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25 d’agost, 1, 2, 6, 7 ,8 ,9 10, 11 i 16 de setembre

M

LES BORGES DEL CAMP

la
a
r
o
n
o
h
n
e
r
o
j
Festa Ma
ra
e
i
R
a
l
e
d
u
é
Mare de D el Camp
sd
e
g
r
o
B
s
e
L
18
0
2
l
e
d
e
r
b
m
e
Set

DE
L

GE
OR
SB

CA

MP

ST
A

FE
D ADI ST
NA ’INT CIO A
CI ER NA
ON ÈS L
AL

TR

R

FE

O

AJ

M
LE

S

Festa Tradicional d’Interès Nacional
i el seu Ball de Diables com a Element Festiu
Patrimonial d’Interès Nacional.

SALUTACIONS

Els Diables petits se’ns fan grans!
L’any 2010 la Generalitat de Catalunya va declarar els Diables de les Borges del Camp Element festiu
patrimonial d’interès nacional. Va ser un moment molt emocionant que ens va omplir d’orgull perquè la
nostra Festa Major de la Mare de Déu de la Riera sense els diables no seria la mateixa, ni de bon tros.
De fet, seria una altra cosa completament diferent.
Tan sols dos anys abans, en 2008, la Colla de Diables havia creat la Colla Infantil de Diables, una molt bona
pensada perquè els borgencs i les borgenques de ben petits ja coneguin la cultura del foc i la tradició que viu
tan intensament el nostre poble en l’Arribada.
Aquest any, doncs, ja fa 10 anys de l’inici d’aquesta iniciativa i crec que podem dir amb satisfacció
que vora 40 nens i nenes de 3 a 17 anys en formen part. A més, durant aquest temps alguns ja han fet el salt
a la Colla de Diables grans, de manera que s’ha acomplert un dels objectius principals: donar continuïtat
a la cultura del foc i als Diables per l’Arribada. A més, la Colla Infantil de Diables és la segona més antiga del
Baix Camp.
És per aquest desè aniversari que des de l’Ajuntament ens omple d’orgull que la Colla Infantil de Diables hagi
acceptat de fer el pregó de la nostra Festa Major. Ningú com ells per donar-li ple sentit a la crida a la festa i
vincular-la directament amb l’Arribada com a element únic i identificador de la nostra Festa Major.
D’altra banda, el parlament de benvinguda a la Mare de Déu de la Riera enguany volíem que tingués un
simbolisme especial i és per això que l’Ajuntament de les Borges del Camp va convidar al Molt Honorable
President de la Generalitat, Quim Torra. Malauradament el president Torra ens va comunicar que a causa
de problemes d’agenda no podia ser amb nosaltres el dia 7 i, per aquest motiu, i sense perdre aquest caràcter
especialment simbòlic, vam demanar a mossèn Joan Àguila que sigui ell qui faci el parlament de l’Arribada.
Mossèn Joan Àguila va exercir el seu ministeri entre 2010 – 2017 a la parròquia de l’Assumpció de les Borges
del Camp i la seva bonhomia, la seva empatia i la seva imatge d’amic de tothom van presidir la seva trajectòria a
les Borges. És per això que, de simbolisme a simbolisme, ens honora que mossèn Joan Àguila presideixi aquesta
celebració tan sentida i estimada per borgenques i borgencs.
Per tot plegat, espero que participeu intensament en tots els actes de la Festa Major però especialment en
aquests de tan transcendents i significatius per a tots els borgencs i borgenques.
Molt bona Festa Major!
Joaquim Calatayud Casals. Alcalde

