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Benvolguts i benvolgudes,

Un any més és un plaer saludar-
vos amb motiu de les nostre festes 
majors,en honor a Sant Llorenç. Fa no 
res que vaig escriure en aquest espai 
el meu darrer saluda i ara ja torno a 
escriure el següent, el temps passa ràpid 
gairebé sense adorna-me’n.

El temps també passa per al nostre estimat poble, 
sense que ens adonem va canviant a poc a poc. Aquest 
canvi el veiem plasmat a les fotografies, quan mirem una foto 
antiga i la comparem amb una de fa poc, quan sentim parlar a la gent més gran del poble 
que ens expliquen les seves vivències de com era abans el poble i de com va canviant, 
l lavors ens adonem que sí, que efectivament, el temps passa.... i el poble va adaptant-se 
a l’actualitat que vivim. Ara per ara estem fem unes millores, que desitgem que siguin 
del vostre gust, ja que aquestes han estat pensades amb il·lusió per a tots vosaltres. Dir-
vos, també, que tenim en projecte, més millores que a poc a poc les anirem executant, 
aquestes són gràcies a un programa d’inversió de la Diputació de Tarragona.

Però ara el que toca és parlar de la festa major. Les Festes són l’expressió de l’alegria 
d’un poble, una celebració molt arrelada als nostres costums i tradicions que hem anat 
celebrant any rere any. Podria definir-la com l’esforç, el treball i la voluntat d’un conjunt de 
persones per tal de fer-vos passar uns dies de diversió.

En arribar el mes d’agost sense voler ja donem signes de benvinguda a la nostra festa, es 
viu més moviment al nostre poble, sembla com si es despertés d’un hivern trist i l larg, com 
aquells mamífers que hivernen i es desperten en arribar la calor. Així li passa al nostre 
poble, es nota més activitat, més moviment, més vida, més color, més soroll. Comença 
a arribar gent de segona residència, familiars, amics. Les dones del poble comencen a 
feinejar, pinten les façanes de casa, omplen el rebost de menjar i begudes, es compren 
roba nova per a estrenar; els homes preparem la plaça de bous per passar les tardes 
amb familiars i coneguts i els xiquets i xiquetes esvalotats bicicletes amunt i avall. I és que 
tant grans com petits esperem la nostra festa major amb neguit i il·lusió. 

Per acabar, vull aprofitar aquest espai per fer extensiva la meva invitació de la Festa Major 
dels Muntells, a tots vosaltres muntellers, muntelleres, pobles veïns, estiuejants, grans, 
joves, a tothom veniu i gaudiu de la nostra festa, el poble dels Muntells us rebrà amb caliu 
i amabilitat.

Molt Bona Festa Major, xaleu, rieu, crideu, gaudiu, divertiu-vos... el temps passa ràpid les 
vivències es mantenen al record...

Damià Casanova i Torta

Alcalde 

Salutació
Alcalde
Salutació
Alcalde
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És per a mi un plaer i una satisfacció, 
però sobretot un gran honor tenint en 
compte que no sóc fill del poble, que 
l’Equip de Govern Local i la Comissió de 
Festes m’hagi proposat com a Pregoner 
de les festes en honor del nostre Patró Sant 
Llorenç.

Vaig néixer fa 49 anys a Torelló, a la Catalunya 
central, en una plana freda i boirosa, envoltada de 
turons, rieres gelades i sovint amb força neu a l’hivern. El 
primer cop que vaig estar al Delta el 1983 ja vaig tenir clar que volia venir a viure aquí. Fi-
nalment, per la meva activitat professional, el 1990 em vaig instal·lar uns quants anys a la 
Cava i més tard a Amposta. Vaig migrar, com els ocells que tant estimo, cap al Sud, a una 
terra d’arrossars, canyars i sosars, xafogosa i farcida de mosquits, però amb uns valors 
naturals i una gent generosa que no pots trobar enlloc més. 

La primera persona del poble que vaig conèixer, jo encara no tenia ni els Muntells localit-
zat, em va dir que li deien Hèctor i que era pescador. Qui m’havia de dir, just acabat d’arri-
bar, que més de vint anys després acabaria sent el meu sogre? En saber que treballava al 
Parc em va comentar d’un guarda, Raimundín, a qui no coneixia, després he passat mol-
tes hores de feina amb ell, és un “parlaor” i sempre m’empudega, però ha estat un gran 
mestre.

