUT MUSICAL AMB LA PUÇA NEGRA 
Components dels grups de folk La Puça i Germà Negre fusionen el seu folk festiu amb so de vermut, 
combinant les seves tonades més rellevants amb les músiques més tavernàries i combatives que 
sonen a casa nostra. Concert únic i inoblidable per als que hi siguin! Olives, patates i força vermut! 
Lloc: Rigotaverna 
Ho organitza: Geganters 
 
13 h BALL DE L’ÀLIGA 
L’Àliga ostenta el màxim poder municipal, entre d’altres. Ni una pandèmia mundial ha aconseguit que 
deixés d’oferir el seu ball a santa Maria i al poble de la Bisbal des de la primera vegada que es va fer 
el 2019 coincidint amb el 400 aniversari de la primera referència documental que en tenim. Enguany 
la tornarem a veure ballar a més amb novetats en la seva posada en escena amb l’acompanyament 
de La Principal del Llobregat. 
Lloc: parròquia de Santa Maria 
Ho organitza: Amics de l’Àliga i parròquia de Santa Maria 
 
13.15 h LLUÏMENT DEL SEGUICI HISTÒRIC  
Després que l’any passat, a causa de la situació pandèmica, no es va poder fer, enguany el Drac, 
l’Àliga, els Perses i els Fesolers tornaran a fer-nos gaudir dels seus balls al so de La Principal del 
Llobregat, però en un format més estàtic. 
Lloc: plaça del Castell 
Ho organitza: Amics de l’Àliga, Dracs, Geganters i Ajuntament de la Bisbal 
 
 
18 h CONCERT  DE MÚSICA CLÀSSICA amb Maria Geli, violoncel; Carles Coll, piano; Maria Rosa 
Oliveras, rapsoda. 
Lloc: Placeta del Convent 
Ho organitza: Associació Balada Sabater d'Ordis, amb el suport de l’Associació de Veïns i Veïnes 
del Barri del Convent i Fundació Acollida i Esperança. 
 
 
19 h CONCERT DE COBLA AMB LA PRINCIPAL DEL LLOBREGAT  
En la línia dels darrers anys, programem un altre concert de cobla el primer dia de la Festa Major, a 
la plaça del Castell, indret privilegiat de la nostra ciutat que tants i de tanta qualitat n’ha tingut ocasió 
d’emmarcar. Comptarem novament amb La Principal del Llobregat, una cobla de primer nivell que 
ens oferirà un selecte repertori que hem elaborat per a l’ocasió. Sota la direcció del mestre Marcel 
Sabaté i amb presentació de Queralt Pedemonte.      
Lloc: plaça del Castell 
Ho organitza: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca 
 
20 h NIT D’SKA AMB THE CABRIANS + DJ FIGUE BLACKUP + ESPARDENYA CREW SOLO & 
BONCO KILLAH  



Tornen temps gloriosos per a l’ska a la Bisbal. Si bé els menuts segur que no recorden el passat 
skatalític de la contrada, bona part dels més nostàlgics ja no cal que es rapin el cap perquè de ben 
segur que són calbs. Arriba una nova edició de la llegendària nit d’ska a l’escenari de barraques amb 
The Cabrians, el mitològic grup d’ska format a Mataró l’any 2001 que defineix el seu estil com a 
porno ska mafiós. Per acabar-ho d’adobar, música enllaunada amb DJ Figue Blackup i Espardenya 
Crew Solo & Bono Killah. 
Lloc: Rigotaverna 
Ho organitza: Indivendres i Geganters 
 
20 h DOUBLE CHICK 
Un any més tenim el plaer de comptar amb l’Elsa Jaldo i Xevi Chase, que formen Double Chick. El 

seu estil musical seleccionat amb delicadesa es basa en els grans èxits musicals des dels anys 80 

fins a l’actualitat, en homenatge a grans artistes nacionals i internacionals de diversos estils musicals 

com ara pop, rock, soul, etcètera. Dins d’aquests estils musicals, trobem artistes com Police, Elvis 

Presley, U2, Amy Winehouse, Ed Sheeran, Daft Punk, Katy Perry, Avicci, Bruno Mars, Alicia Keys... 