SALUTACIONS

Els protagonistes
de la Festa Major
La Festa Major de la Mare de Déu de la Riera ens espera per gaudir i viure amb intensitat aquests dies en què
rememorem els actes més tradicionals i els orígens que ens identifiquen com a poble: la Tronada i l’Arribada. Al voltant
d’aquests actes centrals, el programa de la Festa Major presenta un format consolidat que té en compte totes les edats
i que busca orquestres i espectacles que convidin a la participació.
Així aquest any esperem que, com va passar per la Festa Major de Sant Antoni, el mentalista Toni Pons ens torni a
sorprendre i ens posi de manifest el poder de la nostra ment. A més, la música tornarà a ocupar un lloc preferent entre
les activitats programades, començant pel concert jove del dia 7 de setembre amb Segonamà + Tarracosurfers + Dj
OGT, i sense oblidar els grups i orquestres que amenitzaran els balls dels dies 8, 9 i 10 de setembre.
El pregó amb els Diables petits, la trobada de Gegants i Grallers que arriba a la XXVI edició, el concurs de Tir al Plat,
el concurs de paelles, la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, sardanes i activitats infantils durant
tot el dia 9 són ja actes clàssics i imprescindibles en el nostre programa de Festa Major.
I com cada any, tot plegat no seria possible sense la implicació i la participació activa i decidida de les entitats d
el nostre poble. El seu compromís i el seu ànim col·laboratiu és molt valuós i imprescindible, i per això no ens cansarem
de reconèixer-ho públicament. Clar exemple serà l’exposició de la Festa Major, aquest any centrada en els treballs del
grup de Puntaires i de l’Associació de Dones de les Borges del Camp.
Esperem que totes les propostes que trobareu en aquest programa de mà us convidin a sortir de casa, a ballar,
a riure, a trobar-vos amb les amistats i, en definitiva, a ser els veritables protagonistes de la Festa Major
de la Mare de Déu de la Riera.
Maria del Mar Bravo Triquell. Regidora de Cultura i Festes
Montserrat Llauradó Aymamí. Regidora de Joventut i Benestar, Família i Salut

El pregoner de la Festa Major
Estimats borgencs i borgenques, aquest any la secció Infantil de la nostra Colla de Diables
celebrem el 10è aniversari. 10 anys poden semblar poc al costat dels més de 150 anys d’història
de la Colla de Diables de Les Borges del Camp però, amb 40 nens i nenes d’entre 3 i 16 anys
ballant i jugant amb foc, és avui dia una de les colles més nombroses i veteranes dels voltants.
La colla petita neix el 17 de maig de 2008 juntament amb el grup de timbalers Batukamp i la
I Nit del Foc. L’apadrinen els nostres estimats gegants Serè i Marinada i s’estrena amb 27
diablets que massa en mà i amb els seus petits vestits encongits fan de les espurnes una pluja de
rialles que il·luminen els carrers de la nostra vila.
6 de Setembre de 2008: la primera Arribada Infantil és una realitat. Mares, pares,
avis i tots els veïns del poble seguim embadalits el seguici dels més petits que, amb la fermesa
de la tradició, aixequen emocionats els seus paraigües de foc.
Des de llavors les guspires no s’han apagat, i any rere any la colla petita precedeix l’Arribada
del 7 Setembre, així com també és llueix per Sant Antoni a la Festa Major d’Hivern i acompanya
l’Aplec de la Sardana al Juny.
Fora de les nostres contrades i en nom de les Borges del Camp, els nostres petits enamorats
del foc acompanyen cercaviles i correfocs d’altres festes majors, forjant cultura d’arrels ben
catalanes arreu.
Agraïm a l’equip de l’Ajuntament que ens hagi fet confiança al demanar-nos de preparar el
Pregó de la Festa Major. Ens honora i ens il·lusiona. Us esperem a tots i totes en aquest acte
d’inici de festa per poder compartir amb alegria la celebració de la primera dècada dels petits.
Mares, pares i diables de la colla.

