


salutació alcalde

Benvolguts planers i planeres, 
Com cada any, quan arriba l’estiu, les primeres calors 
i amb elles, també arriba la nostra festa major.
Cada quatre anys les composicions dels ajuntaments 
canvien, ja que es convoquen eleccions municipals 
a tots els ajuntaments. El nostre no n’ha estat cap 
excepció. Al nostre poble, com ben bé deuen saber, 
es van presentar cinc partits per optar a dirigir 
l’ajuntament, i ara, iniciem una nova legislatura, que 
per al nostre poble és totalment nova; ja que s’ha 
arribat a aconseguir govern municipal, gràcies a un 
pacte postelectoral entre els dos partits majoritaris 
a les urnes; Junts per Santa Bàrbara i Esquerra Republicana de Catalunya. Des 
d’aquestes breus línies aprofito per agrair a tots els planers i planeres que van 
acudir el 26 de maig al punt de votació per emetre el seu vot i expressar la seva 
opinió.
El poble, el poble de tots, ha canviat, està canviant i seguirà canviant, ja que el 
dia a dia, el pas del temps és imparable, i amb ell, els canvis, les millores, els 
progressos, la modernització… i això ens fa ser un poble capdavanter en molts 
aspectes i amb una molt bona qualitat de vida i serveis.
Ara és temps de diversió, de xalera, de passar-ho bé, de menjars populars, tardes 
de bous, xerrades amb els amics… Això no canvia. Coses com la festa major ens 
fan ser com som, únics, diferents, planers, amb la nostra identitat planera, les 
nostres festes, costums i tradicions ben arrelades a la nostra terra i a la nostra 
gent, com aquelles oliveres mil·lenàries que s’han quedat aquí per sempre, per 
donar-nos el bo i millor seu.
Després de tot un any de treball intens, ara és l’hora de gaudir de la nostra festa 
major, “les festes” tan esperades per tothom, joves, petits i grans; combinant un 
seguit d’actes i activitats per a totes les edats i estils per tal de donar cabuda a 
tothom; on el que es pretén és aconseguir aquell caliu i aquella germanor que 
molts cops durant l’any no podem tenir.
Aprofitem estos dies per fer-ho possible, en pau, respecte, llibertat, seny i con-
vivència.
Bona festa major a tots i totes!

Alfred Blanch Farnós
Alcalde de Santa Bàrbara



salutació regidora

Benvolguts planers i planeres,

Inicio una nova etapa com a regidora de Festes de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara i, tot i que ja fa 4 
anys que estic a l’ajuntament, mai havia encapça-
lat una Regidoria tan complexa com aquesta; per 
això, primerament, voldria agrair a la regidora de 
Festes que m’ha precedit l’organització d’aquestes 
meues primeres Festes Majors com a regidora, ja 
que sense ella no m’hauria estat possible coordinar 
un programa d’actes tan excel·lent com aquest. 
Sé que ella ha estat durant 12 anys una regidora 
de Festes exemplar i això m’encoratja a agafar la 
Regidoria com un repte que ens pugui fer millorar a tots, sobretot les nostres 
Festes Majors. 

Quan em van encomanar la tasca d’encapçalar aquesta regidoria vaig pensar 
que seria una oportunitat per lluitar perquè Santa Bàrbara continuï avançant com 
ho ha fet fins ara, i ho faig amb la responsabilitat que això suposa, perquè els 
planers i planeres siguem millors cada dia amb constància, sacrifici, treball i la 
unió de tot el poble.

M’agradaria que tots ens sentim orgullosos d’haver preparat, amb tot el nostre 
esforç i dedicació, la programació perquè tots tinguem el plaer de recrear-nos en 
les nostres festes sempre carregades d´afecte, trobada i diversió. Per això, vull 
agrair a les associacions, entitats, grups i persones individuals la seua col·labo-
ració i dedicació en la preparació de les nostres festes, perquè si hi ha alguna 
cosa que manté un pobre amb vida és la seua gent, la seua participació i la seua 
implicació.

Demostrem una vegada més que sabem gaudir, que som un poble acollidor, agra-
dable, que sap viure les seues festes i que tenim les portes obertes per als que 
vulguin compatir-les amb nosaltres. Us animo a què participeu en els diferents 
actes programats al llarg d´aquests dies, que ho passem gaudint de moments 
especials que formaran part dels nostres records.