Molta varietat perquè cadascú de vosaltres gaudeixi amb la música i pugui fer seu aquest moment 

especial. 

Lloc: pista Mas Clarà 

Ho organitza: Els Voltors 

 
21.15 h TRONADA 
Quarts de deu de la nit del 15 d’agost. La Bisbal està tranquil·la, però aquesta tranquil·litat arriba a la 
seva fi. És l’hora de LA TRONADA, un espectacle pirotècnic carregat de foc, pólvora i trons, molts 
trons. 
Lloc: llera del Daró 
Ho organitza: Dracs 
 
21.30 h FESTA DE LA PROMENADE  
Els de la Bisbal sabem que podem mirar amb prepotència tothom qui parla de com és de brutal el 
correbars del seu poble, perquè sabem que quan vinguin a provar la Promenade ens donaran la raó. 
Sabem que res que puguem fer aquest any li farà justícia, però hem organitzat una festa de la qual 
sortireu dient: "Aquests els Dracs segueixen totalment en forma". I és que hi tindreu de tot: hi veureu 
el Drac, tindrem el camió, tocaran els tambors i, per descomptat, els nostres DJs ho rebentaran tot. 
L'acte, com us podeu imaginar, començarà tan bon punt acabi la Tronada. 
Lloc: parc 8 de Març 
Ho organitza: Dracs 
 
21.30 h CONCERT. EL ÚLTIMO VENENO 
El Último Veneno, banda de versions de grups com El Último de la Fila, Kiko Veneno, Los Rodriguez, 

Joaquin Sabina... Un clàssic de les nits de Festa Major a la Bisbal. Un grup amb molt bon ambient, 

ganes de gresca i bon saber fer. Vine a gaudir un any més del seu repertori. 

Lloc: pista Mas Clarà 
Ho organitza: Els Voltors 
 
23 h KHARLOS SELEKTAH DJ 
El carismàtic selector de Palafrugell arriba un any més a la Festa Major de la Bisbal amb ganes de 

posar-nos un munt de cançons per fer-nos gaudir. Passant per la música jamaicana, des del 

rocksteady, ska, roots, rub a dub, fins al dacehall més actual. Ens farà desconnectar una bona 

estona amb els seus temes i les tovalloles giratòries en acció. 

Lloc: Pista Mas Clarà 
Ho organitza: Els Voltors 
 



 
DILLUNS 16 
 
10 h JORNADA DE PORTES OBERTES AL TERRACOTTA MUSEU 
Aprofiteu el cap de setmana per visitar l'exposició permanent del Terracotta Museu i descobrir, o 
redescobrir, la importància cabdal de la manufactura ceràmica per la Bisbal. També podreu gaudir de 
les tres exposicions temporals en cartell: "Díaz Costa. Ceramista", "3NOUS" i "Ceràmica Viva (5a 
ed.)". 
Lloc: Terracotta Museu 
Horari: de 10 a 14 h  
Ho organitza Terracotta Museu  
 
12 h VERMUT DE CUITS AMB COALICIÓN KANALLA + PD VOLLDAMMER 
Han passat dues nits de Festa Major i tenim el pilot automàtic en marxa. Aparquem la ressaca, 
cremem els llençols i foragitem les lleganyes. Arriba el Vermut de Cuits: un aperitiu musical que 
comptarà amb l’actuació d’uns clàssics de l’escuderia bisbalenca punk-rock. Cuits, cuites, recuits i 
fregides: Coalición Kanalla desplegarà un recital d’himnes energètics de versions de punk-rock. 
També comptarem amb una sessió de discjòquei PD Voll Dammer, que apaivagarà qualsevol 
ressaca. Olives, patates, vermut, cervesa, ulleres de sol i somriure de cuit. La millor manera 
d’encarrilar l’equador de Festa Major. No feu l’orni i ja dormireu quan tot hagi passat: hi trobareu un 
vermut amb molt bon gèneru. Qui gemega ja ha vermut! 
Lloc: parc  8 de Març 
Ho organitza: Casal Estel Roig i Indivendres 
 