Bé, el més important ara és que comencen les festes, amb les pubilles i hereus, les tardes 
de bous, els berenars, algun que altre esmorzar, el panoli, les diades de totes les associa-
cions, l’estofat, els concerts i balls, les paelles... Cal que en gaudim tot el que puguem i si pot 
ser de tot. Cada any per aquestes dates l legeixo a les salutacions i pregons que són dies 
d’unitat. Des del punt de vista d’un “nouvingut” us pregaria que això s’estengués al l larg de 
tot l’any. Crec que jo m’hi esforço. Us demano que lluitem tots per salvaguardar el Delta i 
els nostres drets, en greu peril l, ja que som amb seguretat la zona natural més important, 
però també la més abandonada pel nostre govern.

Per acabar voldria recordar algunes persones que ens han deixat i que em van fer la vida 
molt més agradable quan vaig arribar, sempre em van donar un cop de mà i els trobo a 
faltar: Pepet, Tivo, Ricardo, Tomàs, Raimundo, Custodio, Toni, Ample...

Com diu la meva mare ”fill meu tu ja no ets d’aquí dalt, ets d’allà baix”. Té tota la raó i jo tinc 
diàfanament claríssim que als Muntells he trobat el meu lloc al Món.

Bones festes a totes i tots, xalem al màxim i sobretot no prenguem mal.

David Bigas i Campàs

Salutació
Pregoner
Salutació
Pregoner
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Muntellers i Muntelleres!!!

Ja han arribat les Festes Majors, un 
esclat d’emocions, alegria, diversió, 
temps per  compartir amb els amics, 
familiars i coneguts estones de tertúlies 
i rialles, de desconnectar de la rutina i l’es-
très del dia a dia, que ben merescut que ho 
tenim tothom.

Seguint amb la mateixa línia des que vaig co-
mençar ara fa dos anys, segueixo treballant amb la ma-
teixa il•lusió i ganes pel nostre poble i per tots vosaltres, per així  poder oferir-vos unes 
millors festes sempre adaptant-nos al pressupost que tenim, que no és gaire, fet que 
condiciona i molt, alhora de programar la festa major, però tot i això, no ens queda altra 
que adaptar-nos i seguir celebrant les festes que són la cultura i tradició del nostre poble, 
aquestes són l’essència que ens caracteritza com a poble i que hem de conservar al l larg 
del temps.

Des d’aquí felicitar a les nostres pubilles i pubilletes, agrair a les entitats del poble que amb 
els seus actes omplen el programa, també als comerços i patrocinadors, als col•labo-
radors desinteressats que em donen suport i ajuda durant aquests dies perquè tot vagi 
segons el programa previst. 

També un agraïment especial al nostre pregoner, David Bigas Campas, qui millor que ell 
per a fer el pregó de la festa, una persona del territori que coneix pam a pam el nostre Del-
ta i la seva gent, des d’aquí agrair haver acceptat la meva invitació per a ser el pregoner 
d’aquest any. 

Però la peça clau, la més important de la nostra festa, sou tots VOSALTRES, els que partici-
peu, els que gaudiu, sense la vostra participació no hi hauria festa, perquè no hi ha res que 
m’ompli més que després d’un esforç i treball de mesos anteriors, us vegi a tots com us 
divertiu i us ho passeu bé, de veritat que és la millor recompensa i el que em dóna impuls i 
satisfacció per seguir treballant i millorant dia a dia. Un cop més demanar-vos que seguiu 
acompanyant-me i col•laborant a tots i cadascun dels actes programats.

Per acabar, desitjar-vos a tothom que passeu unes molt bones Festes Majors!

Rafel Porres Marmol

Regidor de Festes

Salutació
Regidor
Salutació
Regidor
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Marta Bertomeu Sancho, una noia de 16 anys, sim-
pàtica, agradable i molt responsable, ha estat esco-
llida la nostra Pubilla Major 2017, anem a conèixer-
la una mica millor, a veure què ens diu.
Abans de res Marta, moltes felicitats per haver estat 
escollida Pubilla Major 2017.