Desitjo que passeu bones festes, que la salut i l’alegria regnen a l´ambient i que 
les visquem amb intensitat.
Bones Festes 2019

Laia Pla Coto
Regidora de Festes
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DIVENDRES, 5 DE JULIOL
10.00 h Fira Ofertes durant tot el dia.
 Lloc: Carrer Major.
 Organitza: Comerços de la localitat.

18.00 h Inici 12 hores de Futbol Sala + 12 hores de Pàdel. 
 Lloc: Poliesportiu municipal.

19.00 h Muntatge de la plaça de bous. 
 (carros i carretes primera fila i els 20 primers núm. de segona fila).
 Trobareu la normativa al final del programa d’actes.

DISSABTE, 6 DE JULIOL
6.30 h Muntatge de la plaça de bous.
 Trobareu la normativa al final del programa d’actes.

10.00 h Fira Ofertes durant tot el dia.
 Lloc: Carrer Major. Organitza: Comerços de la localitat.

20.00 h Missa en honor a Sant Cristòfol a l’Església.

20.45 h Benedicció de vehicles a la plaça Cid i Cid.
 Lloc de trobada dels vehicles: Pàrquing municipal.

00.00 h Remember CF Santa Bàrbara, amb la millor música dels 
anys 80, 90 i actual.

 Lloc: Poliesportiu municipal. Organitza: CF Santa Bàrbara.

DIUMENGE, 7 DE JULIOL 
11.15 h Missa.

CANVI DE PUBILLES
19.00 h Sortida de les autoritats, pubilles i demés acompanyants 

des de la plaça Cid i Cid fins al poliesportiu municipal, 
des d’on desfilaran acompanyats de la Banda de Música 
de la Unió Musical Jaume Balmes, del Club de Twirling 
i dels gegants i capgrossos de Santa Bàrbara.

 Les pubilles i pubilles infantils del 2018 aniran 
acompanyades dels seus pares.

23.30 h Al Central Park, concert THE PLANEROS
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 Les pubilles i pubilles infantils del 2019 ho faran dels seus 
acompanyants.

 A continuació, inici de l’acte:
 Acomiadament de les pubilles del 2018 i proclamació de les 

pubilles del 2019.
 Presentació del programa de festes a càrrec de la regidora 

responsable Sra. Laia Pla Coto. 
 Salutació de l’alcalde Sr. Alfred Blanch Farnós. 
 Acte de benvinguda als planers absents, aquest any rebrà 

l’homenatge la planera absent Carolina Corcuera Figueras.
 A l’acaball, desfilada de tota la comitiva cap a la plaça Major.

22.00 h Projecció del recull d’imatges “Festes Majors 1989”, a 
càrrec de Guillermo Gaya i Josep Gorres.

 Lloc: Plaça Alcalde Cid i Cid.

DIJOUS, 11 DE JULIOL
19.00 h Repartiment del Panoli amb música de dolçaina i 

tamborí per tota la població, a càrrec de les pubilles i 
acompanyants. 

 Lloc de trobada: Monument a la Pau “Monòlit”.

19.30 h Entrega de trofeus i reconeixements esportius.
 Lloc: Piscines municipals. Organitza: Regidoria d’Esports.

20.00 h Lliurament de premis als participants i guanyadors del XIV 
Concurs d’Imatge Digital.

 Tema del concurs “Portals i portalades”.
 Lloc: Smartcentre. Organitza: Infocentre.

21.00 h Inauguració de l’exposició “Art i manualitats de l’acadèmia 
arts aplicades Regina Pla”. Lloc: c/ Major, 94.

DIVENDRES, 12 DE JULIOL
19.30 h IV Mostra de pintura.
 Lloc: Museu de la Vida a la Plana.
 (Es podrà visitar en horari d’obertura del museu: divendres 

de 17 h a 19 h, dissabtes d’11 h a 13 h i de 17 h a 19 h 
i diumenges d’11 h a 13 h).
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Dia de la Penya Taurina PLANERS PELS BOUS
19.00 h Concurs de ramaderies amb 2 vaques. 
 Les ramaderies participants seran:
 • RAMADERIA HILARIO PRINCEP
 • RAMADERIA GERMANS MONFERRER
 • RAMADERIA JOSÉ VICENTE MACHANCOSES
 • RAMADERIA DANI MACHANCOSES
 A continuació correbous de la ramaderia d’Hilario Príncep 

del Lligallo del Gànguil.