18 h 10è CONCURS DE l'UNO 
Vols passar una tarda divertida en què jugar no tingui preu? Vine i participa en el concurs de l’UNO 
de Festa Major. Gaudeix d’una bona estona amb els amics o familiars tot jugant a l’emocionant i 
famós joc de l’UNO.  
Categoria infantil (menors d’11 anys) 
Categoria adults (majors d’11 anys) 
Obsequi per al guanyador de cadascuna de les categories.  
Més informació i inscripcions a través de la web www.aelesgavarres.info, a la Loteria Viñolas o 
directament a la barraca de gots (30 minuts abans de començar). La inscripció també es pot fer el 
mateix dia de l’acte. T'ho perdràs? 
Hi haurà servei de bar.  
Lloc: Rigotaverna 
Ho organitza: Agrupament Escolta i Guia Les Gavarres 

 
18.30 h VESPRE INDIVENDRES ULTRA VOLTA: ALMA AFROBEAT ENSEMBLE + DIEGO 
ARMANDO  
El mercat de vinils Ultra Volta torna a fer parada a la Bisbal i la seva estada serà a ritme afrobeat. 
Alma Afrobeat Ensemble, referent europeu en el gènere, ha apropat l’afrobeat cap a camins que li 
són propers, com la música llatina, la psicoldèlia o el gospel, una barreja que li ha atorgat un so 
característic i inconfusible. La vesprada anirà amanida per Diego Armando, l'alter ego del bisbalenc 
establert al Clot de Barcelona, Xavier Riembau, que posarà de manifest que la seva experiència 
visceralment eclèctica diu que la música no sap res de gèneres. 
Lloc: parc  8 de Març 
Ho organitza: Indivendres i Els Dracs 
 
19 h ESPECTACLE MUSICAL DE FESTA MAJOR DE CAP PER AVALL de la Companyia 
AMBAUKA 
De cap per avall és el tercer disc i el nou concert familiar d'Ambauka, i suposa un pas endavant en la 
trajectòria del grup, que des del 2008 roda els seus espectacles altament participatius, enèrgics i per 
a totes les edats, amb música 100% en directe i combinant sons i músiques populars i modernes. 

http://www.aelesgavarres.info/


L’espectacle, que inclou les cançons del nou disc i algun dels èxits anteriors del grup com "La 
Llegenda de Sant Jordi”, és una suma de festa, tendresa, connexió, compromís, reflexió i molta 
música. Un concert canyero i participatiu, pensat per a tota la família, amb què Ambauka us 
convidarà a capgirar-ho tot i posar el món #Decapperavall! 
Lloc: plaça del Castell – 70’ 
Ho organitza: Xarxa 
 
19.30 h CONCERT. DUMPY LOBSTERS 
Quartet format per quatre músics de Barcelona molt coneguts en l’àmbit del jazz clàssic, Dumpy 
Lobsters (Llagostes grassonetes) ofereixen un repertori de temes de jazz tradicional amb una gran 
dosi d’humor, tant en les traduccions de les lletres dels temes que canten com en la relació que de 
mica en mica es va establint amb el públic. Un espectacle que pot recordar la manera de fer del 
llegendari Rat Pack. En definitiva, Dumpy Lobsters ofereix un jazz de qualitat, però a la vegada 
reivindica la importància del que els americans anomenen “entreteniment”. 
Òscar Font, trombó; Juli Aymí, clarinet; Artur Regada, contrabaix; Josep Traver, guitarra. 
Lloc: Escoles Velles 
Ho organitza: Joventuts Musicals 
 