Ens podries dir 3 adjectius amb els quals et 
definiries?
Em considero una noia tímida, treballadora i agra-
dable.
Una mania? 
Ara mateix no en recordo cap en concret. 
Una anècdota que recordes de petita i que et 
dibuixa un somriure quan la recordes?
Tocar timbres amb els amics i sortir corrents. 
Què t’agrada fer al teu temps lliure?
Escoltar música, sortir amb els meus amics, tocar el 
clarinet, mirar pel·lícules i fer esport.
Un llibre? Brúixoles que busquen somriures per-
duts.
Un autor? Albert Espinosa.
Una pel·lícula? ”Bajo la misma estrella”.
Un actor? John Green.
Una cançó? “Desde que estamos juntos”.
Un color? Groc.
El teu menjar preferit? La pasta.
El viatge dels teus somnis? Anar als Estats Units.
Per quin motiu? M’agradaria veure les grans ciu-
tats i edificis.
Amb qui? Amb una persona que estimés.
Existeix aquesta persona? Encara no.

Com van els estudis? 
Molt bé. Estic cursant 4t. d’ESO i l’any vinent vull 
començar a cursar el Batxillerat.
Què t’agradaria ser de gran?
Professora d’institut o alguna professió relacionada 
amb l’educació.
Com a jove que ets, què en penses de la jo-
ventut d’avui dia?
Que quasi tots els joves tenim coses en comú, ens 
agrada divertir-nos de la mateixa manera, anar a 
discoteques, viatjar, ens agrada estar units. 
Com veus el futur de cara als joves?
Al temps que estem vivint actualment, ho veig 
una mica complicat, però penso que hem de ser 
nosaltres mateixos qui ho hem de canviar per així 
millorar el nostre futur. També que estiguem tots 
considerats per igual, que no hi hagi preferències ni 
perjudicis. 
Ara canviarem el tema de conversa i ens cen-
trarem amb les festes.
Què representa per a tu ser Pubilla Major
Representa l’acte de les pubilles i també represen-
tar les festes majors, la cultura popular del poble.
Quin significat tenen les Festes Majors del 
poble?
Representa uns dies on tot el poble de totes les 
edats ens ho podem passar bé si hi col•laborem i 
estem units.
Faries algun canvi respecte al programa de 
Festes Majors?
Faria més activitats al matí, ja que moltes activitats 
estan concentrades a la tarda i nit, i potser que hi 
ha gent que a la nit no surt i prefereixi sortir només 
als matins. I també que el ball acabés més tard, ja 
que de vegades ens quedem amb més ganes de 
festa. 
Quin significat té per a tu el poble dels Mun-
tells?
És un poble molt petit encara que és molt extens 
en tradició i que la seva gent és molt agradable, un 
poble molt acollidor, qui no el conegui, val la pena 
que el visiti. 
Què milloraries al nostre poble?
Buscaria més negocis en l’àmbit turístic per tal de 
captar més turisme i faria un passeig per poder 
anar a córrer o fer activitats esportives. 
Per acabar algun missatge que vulguis 
transmetre a tota la gent del poble?
Encara que sigui un poble petit que no s’influeixin 
en les decisions, que no pensin, per exemple, que no 
vaig a aquest acte perquè no hi ha gent, la suma de 
tots aconseguirà formar una gran unió per gaudir 
de la festa. 

Entrevista a
Marta 
Bertomeu 
Sancho

Entrevista a
Marta 
Bertomeu 
Sancho
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Marta Bertomeu Sancho
Pubilla Major 2017
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Romina Rullo Giura ha estat escollida la nos-
tra Pubilla Infantil 2017, una nena de 9 anys, 
maca, simpàtica i agradable. 

En començar l’entrevista es mostra una mica 
tímida, però a poc a poc es va sentint més se-
gura i enraonadora. Està molt emocionada i 
té una gran il·lusió per l’esdeveniment.

Abans de res, Romina moltes felicitats per 
haver estat escollida la pubilla major Infantil  
2017 del nostre poble. 

A qui va ser el primer que li vas dir que series 
la Pubilleta Infantil?
A la meva família i al meu millor amiguet Esaú, 
van estar tots molt contents.

Què et van dir a casa?
Van estar molt contents.

Què representa per a tu ser la Pubilla Infan-
til 2017?
Significa representar al poble durant les Festes Ma-
jors.

Què és el que més t’agrada de les festes?
 Els bous.

I el que menys?
 No hi ha res que no m’agradi, tota la festa m’agra-
da molt.

T’agradaria que fessin alguna cosa nova 
dintre el programa de festes?
No, m’agrada tot tal com està.

