PROGRAMA

De 09:00 a 10:00 h.

Recepció de colles i esmorzar a la Plaça Nova

De 10:00 a 11:00 h.

Inspecció i revisió de la Guàrdia Civil

11:00 h.

Recepció dels Caps de Colla a l’Ajuntament de
la Jonquera per les autoritats de la Vila

11:30 h.

Inici de la Cercavila.

13:00 h.

Galejada final a l’aparcament del riu Llobregat

13:00 a 14:00 h.

Fotografia de família les escales del carrer
de la Torre

14:00 a 14:30 h.

Retorn de les colles al vestidor de la piscina per
rentar-se i canviar-se

14:30 h.

Dinar de germanor, entrega de records als
trabucaires, sortejos i parlaments

17:00 h.

Fi de festa

17:00 h.

Audició de Sardanes davant la Societat de Socors
Mutus, al carrer Major.

UBICACIÓ

Si veniu per l’AP7 sortida LA JONQUERA ADUANA

APARCAMENT
Els aparcaments es troben a l’entrada del poliesportiu a l’esquerra i
també a la dreta l’aparcament del restaurant ARTIGAS

RECEPCIÓ DE COLLES
Plaça Nova, on es farà l’esmorzar

ESPAI VESTUARI
Als vestidors de la piscina municipal al costat del Poliesportiu

RECORREGUT i PLÀNOL
Plaça Ajuntament // Carrer Major // Carrer Alzines // Carrer Rocabertí // Pàrquing
Carabanxel // Torre de Carabanxel // Carrer del Vidre // Carrer Cantallops //
Carrer Migdia // Carrer Vell Pàrquing del riu, on farem la galejada final

DINAR
14:00 h. En finalitzar l’acte les colles tornaran al pavelló per canviar-se de roba i
desplaçament a l’espai habilitat pel dinar.
14:30 h. Dinar de Germanor. A l’espai de dinar les colles trobaran el seu nom a les
taules reservades amb el nom de la colla.
Durant el dinar s'entregarà a tots els assistents un obsequi de la trobada.
Pagament del dinar:
El preu dels àpats és gratuït pels trabucaires, estendards i músics participants i té
un cost de 15 € pels acompanyants adults i de 10€ pels menors de 10 anys.
Per formalitzar el pagament es pot fer l'ingrés al núm. de compte. ES35 2100 0191
1802 00152895 abans del dia 27 de maig. A l'ingrés ha de constar el nom de la
colla.

OFERTA HOTELERA:
Habitacions reservades per la colla amfitriona a l’HOTEL TRAMONTANA

DADES DE CONTACTE:
Carles Planas. Telèfon: 686 88 61 63. faplafa@gmail.com

TROBADA NACIONAL DE TRABUCAIRES DE CATALUNYA
5 DE JUNY DE 2022

ÀPATS

Esmorzar:
Entrepans de formatge o embotits + beguda

(Qui vulgui cafè hi ha un bar a prop)
Dinar:
Amanida + arrossada carn i marisc + postres

Qui tingui problemes d’al·lèrgia i no pugui prendre arròs mixt ha de
comunicar-ho coordinadora@trabucaires.cat
o al telèfon 605.566.639 Tere Tarruella

OFERTA HOTELERA:
Habitacions reservades a l’HOTEL TRAMUNTANA
https://www.hoteltramuntana.com/

Telèfon: 972 55 65 88

Informació interessant a tenir en compte:
 El check-in (entrada hotel) es farà a partir de les 15 hores
 En el moment de l’entrada es farà el pagament de les habitacions.
 Preu habitacions:
Doble: 65,32€
Individual: 52,66€
Triple: 82,98€
En els preus està inclosa la taxa turística
 Pàrquing soterrani 24 hores: 5€
 Pàrquing gratuït al carrer en zona delimitada
 L’hotel està obert tota la nit
 L’esmorzar no està inclòs en el preu. Tenen bufet lliure a 8€ per persona
 L’habitació s’ha de deixar lliure abans de les 12 hores del diumenge
 L’hotel té lloc específic per guardar bosses i maletes

Si necessiteu més informació al respecte podeu posar-vos en contacte amb:

Carles Planas. Telèfon: 686 88 61 63. faplafa@gmail.com
Tere Tarruella. Telèfon: 605 56 66 39. coordinadora@trabucaires.cat