Cap casa
sense
Domàs
de la
Mare de
Déu de
la Riera

POSA’L
aquesta
Festa
Major

DISSABTE DIA 25 D’AGOST
BAIXADA ANDRÒMINES
FESTA HOLI PARTY
a partir de les 4 de la tarda, a la baixada del
Poliesportiu

COMENÇA LA FESTA

Organitza: Colla de Joves Els Havanus

DISSABTE DIA 1 DE SETEMBRE
XXVI Trobada de
GEGANTS, GRALLERS i
TIMBALERS
a partir de les 6 de la tarda,
al passeig de l’Hort del Dasca. Plantada de Gegants
a les 7 de la tarda
Inici de la cercavila
Recorregut: c. Verge de Montserrat, c. Verge de la
Riera, c. Catalunya, plaça de la Font, c. de Baix,
c. Pintor Fortuny, c. Comerç, c. Alcalde Ramon Ciurana,
plaça de l’Església, c. Mossèn Jacint Verdaguer,
c. Verge de la Riera i passeig de l’Hort del Dasca

a la plaça de l’Església
Ballada final, parlament i lliurament de records a totes
les colles participants.
Colles participants:
Colla Gegantera de la Selva del Camp; Colla Gegantera
de l’Ajuntament de Campos; Colla Gegantera i Caparrots
“l’Esbart de Sant Jordi” de Pollença; Colla Gegantera i Grallers
d’Alforja; Colla Gegantera d’Alcover; Colla Gegantera i Grallers
de Colldejou; Colla Gegantera de Riudecols, Colla Gegants
Manotes i Capsgrossos de Riudecanyes i Colla de Geganters,
Grallers i Timbalers de les Borges del Camp.
Organitza: Colla de Geganters, Grallers i Timbalers SERÉ i MARINADA

VETLLA de PREGÀRIA
a les 9 de la nit, a l’Ermita de la Mare de Déu de la Riera

DIUMENGE DIA 2 DE SETEMBRE
Inauguració de les
EXPOSICIONS de treballs de
Patchwork i Puntes de Coixí
a la 1 del migdia, a la Sala d’Exposicions del Centre Cultural
Marinada
Dies visita: 8, 9 i 10 de setembre, de la 1 a les 2 del migdia

COMENÇA LA FESTA

Organitza: Associació Cultural de Dones Borgenques
- Puntaires de les Borges del Camp

EL
PREGÓ
de la
FESTA
MAJOR
A 2/4 de 9 de la nit,
a la plaça de l’Església a
càrrec de la COLLA INFANTIL
DE DIABLES amb motiu del
10è aniversari de la seva
creació

DIJOUS DIA 6 DE SETEMBRE

L’ARRIBADA INFANTIL – 10 ANYS
de la Colla Infantil

a les 9 de la nit, a la plaça de Sant Antoni
Cercavila a càrrec de la Colla Infantil de Diables acompanyats pel grup de Timbalers de la Colla de Diables.
Recorregut: sortida de la plaça Sant Antoni, c. Comerç, plaça de la Font, c. Catalunya, c. Verge de la Riera, c. Major i plaça de l’Església

DIVENDRES DIA 7 DE SETEMBRE
La TRONADA
a la 1 del migdia, a la plaça de l’Església
Aviada per l’home i la dona més grans de la vila. Repic general de
campanes. Actuació dels GEGANTS Serè i Marinada acompanyats de la
Colla de Grallers i Timbalers.

LA FESTA MAJOR

L’ARRIBADA
A 2/4 de 10 de la nit
Processó cap a l’ermita per anar a buscar la Mare de Déu de la Riera.
Salutació a la Mare de Déu. Inici del tradicional BALL DE
DIABLES i davallada cap al poble.
Arribada pel pont de l’Oriol i, a la plaça de Sant Antoni,
nomenament d’alcaldessa d’honor a la Mare de Déu de la
Riera a càrrec de l’alcalde de la Vila, Il·lm. Sr. Joaquim Calatayud
i Casals.
Salutació-Parlament de benvinguda, a càrrec de mossèn
Joan Àguila, qui va exercir a la Parròquia de l’Assumpció de
les Borges del Camp entre 2010 i 2017 amb gran mestratge i
bonhomia.
Seguidament, cant de la Salve Regina del mestre Josep
Sancho Marraco, pel Cor Parroquial amb acompanyament
orquestral.
La processó seguirà cap al passeig de l’Hort del Dasca, on es
dispararà un espectacle pirotècnic.
En arribar a l’Església, recepció i besamans a la Mare de Déu
de la Riera.