Què és el que més t’agrada fer a les vacan-
ces?
Jugar amb els meus amics i anar a la piscina.

Un lloc que t’agradaria anar de vacances?
A València, perquè no he anat mai.

Quin és el teu color preferit? Rosa.

Un esport? Saltar.

Una cançó? “Me enamoré” de Shakira.

Una pel·lícula? Barbie.

El teu plat preferit? Macarrons.

I el plat  que no t’agrada gens i la mama t’ho 
fa menjar? Els fesols.

I el col·le, com ha anat, t’agrada estudiar? 
Ha anat bé, ho he aprovat tot.

Quina és la matèria que més t’agrada? Ca-
talà.

I la que menys? Medi.

Què t’agradaria ser quan siguis més gran?
Perruquera, perquè m’agrada molt la perruqueria 
de la meva tieta Vero.

I per acabar, quin missatge els diries a tots 
els nens i nenes del poble?
Que vinguin tots a la festa, que no es queden a 
casa. 

Entrevista a
Romina 
Rullo
Giura

Entrevista a
Romina
Rullo
Giura
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Romina Rullo Giura
Pubilla Major Infantil 2017
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Paula Ferré Guart
Associació de Dones
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Erica Recio Zaragoza
Associació Jubilats i Pensionistes
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Júlia Casanova Iancu
Associació Esportiva i Cultural
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Janira Tomàs Jurado
A.M.P.A
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Adriana Casanova Reverté
Unió Excursionista Caminadors Muntells
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Nayara Fluixà Recio
La Xaranga Muntellera
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Vera Ferré Barco
   Botiga Asun



Festa Major dels Muntells 2016 31

RELACIÓ D’ORQUESTRES, TRIOS I QUARTETS

PREU ENTRADA PER NIT

DIVENDRES 4 D’AGOST:
3ª TROBADA DE CANÇÓ, MÚSICA I JOTA IMPROVISADA | ENTRADA GRATUÏTA

DISCO MÒBIL AL BAR BAYO | ENTRADA GRATUÏTA

DISSABTE 5 D’AGOST:
DISCO MÒBIL | ENTRADA GRATUÏTA

DIUMENGE 6 D’AGOST:
REVISTA VARIETES LUIS PARDO | ENTRADA GRATUÏTA

FESTA MÚSICA HEAVY AL RTE. MACHINO | ENTRADA GRATUÏTA

DILLUNS 7 D’AGOST:
MÀGIA NEGRA | 10,00€

DIMARTS 8 D’AGOST:
ENIGMA | 9,00€

DIMECRES 9 D’AGOST:
OCEANIC | 9,00€

DISCO MÒBIL | ENTRADA GRATUÏTA

DIJOUS 10 D’AGOST:
NOVA SATURNO | 12,00€

DISCO MÒBIL | ENTRADA GRATUÏTA
DIVENDRES 11 D’AGOST:

FESTA DE LA DÈCADA DELS 70,80 I 90 | 5,00€

DISSABTE 12 D’AGOST:
SOPAR POPULAR I DUO FANTASIA | 6,00€

BALL AL BAR ESTELA | ENTRADA GRATUÏTA

DIUMENGE 13 D’AGOST:
GRUP TABÚ | ENTRADA GRATUÏTA

ABONAMENTS DE CARTILLES
EDAT       VENDA ANTICIPADA                                                TAQUILLA

De 12 a 15 anys               25,00€                                        32,00€

De 16 a 65 anys                                36,00€                                            44,00€

+ de 65 anys               25,00€                                         32,00€

Pensionistes i ajuda familiar             25,00€                                          32,00€

Pack Família 2 adults 

+ 1 o més infants a partir de 12 anys            10% dte.                                                        ------------