21.45 h Bou embolat de la ramaderia d’Hilario Príncep. 
 Organitza i patrocina: Penya Taurina Planers pels Bous.
 Lloc: Plaça de bous.

00.30 h Al poliesportiu municipal, XVIII Festival Tronat Planer, amb 
la FESTA “HAPPYSTAR ON TOUR 2019”, DJ Mireia DG, Dj 
Sergi Cid i DJ Dani Cortijo.

ENTRADA GRATUÏTA

DISSABTE, 13 DE JULIOL
8.00 h Sortida del bou capllaçat pels carrers de la població, a 

càrrec de la ramaderia d’Hilario Príncep del Lligallo del 
Gànguil.

 Lloc de sortida: c/ Mn. Joan Bta. i Sales (Pl. de bous).
 NOTA: La participació activa al bou capllaçat no és 

permesa als menors de 14 anys.

9.00 h Esmorzar de germanor, on es podran degustar els millors 
productes de la plana, mentre gaudim de la bona música 
del Grup Musical Joventut. Lloc: Parc municipal.

 Preu tiquet: 1€ (venda a les oficines de l’ajuntament).

21.00 h Ja tenim aquí les Festes Majors.
 Al Restaurant Diego, obrint boca amb el menú gastronòmic.
 *consultar al Facebook menú gastronòmic. Cal reservar.

23.00 h A la Terrassa by Sonia prova els productes GIN RIVES.
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PREGÓ DE FESTES
19.30 h Arribada a l’ajuntament del pregoner de la Festa Major 

2019, Sr. Ferran Grau Verge, director dels Serveis 
Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
de les Terres de l’Ebre. Salutació per part de les autoritats 
locals i sortida cap al parc 1 d’octubre. 

 Les pubilles aniran acompanyades pels seus pares. 
 La Banda de Música de la Unió Musical Jaume Balmes, el 

Club de Twirling i els gegants i caps grossos acompanyaran 
la comitiva. 

 Presentació a càrrec de l’alcalde, Sr. Alfred Blanch 
Farnós.

 Pregó de Festes a càrrec del pregoner, Sr. Ferran Grau 
Verge.

NIT DE GALA
21.30 h Sopar de Pubilles 2019. Lloc: Parc municipal.

23.30 h Ball de Pubilles amb l’orquestra WELCOME BAND.
 A partir de les 3.00 h Festa Jove. 
 A partir de les 4.00 h Dj’s locals.
 Lloc: Poliesportiu municipal.

ENTRADA GRATUÏTA

DIUMENGE, 14 DE JULIOL
7.30 h Esmorzar electrònic.
 Organitza: Associació Joventut Planera

9.00 h Tirada al plat, s’oferirà esmorzar a tots els assistents i 
participants. Lloc: Camp de tir.

 Organitza: Societat de Caçadors Sant Gregori.

7.00 h Esmorzar del Bou Capllaçat. INVITACIÓ xupito de la casa.

21.00 h Al Restaurant Diego sopar gastronòmic.
 *consultar al Facebook menú. Cal reservar.

23.00 h A la Terrassa by Sonia els nostres combinats de GIN, RON I 
WHISKY amb la col·laboració de SCHWEPPES.
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10.00 h VI CURSA ESCOLES DE CICLISME VILA DE SANTA BÀRBARA 
CAMPIONAT DE CATALUNYA.

 Lloc: Zona Institut. Organitza: Unió Ciclista Santa 
Bàrbara.

10.30 h Paintball Infantil. Participants de 8 a 13 anys.
 Preu 5 €. Material inclòs: Marcadora, màscara, guants, 

petos i munició. Lloc: Finca de l’Advocat.
 Organitza: Associació de Paintball Santa Bàrbara.

11.00 h Trobada del Centenari del CF Santa Bàrbara.
 Lloc: Poliesportiu municipal.

11.15 h Missa.

17.00 h Paintball adults. Participants a partir dels 14 anys.
 Preu 10 €. Material inclòs: Marcadora, màscara, guants, 

petos i munició. Lloc: Finca de l’Advocat.
 Organitza: Associació de Paintball Santa Bàrbara.

OFRENA DE FLORS I FRUITS EN HONOR A SANT ISIDRE,
PATRÓ DELS PAGESOS

19.30 h Punt de trobada a la plaça de l’Estació.