NIT JOVE
a 2/4 d’1 de la matinada,
a l’envelat
RECLUTES + SEGONAMÀ +
TARRACOSURFERS + Dj OGT
Entrada gratuïta

DISSABTE DIA 8 DE SETEMBRE
SOLEMNE MISSA CONCELEBRADA
a les 12 del migdia, a l’Església
El Cor Parroquial cantarà la Missa Pontificalis de Lorenzo Perosi.

SARDANES

LA FESTA MAJOR

a 2/4 de 2 del migdia, a l’envelat
A càrrec de la Cobla Reus Jove

CANT DE VESPRES
I SOLEMNE
PROCESSÓ
a 2/4 de 7 de la tarda, a l’Església
Cant de vespres i, tot seguit,
solemne processó amb la imatge
de la Mare de Déu de la Riera pels
carrers de la vila.
A la plaça de la Font, cant de la Salve
Regina pel Cor Parroquial.

CONCERT
de Festa Major
a les 8 de la tarda, a l’envelat
Amb l’orquestra
COSTABLANCA
Entrada gratuïta

BALL de NIT
a 2/4 de 12 de la nit, a l’envelat
Amb l’orquestra
COSTABLANCA
Entrada gratuïta

Els diables petits
ja han fet 10 anys
El mes de maig de 2008 es va presentar a les Borges del
Camp la Colla Infantil de Diables. Aquesta és una de les
iniciatives més reeixides dutes a terme en els últims anys al
municipi, ja que la seva evolució en aquests 10 anys ha estat
molt satisfactòria amb una quarantena de nens i nenes que són
diables petits i que segurament seran, en uns anys, diables
grans. De fet, en aquests 10 anys ja s’ha donat el cas de diables
petits que han passat a ser diables grans.
D’aquesta manera es vol preservar i potenciar un dels signes
més identificatius de la nostra Festa Major: el foc. Les Borges
del Camp homenatja la seva patrona cada 7 de setembre amb
un acte singular en què es representa la lluita entre les forces
del bé (la Mare de Déu) i les forces del mal (els diables) que
intenten impedir amb les seves carretilles que la imatge
religiosa arribi a l’església de l’Assumpta.
I fa 140 anys que es repeteix aquesta lluita amb foc i
espurnes per tot el poble, amb diables que espontàniament

participen en l’acte més significatiu de les Borges del Camp a la
manera antigua de fer el ball de diables al Baix Camp, és a dir,
sense música ni timbals. Per això, en 2010 la Generalitat de
Catalunya va declarar els Diables Element festiu patrimonial
d’interès nacional.
Per això també és tan important la iniciativa de la Colla de
Diables, constituïda en 1982, de crear la Colla Infantil de
Diables: per mantenir la tradició, per potenciar aquest gust pel
foc de molts borgencs petits i borgenques petites, i per
transmetre l’orgull de participar i de ser protagonistes de l’acte
més emblemàtic de la Festa Major.
Des d’aquest punt de vista, l’Arribada infantil del 6 de
setembre és la proposta més innovadora que s’ha fet en els
últims anys en la programació de la Festa. És el moment perquè
els diables petits aprenguin i entenguin el significat profund de
ser diable a les Borges del Camp, que va més enllà del gust pel
foc i la tirada de carretilles. L’Arribada és un sentiment amb
una gran potència, que neix de la connexió amb els avantpassats,
que lliga els participants amb la tradició que defineix el tarannà
borgenc. L’Arribada és essència borgenca al cent per cent.
Per tot això, des de l’Ajuntament, i en nom del tot el poble,
es vol felicitar la Colla de Diables per crear i mantenir la Colla
Infantil de Diables, i encoratjar pares, mares i familiars per
respectar i potenciar el gust dels diables petits pel foc. I, per
sobre de tot, volem felicitar els nens i nenes que es vesteixen
de diable per tirar bengales i carretilles (segons les edats), per
gaudir amb el foc i amb la seva Arribada, i per viure amb il·lusió
les espurnes i els espetecs que són la força de la Festa Major de
la Mare de Déu de la Riera.