22 h FESTA DEL CORREFOC + CONCERT DE PELUKASS 
Als Dracs ens representa per sobre de tot el nostre Correfoc. Aquest any el volem homenatjar 
muntant una festa digna de Ball de Nadal. En aquesta festa tindrem tant concert com els nostres DJs 
perquè ho pugueu rebentar tot i, el més important, hi serem nosaltres, els Dracs, fent-vos gaudir i 
gaudint de la festa, que com ja sabeu, és el que ens agrada. 
Lloc: parc 8 de Març 
Ho organitza: Dracs 
 

22.30 h BALL DE LES HORES  
Fem un remember del mític i esperat ball de l’hora, aquesta vegada durant dues hores a la 
Rigotaverna. Una refrescant pluja de cançons de la mà dels discjòqueis dels Geganters i Dracs més 
guapos de l’Empordà. Us atreviu a venir-hi? 

Obertura de portes: 20.30 h 

Lloc: Rigotaverna 
Ho organitza: Geganters 
 
 
DIMARTS 17 
 
De 10 a 13 h TALLER DE PINTURA DE CERÀMICA PER A INFANTS 
Tècnica bicocciio, aplicació de colors amb pinzell sobre peces manuals de terra cuita per conformar 
un mural que serà ubicat a la ciutat de la Bisbal d’Empordà. El format de les peces serà de 15 X15.  
Material utilitzat no tòxic.  
Edat: de 3 a 10 anys 
Lloc: Taller de l'Associació de Ceramistes de la Bisbal al Terracotta Museu 
Ho organitza: Associació de Ceramistes de la Bisbal 
 
12 h VERMUT MUSICAL. KEKO DOMENECH&TONI MOLINA (versions d'avui i de sempre) 
Actuació musical del grup Keko Domenech&Toni Molina, amb versions d’avui i de sempre. La música 
si no és compartida és menys música, però aquest parell de bisbalencs venen amb moltíssimes 
ganes de fer música per a tots vosaltres! 
Per beure i per picar? Hi haurà servei de bar en el qual podreu trobar vermut artesanal, cerveses i 
refrescos, patates, escopinyes, olives... tot el que faci falta per passar una magnífica estona.  
Lloc: parc 8 de març 
Ho organitza: Colla Sense Vàlvules 
 



17.30 BALL DE GEGANTS I CAPGROSSOS 
Voleu saber quina una n’estan preparant, els gegants de la Bisbal? Creieu que ho podeu endevinar? 
Veniu a posar-vos a prova amb les anècdotes que us explicaran els Fesolers, els Perses, 
l'esbojarrada de la Rigoberta i la Rufina. Us hi esperem! 
Lloc: Terracotta Museu 
Ho organitza: Geganters 
 
18.30 h BALL MINI 
És el torn dels més petits de la colla! El Ball Mini és un espectacle de foc protagonitzat pels més 
menuts, un ball amb pals encesos a ritme dels nostres tambors xiquis on ens ensenyen tot el que 
van aprenent de la nostra cultura i molt ben acompanyats pel Dragolí. No t’ho pots perdre! 
Lloc: parc 8 de Març 
Ho organitza: Dracs 
 
19 h CONCERT  MONTGRINS + PORT BO, "ACOBLATS" 
A la vista de l’èxit i acceptació que va tenir aquest espectacle recuperat l’any passat per les 
circumstàncies excepcionals del moment, hem plantejat repetir-lo, renovant el programa però 
mantenint l’essència. Una selecció d’havaneres, sardanes i cançó catalana amb les veus del grup 
Port Bo, acompanyats de la cobla orquestra Montgrins i dirigits pel mestre Antoni Mas. Esperem que 
en gaudiu molt i passeu una bona tarda de Festa Major! 
Lloc: plaça del Castell 
Ho organitza: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, Oncolliga i Amics de la Sardana de la Bisbal i 
Comarca.   
 