20.00 h Desfilada del patró, autoritats, cavalleries i entitats 
culturals i esportives de la nostra vila.

 Organitza: Penya Amics dels Cavalls, amb la col·laboració 
de les entitats locals i l’Ajuntament de Santa Bàrbara.

22.00 h BUMPER BALL. Inscripcions dels equips (5 components). 
Edat: A partir dels 14 anys. Lloc: Poliesportiu municipal.

22.30 h TOTS SOM SHOW-10, amb representacions teatrals i 
actuacions musicals, a càrrec del Grup Teatral Planer i 
de la Coral Santa Bàrbara. Lloc: Smartcentre.

12.30 h A la Terrassa by Sonia, gaudeix del “VERMUT MUSICAL” amb la 
degustació de “Ladrón de Manzana I HEINEKEN”.

21.00 h Al Restaurant Diego, descobreix a la nostra web el menú de festes 
amb sorpreses culinàries.

 *consultar al Facebook. Cal reservar.
23.00 h A la Terrassa by Sonia vine i gaudeix de les nostres copes.
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DILLUNS, 15 DE JULIOL
11.00 h Pintada de murals al magatzem municipal.
 Organitza: Grup d’Artistes Planers.

11.00 h GRAN FESTA DE LA DONA.
 Al poliesportiu, trobada de totes les dones participants a la 

festa. Començarem la diada amb tallers de balls variats. 
 Després a la Terrassa By Sonia, Damm-Lemmon ens 

donarà la benvinguda amb un refrescant xampú, tot 
seguit dinar de germanor al restaurant DIEGO, en acabar, 
música i ball i com a punt final proclamació de la reina 
per un dia.

 Preu del tiquet: 16 € (venda al mercat municipal).

11.30 h Obertura de la casa-museu del pagès d´Àngel Fibla.
 Aquesta exposició romandrà oberta tots els dies de Festa 

Major, de les 11.30 h fins a les 13 h.

16.00 h Inici del Campionat de Guinyot a la Llar de Jubilats, 
organitzat per l’Associació de Jubilats i Pensionistes de 
Santa Bàrbara. Lloc: Local de l’associació.

18.30 h A la plaça de bous, trobada de les pubilles i del Grup 
Musical Joventut que amenitzarà la tarda.

XI Concurs de Ramaderies Vila de Santa Bàrbara
18.30 h Ramaderia Marqués de Saka de Deba.

21.30 h Carretó embolat.

22.00 h Bou embolat. L’embolada anirà a càrrec dels emboladors 
planers.

XIV CURSA ENIGMÀTICA: MONEDA I TIMBRE
De 23.30 a 00.30 h Inscripcions a la plaça Cid i Cid. A mesura que 

els equips arriben s’aniran inscrivint. A continuació, inici 
de la cursa. Per participar, no hi ha límit d’edat, però els 
equips han d’estar formats entre 6 i 10 persones. Els 
participants han de venir disfressats de policies. Hauran 
de portar telèfon mòbil en dades.

21.00 h Al Restaurant Diego, vine i gaudeix del menú del mes de juliol.
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DIMARTS, 16 DE JULIOL
12.30 h Mostra de cuina “Lassanyes”, a càrrec de les sòcies de 

l’Associació Dones Planeres. Lloc: Plaça d’Espanya.

13.30 h Lliurament de trofeus del XXVI Campionat de Guinyot 
Femení.

 Lloc: Local de l’associació.
 Organitza: Associació Dones Planeres.

16.00 h Final del Campionat Local de Guinyot.
 Lloc: Local de l’associació.
 Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes de Santa 

Bàrbara.
 Col·labora: Ajuntament de Santa Bàrbara i La Caixa.

18.30 h A la plaça de bous trobada de les pubilles i de la xaranga 
Lo Perkal, que amenitzarà la tarda.

XI Concurs de Ramaderies Vila de Santa Bàrbara
18.30 h Ramaderia Hnos. Ozcoz de Fuentes de Ebro. 

21.30 h Carretó embolat.

22.00 h Bou embolat. L’embolada anirà a càrrec dels emboladors 
planers.

22.30 h TOTS SOM SHOW-10, amb representacions teatrals i 
actuacions musicals, a càrrec del Grup Teatral Planer i 
de la Coral Santa Bàrbara.

 Lloc: Smartcentre.