DIUMENGE DIA 9 DE SETEMBRE

LA FESTA MAJOR DE LA MAINADA
a partir de les 11 del matí, al carrer Verge de Montserrat
INFLABLES
Horari: Matí de les 11 a la 1. Tarda de les 5 a les 7
TOBOGAN AQUÀTIC
a partir de les 11 del matí i fins a les 2 del migdia,
al carrer Baixada de la Creueta

Entrada gratuïta

MISSA,
en honor a Sant Antoni de Pàdua
a les 12 del migdia, a l’Església

LA FESTA MAJOR

LA FESTA MAJOR
DE LA MAINADA
a partir de les 5 de la tarda i fins a
les 7, al pati de l’Escola Rocabruna
Animació infantil amb els personatges
de Disney PJ MASKS, amb pinta
cares i photocall
i també.....

Espai COMAIGUA
Amb jocs per la mainada
Entrada gratuïta

Espectacle “TU OTRO YO”
a càrrec del mentalista TONI PONS
a 2/4 de 8 de la tarda, a l’envelat
On està el límit entre la realitat i la imaginació?
NO hi ha còmplices, NO hi ha actors, NO hi ha acords previs amb ningú,
i aquesta autenticitat converteix cada funció en alguna cosa absolutament
apassionant, no n’hi ha dues d’iguals. El que viuràs en cada minut,
com a espectador o voluntari, quedarà gravat en la teva memòria emocional
per sempre. Toni Pons et mostrarà les increïbles capacitats de “Tu otro yo”.
Mentalisme d’alt impacte en una atmosfera d’impossibilitat absoluta.
Si ho desitges, viuràs un autèntic tràngol hipnòtic on viuràs experiències
increïbles, sempre des del més absolut respecte. Solament participen
voluntaris i ningú és ridiculitzat en cap moment.
Un enfocament completament diferent de la hipnosi d’espectacle que va
més enllà del pur entreteniment, amb beneficis d’hipno-coaching per als
voluntaris. Tu decideixes si desitges VEURE o PARTICIPAR
Entrades anticipades a l’Ajuntament els dies 3,4,5 i 6 de setembre. Preu: 10 €
A taquilla una hora abans de l’actuació. Preu: 12 €
Menors de 10 anys, gratuït si van acompanyats
Entrades no numerades. Aforament limitat.

Concert amb el grup HEY PACHUCOS
a les 12 de la nit, a l’envelat
Hey Pachucos són uns músics excepcionals, amb taules i un gran domini de
l’escenari. Creadors d’un xou propi que reuneix un sòlid repertori de grans
hits, indispensable per a qualsevol Festa Major. Temes de sempre i el que
més sona la present temporada. No només toquen amb talent i convicció
sinó que, en moments puntuals, recreen amb teatralitat i humor, des de la
posada en escena original, als gestos i la veu de l’intèrpret original.
Entrada gratuïta

DILLUNS DIA 10 DE SETEMBRE
CONCERT
a les 8 de la tarda, a l’envelat
Amb l’orquestra NOVA SATURNO

LA FESTA MAJOR

Entrada gratuïta

MARXA DE TORXES
a 2/4 de 12 de la nit, a la plaça de Sant Antoni
Marxa de Torxes
Sortida de la plaça Sant Antoni i fins al Replà
Organitza: ANC de les Borges del Camp

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
a 3/4 de 12 de la nit, a la plaça de l’Església
Acte institucional: senyal d’entrada, parlament, Cant dels Segadors i repic
general de campanes. El parlament d’enguany anirà a càrrec de
l’Il·lm. Sr. Josep Llebaria i Nolla, alcalde de Duesaigües

BALL
a 2/4 d’1 de la nit, a l’envelat.
BALL amb l’orquestra NOVA SATURNO
Entrada gratuïta

DIMARTS DIA 11 DE SETEMBRE
PARC INFANTIL
aquàtic i, a la pista poliesportiva, circuit de Balanza Bike
al Poliesportiu el Garrigó
Horari: Matí de les 12 a les 3 Tarda de les 4 a les 7
Organitza: Poliesportiu el Garrigó