19 h CONCERT. MIA FUENTES 
Mia s’autodefineix com “una artista infidel a una sola disciplina artística”. Criada entre el folklore llatí i 
mediterrani, presenta un xou característic per la seva captivadora naturalitat i sensual esquinçament. 
Després de recórrer diferents estils musicals en el seu primer disc (pop, tango, milonga, rumba i 
teatre musical), hi afegeix pinzellades de flamenc i presenta el seu nou single Mujer del mañana, 
juntament amb el guitarrista i productor Luís Robisco. 
Enguany Mia Fuentes, guanyadora de la 2a edició del concurs “Festa Nota’R” que organitza Yes The 
Music! des de fa tres anys, i en col·laboració amb els Voltors, actuarà a la Festa Major de la Bisbal. 
Lloc: pista Mas Clarà 
Ho organitza: Els Voltors  
 
20.15 h CONCERT. JAUME PLA 
El cantant bisbalenc ens oferirà un concert de versions angleses i americanes basades sobretot en la 
dècada dels anys seixanta. Entre d’altres, versions de grups com Johnny Cash, Beatles, Rolling 
Stones, Neil Young, Bob Dylan…. 
Lloc: pista Mas Clarà 
Ho organitza: Els Voltors  
 
21.30 h NIT DELS 70, 60, 90, 80, 00 
Una festa on partirem dels èxits dels anys 60 i 70, passant pels 80 i 90 i acabant amb els èxits del 
2000. La festa de les festes, on The Funky Power Station i DJ Vadó us posaran la pell de gallina i us 
faran augmentar l'adrenalina fins a límits que ja no recordàveu. 
Obertura de portes: 20.30 h 
Lloc: Rigotaverna 
Ho organitza: Geganters 
 
21.30 h ESPECTACLE DE DANSA "DELITO” A CÀRREC DE SCREW 
Screw és un grup de la Bisbal que durant la temporada s’han ajuntat amb un objectiu clar, compartir 
la passió que les identifica i les uneix: la dansa! Liderades i guiades per la Sabina Vilosa, ens 
presentaran un xou molt modern, amb música i ritmes actuals. 



Lloc: pista Mas Clarà 
Ho organitza: Els Voltors 
 

21.45 h SUU 
La Suu és una de les promeses catalanes més seguides i escoltades de l’actualitat. Després de 

triomfar a les xarxes socials a través del seu canal de Youtube i d’Instagram, essent un èxit el seu 

primer disc Natural, arriba a la Bisbal per presentar-nos el seu nou treball anomenat Ventura. En un 

format duo, de ben segur no hi faltaran els temes com “Tant de bo” o “Eres un temazo”. 

Lloc: pista Mas Clarà 
Ho organitza: Els Voltors  
 
22 h BALL DE FOC 
Llum, espectacle, color, música i foc, molt de foc! Tots els elements típics dels Dracs en un sol acte: 
bèsties, dracs, tambors... Torna a sentir l'olor de la pólvora que tant ens representa i gaudeix de 
l'espectacle visual on la música es fondrà amb el soroll dels petards. No t'ho pots perdre, ho tenim tot 
a punt per tornar a encendre la metxa! 
Lloc: parc 8 de Març 
Ho organitza: Dracs 
 
23.15 h MAKITA DJs 

Format per dos joves en una escalfada de festa major, un any més repetim a casa. Posant des dels 

temes mítics de barraques fins al reggaeton actual i antic, movent i fent gaudir el jovent amb la 

música que més els agrada. 

Lloc: pista Mas Clarà 
Ho organitza: Els Voltors  
 
 
DIMECRES 18 
 
De 10 a 13 h TALLER DE PINTURA DE CERÀMICA PER A INFANTS (i no tan infants) 
Tècnica bicocciio, aplicació de colors amb pinzell  sobre peces manuals de terra cuita per conformar 
un mural que serà ubicat a la ciutat de la Bisbal d’Empordà. El format de les peces serà de 15 X15.  
Material utilitzat no tòxic  
Edat: d’11 a 99 anys 
Lloc: Taller de l'Associació de Ceramistes de la Bisbal al Terracotta Museu 
Ho organitza: Associació de Ceramistes de la Bisbal 
 