00.00 h NIT DE BALL amb l’orquestra SATURNO.
 A partir de les 3.00 h Festa Jove.
 A partir de les 4.00 h Dj Carlos Ivern i Dj Lluís Ramírez.

ENTRADA GRATUÏTA

21.00 h Gastrobar Lola proposa esta nit, la nit del tapeo a la Terrassa by 
Sonia.

23.00 h A la Terrassa by Sonia “MÚSICA CHILL OUT” per fer una copa 
amb bona companyia.
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DIMECRES, 17 DE JULIOL

DIADA INFANTIL
De 10.30 h a 13.30 h  Amb les següents activitats:
 *Parc REFRESCANT amb inflables d’aigua
 (porteu banyador i tovallola).
 *Circuit de cars a pedals · *Zona preescolar.
 I com a cloenda: música, gegants, carretilla i gelats per a 

tots els participants. Lloc: Poliesportiu municipal.
 Organitza: AMPA de l’Escola Jaume Balmes.
 Col·laboren. Xaranga Lo Perkal, colla Gegantera i Penya 

Planers pels Bous.

11.30 h Concert de vermut amb la xaranga Lo Perkal per als 
usuaris dels Centres VIMA i APASA.

17.00 h Gimcana juvenil “Humor amarillo” amb noves activitats.
 Edat: De 10 a 14 anys.
 Lloc: Pista de ball del poliesportiu municipal.

18.30 h A la plaça de bous, trobada de les pubilles i del Grup 
Musical Joventut, que amenitzarà la tarda.

XI Concurs de Ramaderies Vila de Santa Bàrbara
18.30 h Ramaderia Fernando Machancoses de Cheste.
 Al finalitzar la tarda, hi haurà tancament de carretons.

23.00 h Sopar popular del bou estofat, a la plaça Cid i Cid. Elaborat 
per Carns Albesa.

 Preu del tiquet: 2 € (venda al mercat municipal fins el 
divendres 12 de juliol). Al moment de la compra del tiquet 
es repartirà el cava (1 ampolla cada dos tiquets).

00.00 h Espectacle varietés “Cow-Bous Santa Bàrbara”.
 Lloc: Plaça Cid i Cid.

21.00 h Al Restaurant Diego, menú especial de bou estofat de la finca.
23.00 h A la Terrassa by Sonia GAUDEIX dels nostres GINTÒNICS i Mojitos. 

Prova’ls!
1.00 h A la Gela, acústic a càrrec de MIQUEL RULLO. Música en viu.
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DIJOUS, 18 DE JULIOL
Gimcana juvenil “Humor amarillo” amb noves activitats.

1.00 h Inscripcions per ordre d’arribada (grups de 5 participants 
a partir de 14 anys).

2.00 h Inici competició. Lloc: Pista de ball del poliesportiu 
municipal.

DIADA DE LA PAELLA FLUORESCENT
12.00 h Cada colla participant a la Diada de la Paella haurà de 

fer-ho amb colors fluorescents (estovalles, tovallons, gots, 
plats, vestimenta, etc.). Hi haurà Campionat de Futbolí.

 Bingo organitzat pel Club Twirling Santa Bàrbara.
 Lloc: Poliesportiu municipal.

18.30 h A la plaça de bous, trobada de les pubilles i la xaranga Lo 
Perkal, que amenitzarà la tarda.

XI Concurs de Ramaderies Vila de Santa Bàrbara
18.30 h Ramaderia Vicent Benavent de Quatretonda.

21.15 h Bou capllaçat. Sortida i arribada a la plaça de bous 
amb obsequis als assistents patrocinat per Agrofuser i 
Materials Santi Ribas.

22.00 h Bou embolat. L’embolada anirà a càrrec dels emboladors 
planers.

00.00 h NIT DE BALL amb l’orquestra JUNIOR’S.

A partir de les 3.00 h  Festa Jove. 

A partir de les 4.00 h  CRAZY BANNANA PARTY.

 Lloc: Poliesportiu municipal

ENTRADA GRATUÏTA

21.00 h Al Restaurant Diego, aquesta nit menú especial CARN DE BOU A 
LA PEDRA. Criada a la nostra finca.

 *consultar al Facebook menú. Cal reservar.   