MANIFEST 11 de setembre
a les 12 del migdia, a la plaça de l’Església
Lectura d’un Manifest a càrrec de l’ANC de les Borges del Camp
Organitza: ANC de les Borges del Camp

LA FESTA MAJOR

a 2/4 d’1 del migdia, a la plaça de l’Església
Encesa dels tradicionals 11 coets de la Diada i tot seguit
Cant dels Segadors

PAELLES d’ARRÒS
a la 1 del migdia, al Poliesportiu
Organitza: Poliesportiu el Garrigó

GRAN TIRADA SOCIAL al PLAT
a les 5 de la tarda, al Camp de Tir situat a la partida Mas d’en Compte
Entrenaments: dies 7, 8, 9 i 10 de setembre
Horaris: Matí de 10 a 2 h - Tarda de 5 a 9 h
Organitza: la Societat de Caçadors

DIUMENGE DIA 16 DE SETEMBRE
Primera edició del Trail “Els Miradors”
L’Ajuntament de les Borges del Camp, amb el suport tècnic de Tretzesports i la col·laboració d’atletes locals, organitzarà la primera edició
del Trail “Els Miradors”. Aquesta prova està enfocada per a participants que es vulguin iniciar en el món del trail.
La prova constarà de dues modalitats: la Trail, prova que es farà corrent, i la caminada popular. Les dues modalitats faran un recorregut
aproximat d’11.000 metres.
Hora de sortida: 2/4 de 10 del matí. Lloc de sortida: passeig de l’Hort del Dasca
Informació i inscripcions: tretzesports.wixsite.com/trailelsmiradors

AVÍS

RECORREGUT DEL BALL DE DIABLES
MESURES DE SEGURETAT
Data: 6 de setembre de 2018
Descripció de l’actuació: ball de diables infantil,
amb motiu de “l’Arribada Infantil”
Normativa aplicable: Decret 252/1999, de 31 d’agost, pel qual
es regulen les actuacions dels grups de foc a les celebracions
populars i tradicionals.
Hora d’inici: 21.00h
Hora de finalització: 23h
Recorregut: sortida del Pont de l’Oriol, pl.
de Sant Antoni, c. del Comerç, pl. de la Font,
c. Catalunya, c. Verge de la Riera, c. Major i
pl. de l’Església.

Data:
7 de setembre de 2018
Descripció de l’actuació: ball de diables amb
motiu de l’Arribada de la Mare de Déu de la
Riera.

Normativa aplicable: Decret 252/1999, de 31 d’agost, pel qual es regulen
les actuacions dels grups de foc a les celebracions populars i tradicionals.
Hora d’inici: 21.30h
Hora de finalització: 24h
Recorregut: sortida de l’ermita de la Mare de Déu de la Riera fins la pl. de
Sant Antoni, c. del Comerç, pl. de la Font, Av. Sra. Magdalena Martorell
(des de la farmàcia al passeig de l’Hort del Dasca), c.Verge de Montserrat,
camí de la Creueta, c. Verge de la Riera, c. Major i pl. de l’Església.
Mesures de seguretat a adoptar pels veïnat durant el recorregut:
Mantingueu portes i finestres tancades, persianes abaixades, aparadors i vidres
protegits i tendals recollits, i no tingueu roba estesa o altres elements com banderes, etc.
No col. loqueu cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament de
l’actuació o el pas fluid de la gent (testos, taules, cadires, etc.).
No llanceu aigua fins que no s’hagi acabat l’actuació.
No encengueu foc ni fumeu a prop de les bosses o contenidors de material
pirotècnic.
No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no
agafeu ni destorbeu cap dels seus membres.
No aparqueu vehicles
Recordem que l’actual normativa només permet
la manipulació de certs articles de pirotècnia, com
els que s’utilitzen al ball de diables, als majors
d’edat, i que han de seguir escrupolosament les
mesures de seguretat que estableix el Decret
252/1999 de 31 d’agost, pel qual es regulen les
actuacions dels grups de foc en les celebracions
populars i tradicionals.