12 h CONCERT. ALAIRE (Rumba folk) 
El Grup de Dones de la Bisbal continua apostant per les dones emergents en el món de la cançó i de 
la música. Alaire és un grup de música format per quatre dones multiinstrumentistes. Les 
components (Catalunya, Irlanda i Andalusia) fusionen la rumba, ritmes llatins, folk celta i el flamenc 
creant una música animada i alhora delicada. Alaire es caracteritza per la varietat d’instruments que 
apareixen al seu repertori i l’harmonització de les seves veus, fent de la música un viatge i dels seus 
concerts tot un espectacle. 
Lloc: Rigotaverna 
Ho organitza: Grup de Dones de la Bisbal 
 
18.30 h CONCERT AMB MIQUEL ABRAS 

Miquel Abras ens sorprèn amb el seu 11è llançament discogràfic que porta com a nom, La Felicitat 
també plora. Aquest nou treball es va començar a compondre durant la primavera de la Covid-19, ja 
que la seva parada el va motivar a escriure cançons amb lletres tan profundes com la del seu segon 
single, Ara que ets ocell. Un disc amb melodies i lletres pròpies que ja estan tenyides de vivències, 



fragilitats, experiències i situacions d'actualitat que l'han inspirat i en què també ha tornat a comptar 
amb la producció de Carles Ramió, Albert Solà i els Minova. Cada un d'ells ha produït tres cançons. 
Obertura de portes: 18 h 
Lloc: Rigotaverna 
Ho organitza: Geganters 
 
19 h  CONCERT “SERENATA.CAT” AMB LA PRINCIPAL DE LA BISBAL 
Enguany La Principal de la Bisbal tornarà amb un espectacle ara ja molt consolidat, en la línia del 
que ens ofereix d’uns anys ençà, però renovat. I ho farà en un espai també tan exquisit com el de la 
plaça del Castell, magnífic teló de fons que convertirà el capvespre en un autèntic festival per als 
sentits, carregat d’emocions. Sota la batuta del mestre Francesc Cassú i amb l’acompanyament de 
les quatre veus privilegiades de La Principal.    
Lloc: plaça del Castell 
Ho organitza: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca.   
 
19.30 h MASSA  
Massa és el nou projecte musical de Ferran Massegú, fundador i compositor de Teràpia de Shock. 

Després de cinc treballs discogràfics i deu anys de carrera amb el seu antic grup, Massa arriba als 

escenaris amb una clara declaració d’intencions, construir un estil propi. Un disc i una proposta 

musical, amb l’evident herència del rock i el pop, però amb un so actual, enèrgic i madur, amb un 

missatge personal i introspectiu, amb lletres quotidianes i properes. 

Lloc: pista Mas Clarà 
Ho organitza: Els Voltors  
 
20.45 h MONSTER ROCK SHOW by TIMBALERS DELS VOLTORS 

Després de l'èxit de l'any passat, els nostres Timbalers i els seus col·laboradors ens han preparat un 

nou espectacle de percussió amb tocs de ritmes africans, que farà un repàs de temes mítics dels 

anys 70 i que acabarà reivindicant un single de fa 50 anys, d'una de les bandes musicals de més èxit 

de la seva època, els Pan & Regaliz. 

Comptarem també amb els Grallers del Montgrí, que ens portaran, musicalment, fins a la presó del 

rei de França. 

Seran 30 minuts d'explosió de so, de llums, colors, percussió i que acabarem ballant amb "monstres" 

al ritme de l'Orquestra T Rock Kaboukis, que farà que visquem una autèntica performance a la pista 

del Mas Clarà. 

