
FESTA MAJOR DE BOT

07.00h Rosari de l'Aurora, i a continuació missa
primera.

09.00h Cercavila pels carrers del poble amb la
banda "Bot Band"

11.00h Missa major i processó
12.30h Curses pedestres pels Quintos/es del 2020
13.30h Concert vermut amenitzat per l'Orquestra

ATALAIA
18.30h Tradicional ball de LA DANSADA, a la

plaça de l'Església, a càrrec dels Quintos/es del
2020

20.00 i 00.30h Grans sessions de ball amb
l'Orquestra

09.00h Cercavila pels carrers del poble amb la
banda "Bot Band" i missa primera

11.00h Missa major i processó
13.00h Curses pedestres per atletes professionals
14.00h Concert vermut amenitzat per l'Orquestra

NUEVA ALASKA
18.30h Tradicional ball de LA DANSADA, a la plaça
de l'Església, a càrrec dels Quintos/es del 2020

20.00h Gran sessió de ball amb l'Orquestra NUEVA
ALASKA

En acabar el ball, Traca de Sant Blai i castell de
focs al parc municipal

00.30h Gran sessió de ball amb l'Orquestra

SANT BLAI 2020

ORGANITZA: COL·LABORA:

Divendres, 31 de gener

22.00h Pregó de festes. Proclamació de la Pubilla,
Dama i Pubilles i  Hereu infantil del 2020

A continuació, espectacle per a tots els públics

Dissabte, 1 de febrer

13.00h Traca i volteig de campanes inaugurant les
Festes Majors

16.00h Partit de Futbol infanitl, Bot - Horta de Sant
Joan, al poliesportiu

18.00h Sessió gratuïta de cinema al Cinema Club
Esportiu Bot, amb la pel.lícula "Book Club"

00.00h Nit jove amb

i disco mòbil, al Club Esportiu Bot

MAGIA NEGRA
Diumenge, 2 de febrer,

 LA CANDELERA

Després de la sessió de ball de nit, disco mòbil
ATALAIA

Dilluns , 3 de febrer,
 SANT BLAI

NUEVA ALASKA
Després de la sessió de ball de nit, disco mòbil

Dimarts , 4 de febrer,
SANT BLAIET

Des de les 11.00 fins les 13.00h i des de les 15.00
fins les 17.00h Fira i festa infantil, al Club Esportiu

Bot
12.00h Missa major, noces d'Or i d'Argent

18.30h Tradicional ball de LA DANSADA a la plaça
de l'Església, per a xiquets i xiquetes

20.00h Gran sessió de ball amb l'orquestra

DAVANNA
Dimecres , 5 de febrer,

SANTA  ÀGUEDA
12.00h Missa major i processó. Obsequi de pastes

beneïdes
14.00h Dinar de Santa Àgueda, al Club Esportiu Bot
18.30h Tradicional ball de LA DANSADA, a la plaça

de l'Esglesia, per a les dones
20.00h Gran sessió de ball amb el conjunt ONDA

Dijous , 6 de febrer

18.00h Sessió gratuïta de cinema al Cinema Club
Esportiu de Bot, amb la pel.lícula "Book Club"