PROHIBICIÓ D’APARCAMENT DURANT ELS DIES DE LA FESTA MAJOR
dissabte dia 25 d’agost (baixada andròmines )

PROHIBIT APARCAR
De les 13.00h a les 21.00h
Baixada del Poliesportiu, av. del Jocs Olímpics, c. del Poliesportiu i
av. Font de les Escales
Els carrers esmentats romandran tancats per als vehicles.

dissabte dia 1 de setembre (Trobada de Gegants)

Martorell (des de la farmàcia fins al passeig de l’Hort del Dasca),
c. Verge de Montserrat, camí de la Creueta, c. Verge de la Riera i c. Major.
*Amb motiu de la tronada, tots els accessos a la plaça de l’Església per a vehicles
romandran tancats de les 10.00h a les 14.00h.
* Amb motiu de l’Arribada de la Mare de Déu de la Riera, els carrers principals
del nucli antic quedaran tancats a la circulació de vehicles
a partir de les 22.00h

dissabte dia 8 de setembre: (Processó)

PROHIBIT APARCAR
De les 15.00h a les 21.00h:
c. Verge de Montserrat (TOT EL DIA), camí de la Creueta, c. Verge de la
Riera, c. Catalunya, pl. de la Font, c. de Baix, c. Pintor Fortuny,
c. del Comerç, c. Major, c. Jacint Verdaguer i pl. de l’Església.
Els carrers esmentats romandran tancats per als vehicles.

PROHIBIT APARCAR
Durant tot el dia a la plaça de l’Església i aparcament lateral.
Tarda: de les 17.00h a les 20.00h, al c. Major, c. Verge de la Riera,
c. Catalunya, pl. de la Font, c. de Baix, c. pintor Fortuny, c. del Comerç i
c. alcalde Ramon Ciurana.

diumenge dia 2 de setembre (Pregó de Festa Major )

diumenge dia 9 de setembre (Festa Major Petita)

PROHIBIT APARCAR
De les 07.00h a les 23.59h
Plaça de l’Església

PROHIBIT APARCAR
Carrer Verge de Montserrat, camí de la Creueta i baixada de la Creueta
TOT EL DIA.

dijous dia 6 de setembre: (l’Arribada Infantil – Ball de Diables) dilluns dia 10 de setembre
PROHIBIT APARCAR
(Acte institucional Diada Nacional de Catalunya)
De les 18.00h a les 23.00h,
c. alcalde Ramon Ciurana, pl. de Sant Antoni, c. del Comerç, pl. de la Font,
c. Catalunya, c. Verge de la Riera i c. Major i pl. de l’Església.

divendres dia 7 de setembre: (Tronada i l’ARRIBADA – Ball de Diables)
PROHIBIT APARCAR
Durant tot el dia a la plaça de l’Església i aparcament lateral.
Nit: de les 17.00h fins les 24h, al c. alcalde Ramon Ciurana, pl. de Sant
Antoni, camí de l’Ermita, c. del Comerç, pl. de la Font, av. Magdalena

PROHIBIT APARCAR
Plaça de l’Església i laterals
De les 20.00h a les 24h.
			
El carrer Verge de Montserrat quedarà tancat
a la circulació rodada
els dies 1, 2, 7, 8, 9, 10 i 11 de setembre
L’Ajuntament demana a tota la població respectar les prohibicions
d’aparcament per tal que tots els actes programats es puguin desenvolupar
en les millors condicions possibles.

La Festa Major resumida
DISSABTE DIA 25 d’agost

A partir de les 4 de la tarda – a la baixada del Poliesportiu. Baixada d’Andròmines i Festa Holy Party

DISSABTE DIA 1 de setembre

A partir de les 6 de la tarda – al passeig de l’Hort del Dasca. Trobada de GEGANTS, GRALLERS i TIMBALERS
A les 9 de la nit – a l’Ermita Mare de Déu de la Riera. Vetlla de Pregària

DIUMENGE DIA 2 de setembre

A la 1 del migdia – Sala Exposicions del Centre Cultural Marinada - Exposicions
A 2/4 de 9 de la nit – a la plaça de l’Església. PREGÓ de Festa Major