Lloc: pista Mas Clarà 
Ho organitza: Els Voltors   

Hi  col·laboren: Pan & Regaliz i Grallers del Montgrí 

 
 
21.30 h NIT DE GINTÒNICS. 20 anys de MOTXILLA  
“20 anys de motxilla” són els que has estat viatjant, descobrint indrets i racons del planeta que a 
molts ens costa situar-los en el mapa. Amb aquesta iniciativa tenim l’afany de seguir amb la voluntat 
de destinar el 100% dels beneficis de la venda dels gintònics d’aquesta nit a una entitat solidària per 
ajudar la població de diferents països. Aquest any destinarem els beneficis al projecte Viu Autisme, 
una associació sense ànim de lucre de la província de Girona que neix el 2012 de la iniciativa d'un 
grup de pares i mares amb fills amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista). Viu Autisme neix per 
promoure la inclusió de les persones amb TEA i les seves famílies per garantir la igualtat de drets i 
oportunitats en tots els àmbits de la societat. L’associació vol esdevenir un referent pel que fa al 
suport i orientació tant per a famílies i professionals com per a responsables polítics i de l'àmbit 
social. 
Lloc: Rigotaverna 
Ho organitza: Geganters  
 



21.30 h CONCERT AMB LA MORT DEL REI I LES BUCH 
La Mort del Rei va néixer el 2019 com a evolució natural de Coalición Kanalla, banda dedicada als 
covers del millor punk-rock peninsular. La mort del rei desgrana temes propis a ritme de guillotina 
revolucionària. La inconfusible veu d’en Cuco (Pixamandúrries, Pixes, Coalición Kanalla); la guitarra 
afilada d’en Xevi, company de viatge en les mateixes bandes que el cantant; el so metàl·lic d’en 
Parnau (Miok’s, Dèria, Mal Geni, Coalición); el baix greu d’en David, El Chache de Jaén, la nova 
incorporació provinent dels Ktxi i la bateria incombustible d’en Jimi (Staight On Platja d’Aro, 
Pelukass, Fetus, Coalición) fusionen estils que han estat tocant al llarg de les seves vides. Punk-
rock, hardcore melòdic, metal... Un terratrèmol sonor capaç de fer caure monarquies consolidades. 
Que tremoli la reina mare, que corrin els borbons. 
Les Buch arriben des de Terrassa amb una proposta punk-rock. El quartet constitueix una banda 
contundent, reivindicativa i feminista amb l’objectiu d’expressar tot allò que les preocupa o molesta 
d’una manera plana i sense gaire retòrica ni complicacions. 
Lloc: Rigotaverna 
Ho organitza: Ajuntament de la Bisbal 
 
21.30 h THE BEST OF 

Rock dels 80 i 90 difícils de trobar en l’actual panorama musical. La veu trencadora del cantant, les 

màgiques mans del baixista i l’incombustible bateria fan de l’escena un núvol de vibracions i 

sensacions màgiques. Rock pur, versions vintage convertides al moment, improvisacions i connexió 

immediata amb el públic són les notes que toquen els reconeguts músics de la Bisbal d’Empordà. 

Summer of 69, de Bryan Adams; Sex is on Fire, de Kings of Lion o fins i tot l’atrevida Seven Nation 

Army dels The White Stripe et portaran el ritme a les venes fins a desmuntar-te la lògica lírica i 

melòdica. El seu repertori es basa en els mítics FooFighters, màgics de Nirvana, entre altres artistes 

com Bob Marley o David Guetta. 

Lloc: pista Mas Clarà 
Ho organitza: Els Voltors 
  
22 h NIT D’HAVANERES  AMB EL GRUP PEIX FREGIT  
Un any més gaudirem d’una fantàstica cantada d’havaneres per acomiadar la nostra Festa Major i 
serà a càrrec de qui ja s’ha convertit en un clàssic a la Bisbal per a aquestes dates, el grup Peix 
Fregit. En un format encara diferent de l’habitual, condicionat pel moment, però amb la mateixa força 
de sempre, passarem una vetllada ben agradable, de la qual esperem que tothom pugui gaudir, 
acompanyant aquelles tonades entranyables i saludant al compàs de “La Bella Lola”. 
Lloc: plaça del Castell 
Ho organitza: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca.   
 