LES PERSONES QUE ESTIGUIN COBRANT ALGUN TIPUS DE PRESTACIÓ ECONÒMICA JA SIGUI L’ATUR O AJUDA FAMILIAR, SEMPRE 
QUE HO ACREDITIN AMB DOCUMENTACIÓ, EL PREU DE LA CARTILLA DE TOTES LES NITS DE BALL SERÀ DE 25,00€. EN AQUEST CAS 
NOMÉS ES PODRAN COMPRAR AMB VENDA ANTICIPADA A L’AJUNTAMENT. 
ELS ABONAMENTS DE CARTILLES PER AL BALL ES VENDRAN A L’AJUNTAMENT DE L’1 AL 4 D’AGOST DE 10.30H A 13.00H.
ELS TICKETS DEL SOPAR POPULAR ES VENDRAN A L’AJUNTAMENT DEL 7 A L’11 D’AGOST DE 10.30H A 13.00H
TOTHOM QUE HAGI COMPRAT L’ABONAMENT DE LA CARTILLA PER A TOTES LES NITS DEL BALL, NO HAURÀ DE 
PAGAR ELS 6,00€ EUROS DEL SOPAR POPULAR. 
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22.30h
A la plaça de l’Ajuntament 3ª trobada 
de cançó, música i jota improvisada.
Organitzat per La Unió Excursionista 
Caminadors Els Muntells.
En acabar Disco mòbil al Bar Bayo.

Divendres

4 d’agost
Divendres

4 d’agost
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11.00h 
Repic de campanes i esclat de coets.

12.00h
Musclada popular a la plaça de l’Ajun-
tament, gentilesa d’Assegurances Al-
berto Juan, delegat de MAPFRE ASSE-
GURANCES.

18.00h
Repartiment de panoli pels carrers del 
poble. Acompanyarà la Xaranga Munte-
llera.
Tothom qui vulgui pot venir vestit/a de 
pagès/a. La sortida serà de la plaça de 
l’Ajuntament. 

00.00h
Bou embolat de la Ramaderia Pedro Fu-
madó.

1.00h
Nit jove amb Disco mòbil, al recinte del 
ball. Entrada gratuïta.
També s’oferirà servei de FoodTruck 
(IPSO FACTO) dins al recinte del ball, a 
càrrec de SERVEIS TURÍSTICS TERRES 
DE L’EBRE S.L.

5.30h
Es repartirà cervesa per a tots els as-
sistents i continuarà la festa fins les 
11.00h del matí, amb el vermut elec-
trònic.

Dissabte
5 d’agost

Dissabte
5 d’agost

Dia del

Jove
Dia del

Jove
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10.30h
Inscripcions a la plaça de l’Ajuntament 
per al concurs de pesca.

11.00h
Concurs de pesca al riet. Organitza 
Associació Esportiva i Cultural.

12.00h
Taller de pintura per a tots els nens i 
nenes de 2 a 14 anys a l’Ajuntament. 
El material  per pintar el facilitarà 
l’Ajuntament. Organitza l’Ajuntament 
amb la col·laboració de Manolo García 
Fumadó.

16.00h
Concentració i festa a la plaça de 
l’Ajuntament per anar a buscar el bou 
capllaçat. Es repartirà la típica bola, 
gentilesa dels bars del poble.

18.30h
Bou capllaçat de la Ramaderia Pedro 
Fumadó. La sortida serà de davant 
l’Ajuntament. 

Actuació de la revista “VARIETES” LUIS 
PARDO, a la plaça de l’Ajuntament. 
Entrada gratuïta.
En acabar Festa musical Heavy 
al Rte. Machino. Entrada gratuïta. 
Organitza Rte. Machino

Diumenge
6 d’agost

Diumenge
6 d’agost

Dia del Bou
CapllaçatDia del Bou
Capllaçat
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10.00h
Inici del concurs engalanats de carrers. Les 
bases es podran recollir a l’Ajuntament.

10.30h
Inscripcions per al concurs de les olimpía-
des familiars. Organitza Associació Esporti-
va i Cultural. Les bases es podran recollir a 
l’Ajuntament. 

11.00h
Concurs olimpíades familiars, davant 
l’Ajuntament. Organitza Associació Espor-
tiva i Cultural. 

12.00h
Musclada popular a la plaça de l’Ajunta-
ment. Gentilesa de CONSTRUDELT SCCL, 
CONSTRUCCIONES PÚBLICAS GISNAR S.L, 
CONSTRUCCIONS DANI MATUHEN I CON-
TREGISA S.A.

16.00h
Gimcana infantil  a l’Ajuntament. Organitza 
Associació Esportiva i Cultural.

17.30h
Concurs de bitlles per a totes les edats. 
Davant el Bar Estela. Organitza Bar Estela.

23.00h
Concentració a l’Ajuntament d’autoritats, 
convidats, pubilles i representants d’enti-
tats.
Desfilada fins al recinte del ball, acompan-
yarà la Xaranga Muntellera. 