DIJOUS DIA 6 de de setembre

A les 9 de la nit – sortida del Pont de l’Oriol. L’ARRIBADA INFANTIL – 10 anys

DIVENDRES DIA 7 de setembre

A la 1 del migdia – a la plaça de l’Església. TRONADA, repic general de campanes, actuació de gegants i
grallers
A 2/4 de 10 de la nit. PROCESSÓ cap a l’ermita, ball de diables, parlament de benvinguda, Salve Regina,
espectacle pirotècnic, besamans a la Mare de Déu de la Riera
A 2/4 d’1 de la matinada – a l’envelat. FESTA JOVE amb els grups RECLUTES + SEGONAMÀ
TARRACOSURFERS + Dj OGT

DISSABTE DIA 8 de setembre
A
A
A
A
A

les
2/4
2/4
les
2/4

12 del migdia. Missa concelebrada
de 2 del migdia – a l’envelat. SARDANES
de 7 de la tarda. Cant de vespres i processó
8 de la tarda – a l’envelat. CONCERT amb l’orquestra COSTABLANCA
de 12 de la nit - a l’envelat. BALL amb l’orquestra COSTABLANCA

DIUMENGE DIA 9 de setembre
A
A
A
A
A

partir de les 11 del matí – al passeig de l’Hort del Dasca. La Festa Major Petita
les 12 del migdia. Missa
partir de les 5 de la tarda – al pati de l’Escola Rocabruna. La Festa Major Petita
2/4 de 8 de la tarda – a l’envelat. Espectacle amb TONI PONS
les 12 de la nit – a l’envelat. Concert amb el grup HEY PACHUCOS

DILLUNS DIA 10 de setembre

A les 8 de la tarda - a l’envelat. CONCERT amb l’orquestra NOVA SATURNO
A 2/4 de 12 de la nit – sortida plaça Sant Antoni. Marxa de Torxes pels carrers de la vila
A ¾ de 12 de la nit – plaça de l’Església. DIADA NACIONAL DE CATALUNYA. Acte institucional: senyal
d’entrada, parlament, Cant dels Segadors i repic general de campanes
A 2/4 d’1 de la nit – a l’envelat. BALL de nit amb l’orquestra NOVA SATURNO

DIMARTS DIA 11 de setembre
A
A
A
A
A

les 12 del matí – al Poliesportiu “El Garrigó”. PARC INFANTIL
les 12 del migdia – a la plaça de l’Església - Manifest de l’Assemblea i Òmnium pel Referèndum
2/4 d’1 del migdia – a la plaça de l’Església. Encesa dels coets i repic general de campanes.
la 1 del migdia – al Poliesportiu “El Garrigó”. PAELLES D’ARRÒS
les 5 de la tarda – al Camp de Tir de la Partida Mas d’en Compte. Gran TIRADA SOCIAL AL PLAT

DIUMENGE DIA 16 de setembre

A 2/4 de 10 del matí – passeig de l’Hort del Dasca. Trail “Els Miradors”

Tots els actes i horaris de la
Festa Major a:
des del Google Play o l'Apple Store
descarrega l'aplicació al mòbil i subscriu-te

www.lesborgesdelcamp.cat
EL TEU
PROGRAMA DE FESTA
MAJOR AL MÒBIL
facebook.com/ajborgesdelcamp
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Agraïments:
Colla de Geganters, Grallers i Timbalers - Parròquia de
l’Assumpta - Cor Parroquial - Diables de les Borges del
Camp – Grup de Timbalers - Sala Parroquial - Colla de
Joves Els Havanus – Comaigua - Societat de Caçadors
– Amics de l’Ermita de la Mare de Déu de la Riera –
Poliesportiu el Garrigó – ANC de les Borges del Camp
–- Associació Cultural de Dones Borgenques- Puntaires
de les Borges del Camp –- Diputació de Tarragona
-Tretzesports - Brigada Municipal i a totes les persones
que desinteressadament col·laboren en algun dels actes
programats.
Gràcies a tots i a totes!