23 h PD IVANOTE 
PD Ivanote es caracteritza per ser la traca final de qualsevol festa. Amb un repertori ampli, variat i 
inesperat és capaç de fer-te sentir la cançó més actual i, tot seguit, buidar-te cantant un temazo dels 
de sempre. L’objectiu és clar: que tothom estigui a gust amb l’Ivanote. 
Lloc: pista Mas Clarà 
Ho organitza: Els Voltors 
 
24 h CASTELL DE FOCS DE FINAL DE FESTA 
Què tenen en comú tots els nostres actes d'estiu? El castell de focs. En una Festa Major normal, a la 
Bisbal sabem que el castell de focs del Correfoc Xiqui és un senyal de tancament de la festa. En el 
format d'enguany volem tornar a fer aquest tancament amb un espectacle pirotècnic aeri com el que 
es mereixen els bisbalencs. Busca un lloc elevat i llunyà per poder-lo veure amb seguretat i sense 
aglomeracions. 
Lloc: parc 8 de Març 
Ho organitza: Dracs 
 



 
Exposició de cartells antics de la Festa Major 
Vestíbul del Mundial 
Ho organitza: Arxiu Comarcal del Baix Empordà 
 
 
VISITES GUIADES A LA IMATGERIA FESTIVA 
T'agradaria saber més sobre la imatgeria festiva de la Bisbal? Durant aquesta Festa Major, pots 
conèixer la història i anècdotes de tota la imatgeria festiva! Des de la figura més nova fins a la més 
vella, viatjant per tots els anys que envolten totes les figures: l'Àliga, els Gegants, el Drac, el Voltor, la 
Bestiesa i la resta d'imatgeria us esperen perquè descobriu més sobre ells! 
Horaris: 
Dissabte 14 a les 10 h 
Diumenge 15 a les 19 h 
Dilluns 16 a les 19 h 
Dimarts 17 a les 10 h 
Dimecres 18 a les 19 h 
Inscripcions a l’Àrea de Cultura o al 972642593 
Lloc: Vestíbul del Mundial 
Ho organitza: Ajuntament de la Bisbal i Amics de l’Àliga 
 
 
ACTES FEDERACIÓ DEL COMERÇ DE LA BISBAL 
 
DOMÀS PER AL BALCÓ 
Tornem a posar a la venda els domassos amb l'escut de la Bisbal per poder ambientar el poble de 
cara a la Festa Major. Els podeu adquirir per 5 € a les botigues: El Trèvol, El Dau, Can Regàs, Can 
Llinars, Joieria Pardo, Òptica Pardo, Bisvet, Peixos Carmen, Perruqueria M. Àngels i Bodega 
Empordà. 
 
LA CACERA BISBALENCA 
Un joc popular a partir d'app per mòbil, festiu i participatiu en el qual cada participant té l'objectiu de 
caçar-ne un altre utilitzant una arma inofensiva com, per exemple, el braçalet que trobareu als 
comerços associats. Si ho aconseguiu, la víctima queda eliminada i el caçador passa a tenir l'objectiu 
que tenia la seva víctima.  
L'objectiu del joc és ser l'última persona viva i la que caça més gent! El joc és transversal i físic. El 
punt de partida serà el moment en què es trenqui el càntir el dia 14 d'agost i finalitza el diumenge 22 
d'agost. L'experiència no deixarà indiferent a ningú.  
Per inscriure't a la partida entra a: labisbal.assassiapp.com, registra't, crea el teu perfil i espera a la 
sala d'espera fins al trencament del càntir perquè t'assignin la teva primera víctima! 
 
ESCAPE PIETAT 
Davant de l'èxit que va tenir el passat 5 de juny l'Escape Room a l'església de la Pietat, el volem 
repetir de nou per la Festa Major perquè ningú es quedi sense viure l'experiència. Feu un grup de 
màxim 5 o 6 persones i entreu a apuntar-vos a petitsplaersbisbal@gmail.com 
Dissabte 14/08, dimarts 17/08 i dimecres 18/08 (de 16 a 21 h) 
5 equips per jornada 
Organitzat conjuntament amb les àrees de Turisme i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de la 
Bisbal. 
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