00.00h
Pregó de festes a càrrec de David Bigas 
Campàs.
A continuació proclamació de pubilles i pu-
billetes 2017. Seguidament ball amb l’or-
questra MÀGIA NEGRA

Dilluns
7 d’agost

Dilluns
7 d’agost

Dia del
Pregó
Dia del
Pregó
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11.30h
Homenatge al Sr. José Francisco García 
Callau.
De 10.00h a 13.00h Inscripcions a 
l’Ajuntament per al dinar jove del diven-
dres dia 11.

14.00h
Dinar popular a l’auditori. Organitza As-
sociació de Jubilats i Pensionistes.

16.00h
Campionat de Guinyot al Bar Estela i 
Bar Bayo.

18.30h 
Tarda de Bous de la Ramaderia Pe-
dro Fumadó .Acompanyarà la Xaranga 
Muntellera. 

00.00h
Ball amb l’orquestra Enigma.
Inscripcions per al dinar jove del dia 11.

Dimarts
8 d’agost

Dimarts
8 d’agost

Dia dels
Jubilats
Dia dels

Jubilats
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De 10:00h a 13.00h
Inscripcions i venta de tickets a l’Ajun-
tament per al dinar jove del dia 11.

12.00h
Jocs populars a la plaça de l’Ajunta-
ment i proclamació de l’alcaldessa. Or-
ganitza Associació de Dones. 

12.30h
Baldanada popular a la plaça de l’Ajun-
tament. Gentilesa de INSTALBERT, 
PACO RULLO I INSTAL.LACIONS VIC-
TOR I MATELFON, SL

13.45h
Concentració de dones a l’Ajuntament 
per anar a dinar a l’Hotel Mediterrani 
Blau.
Termini d’inscripcions per al dinar de la 
dona fins el dilluns 7 d’agost a l’Ajunta-
ment o casa Lucrecia.

16.00h
Campionat de guinyot al Bar Estela i Bar 
Bayo.

18.30h
Tarda de bous de la ramaderia Pe-
dro Fumadó. Acompanyarà la Xaranga 
Muntellera.

00.00h
Ball a càrrec de l’orquestra OCEANIC. 
A la mitja part del ball s’elegirà a miss 
elegància. La persona agraciada serà 
obsequiada amb un sopar per a 4 per-
sones a l’Hotel Mediterrani Blau. Genti-
lesa de HOTEL MEDITERRANI BLAU. 
En acabar ell ball hi haurà discoteca 
mòbil per a tot el jovent. 

Dimecres

9 d’agost
Dimecres

9 d’agost
Dia de la
Dona

Dia de la
Dona
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11.00h
Concentració d’autoritats a l’Ajunta-
ment per portar un ram de flors al ce-
mentiri.

11.30h
Recepció de totes les entitats  i pubilles, 
per les autoritats del poble.

11.45h
Ofrena de flors,fruits i menjar al nostre 
patró Sant Llorenç, el menjar i els fruits 
es portaran a Càritas.

12.00h
Missa solemne a la parròquia.

13.00h
Aperitiu a l’Ajuntament.

18.00h
Partit futbol sala d’equips locals a la 
pista poliesportiva. Trofeu Memorial 
Francesc Robert Graupera.

21.00h
Tradicional processó en honor a St. Llo-
renç. Acompanyarà la Xaranga Munte-
llera.

00.00h
Ball a càrrec de l’orquestra NOVA SA-
TURNO. A la mitja part es repartiran 
farolets voladors i es farà un brindis 
amb cava en honor al nostre patró Sant 
Llorenç. Gentilesa de CAMPING EUCA-
LIPTUS.
A la mitja part del ball, es sortejarà entre 
totes les persones que tinguin “l’abona-
ment del ball per a totes les nits”, dos 
sopars per a dues persones a l’Hotel 
Mediterrani Blau. Gentilesa de HOTEL 
MEDITERRANI BLAU. 
En acabar el ball hi haurà Disco mòbil 
per a tot el jovent. 

Dijous
10 d’agost

Dijous
10 d’agost

Dia del Patró
St. LlorençDia del Patró
St. Llorenç
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11.00h
Despertada de nens i nenes amb mú-
sica.
Inici del parc infantil amb inflables per 
a totes les edats a la Plaça de l’Ajun-
tament.