23.00 h A la Terrassa by Sonia GAUDEIX de la nit.
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DIVENDRES, 19 DE JULIOL
9.00 h 50è Concurs de Tractoristes.
 Lloc: Al costat de la plaça de bous. S’obsequiarà als 

assistents.

57è HOMENATGE A LA GENT GRAN
19.00 h Trobada a la Llar de Jubilats de les autoritats locals, junta 

de l’Associació de Jubilats, pubilles i públic en general 
per rebre al convidat d’honor d’aquest any, Sr. Josep Carné 
Teixidó, president de la Federació d’Associacions de Gent 
Gran de Catalunya (FATEC) i desfilada cap al poliesportiu 
municipal acompanyats per la xaranga Lo Perkal i pels 
gegants de Santa Bàrbara.

- Pregària a càrrec de Mn. Ferran Aspa.
- Salutació del president de l’associació, Sr. Juan José 

Valldepérez Bel.
- Salutació de l’alcalde, Sr. Alfred Blanch Farnós.
- Salutació del president de la FATEC, Sr. Josep Carné 

Teixidó.
- Lliurament d’obsequis als avis assistents.
- Com a cloenda de l’acte, concert a càrrec de l’orquestra 

NUEVA ETAPA.
 Organitzen: Associació de Jubilats i Pensionistes i 

l’Ajuntament de Santa Bàrbara.

00.00 h NIT DE BALL amb l’orquestra NUEVA ETAPA.

A partir de les 3.00 h   Festa Jove. 

A partir de les 4.00 h   Dj Carlos Ivern i Dj Richard Kid.
   Lloc: Poliesportiu municipal.

ENTRADA GRATUÏTA

21.00 h Al Restaurant Diego especial sopar amb el menú degustació de 
festes. Cal reservar.

23.00 h A la Terrassa by Sonia “GIN EXPERIENCE” amb la col·laboració 
de NORDÉS.
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DISSABTE, 20 DE JULIOL
9.30 h XXVI Exhibició de Cavalleries d’Arrossegament amb Tirasset.
 Lloc: Terreny annex a la plaça de bous.
 Organitza: Penya Amics dels Cavalls.

10.00 h XII PEDALADA POPULAR 
 (Recorregut fàcil per a tothom)
 Lloc de sortida: Plaça Cid i Cid.
 Lloc d’arribada: Zona esportiva.
 Organitza: Unió Ciclista Santa Bàrbara.

17.00 h Presentació oficial dels equips ORBIKES.
 Modalitats: Femení BTT i carretera.
 Masculí DH, enduro, BTT i carretera.
 Lloc: Smartcentre.

18.30 h A la plaça de bous, trobada de les pubilles i del Grup 
Musical Joventut, que amenitzarà la tarda.

 XI Concurs de Ramaderies Vila de Santa Bàrbara

18.30 h Ramaderia Fernando Mansilla d’Ulldecona.

21.30 h Carretó embolat.

22.00 h Bou embolat. L’embolada anirà a càrrec dels emboladors 
planers.

00.00 h NIT DE BALL, amb l’orquestra PENSYLVANIA.
 A la mitja part, Bingo, organitzat pel Club Twirling Santa 

Bàrbara.

A partir de les 3.00 h   Festa Jove.

A partir de les 4.00 h   Dj Àlex Montes i Dj Ricky RF.
   Lloc: Poliesportiu municipal.

ENTRADA GRATUÏTA

21:00 h Al restaurant Diego especial sopar gastronòmic.
 *consultar al Facebook menú. Cal reservar.

23.00 h A la Terrassa by Sonia gaudeix de la nostra cocteleria amb la 
col·laboració especial de PEPSI.

1.00 h A la Gela, concerts de THE PLANEROS i de MANERAS DE VIVIR.
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DIUMENGE, 21 DE JULIOL
9.00 h Tirada al plat. S’oferirà esmorzar a tots els assistents i 

participants.
 Lloc: Camp de tir.
 Organitza: Societat de Caçadors Sant Gregori.

11.15 h Missa.

20.00 h Desfilada de carrosses, des de la plaça de l’Estació fins 
a la plaça de l’Alto i continuació pel circuit tradicional, 
amb lluita de confeti.

 Acompanyaran la desfilada la Unió Musical Jaume 
Balmes, el Club de Twirling i els gegants i capgrossos. 

23.30 h Cloenda de les Festes Majors amb Aixendri DJ.

Bones Festes
2019 a tothom!

D.L.: T 723-2019