11.30h
Jocs infantils al C/Tortosa. Organitzat 
per L’A.M.P.A.

12.00h
Festa de l’aigua. Cada nen i nena 
s’haurà de portar la seva pistoleta d’ai-
gua. Es repartiran gelats a tots els nens 
i nenes. Gentilesa de l’AMPA.

14.00h
Dinar del jove. 

16.00h
Correbars a càrrec de la Xaranga 
Muntellera. Sortida des de la plaça de 
l’Ajuntament. 

18.00h
Festa Holly al recinte de la plaça. Els 
paquets de colors es podran comprar a 
l’Ajuntament, el mateix dia de la festa 
de 10.30h a 13.00h.

18.30h
Tarda de bous amb la ramaderia 
Pedro Fumadó i Xaranga Muntellera

22.00h
Bou capllaçat. Sortida des de la plaça 
de bous.

00.00h
Festa de la dècada del 70, 80 i 90 al 
recinte del ball. Es repartiran regals. 
S’anima a tots els assistents a partici-
par amb la festa amb vestits i pentinats 
de l’època. 

Divendres

11 d’agost
Divendres

11 d’agost
Dia dels
Infants
Dia dels
Infants
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11.00h
Jocs populars a la plaça de l’Ajunta-
ment. 

16.00h
Final del campionat de guinyot al Bar 
Bayo i Bar Estela.

18.00h
Passejada de carrosses i comparses 
pels carrers del poble. La sortida serà 
de la Càmara Arrossera.
Acompanyarà la Xaranga Muntellera. 
Hi hauran premis a les tres carrosses o 
comparses més divertides i/o originals. 
Els participants s’hauran d’inscriu-
re prèviament a l’Ajuntament. Termini 
d’inscripcions fins divendres 11 a les 
13.00h.

20.15h
Obertura del recinte del sopar popular 
per a reservar les taules. 
Els tiquets del sopar popular es podran 
comprar amb antelació a l’Ajuntament 
del 7 al 11 d’agost de 10.00h a 
13.00h. Preu 6,00€

20.45h
Sopar popular davant l’Ajuntament. En 
acabar el sopar hi haurà ball a càrrec 
del Duo Fantasia.

En acabar
Ball al Bar Estela, a càrrec dels DJS lo-
cals Richy i Josu amb gran varietat de 
música. Organitza Bar Estela.

Dissabte

12 d’agost
Dissabte

12 d’agost
Dia del
Sopar
Popular

Dia del
Sopar
Popular
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11.00h
Jocs d’animació per a totes les edats a 
l’àrea de les barbacoes.

12.00h
Vermut musical per a tots els assistents.

13.00h
Inscripció per al concurs de paelles al 
recinte de les barbacoes.

18.30h
Tarda de bous de la Ramaderia Pedro 
Fumadó. Animarà la Xaranga Muntelle-
ra

22.00h
Bou embolat de la Ramaderia Pedro Fu-
madó.

00.00h
Ball amb el grup TABÚ

FI DE FESTA!

Diumenge

13 d’agost
Diumenge

13 d’agost
Dia de les
Paelles
Dia de les
Paelles
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NotesNotes
L’Ajuntament, la Comissió de Festes i TotParc, agraeixen a 
les Cases Comercials la seva col·laboració per a la publicació 
del llibre de festes.
Es reserva el dret d’alterar o modificar el curs del programa 
de festes si causes justificades així ho aconsellessin.
El Museu del Poble estarà obert al públic tots els dies de 
festes majors.

Nota Important:
Es recorda a tothom que l’assistència a qualsevol acte amb 
bous és totalment lliure i voluntària. I que, malgrat que 
l’Ajuntament de l’EMD dels Muntells acompleix íntegrament 
la resolució de data 12/05/1989 sobre espectacles i festes 
tradicionals amb correbous, de la Direcció General de Jocs 
i Espectacles de la Generalitat de Catalunya, publicada al 
DOGC núm 1145, de data 22/05/1989, sempre hi ha algun 
perill per a les persones que hi vagin.
D’acord amb la llei 34/2010 de l’1 d’octubre de la Generalitat 
de Catalunya, i el decret 156/2013 de 9 d’abril, es prohibeix 
l’entrada a les curses de braus als infants i adolescents menors 
de 14 anys que no vagin acompanyats d’una persona major 
d’edat, tot i anar acompanyats només podran participar 
com espectadors.


