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Joan Castor 
Gonell Agramunt

Alcalde de Sant Jaume d’Enveja

Quines ganes d’abraçar als amics i amigues 
de veritat! Com enyorem poder donar-nos la 
benvinguda o acomiadar-nos amb dos besades, com 
sempre havíem fet! Necessitem una bona encaixada 
de mans amb aquells o aquelles amb qui tanquem 
un acord, arribem a una solucióo simplement ens 

acaben de presentar, com estàvem acostumats! Que pesat se´ns fa... Enyorem la normalitat, 
necessitem recuperar la llibertat que teníem...

L’arròs comença a lluir el seu verd més bonic (el nostre), la calor ja molesta i tenim ganes de 
prendre el bany i sortir a les nits a gaudir de la fresca. Necessitem gaudir de la companyia 
de familiars o amics al voltant d’una taula, participar de la cultura popular i activitats 
tradicionals que tant ens identifiquen. És important generar activitat econòmica a les 
petites empreses familiars locals. Necessitem fer Festa,necessitem fer Poble! I les Festes 
Majors ja les tenim aquí!

La Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja ha preparat un programa 
de festes amb molt de sentit comú per poder donar compliment a la normativa sanitària 
vigent. Un programa  de qualitat per gaudir al màxim d’unes Festes Majors molt segures.
Fer festa, igual que fer poble és cosa de totes i tots, de tot lo poble. Aquesta vegada la vostra 
col·laboració és més necessària que mai! A més de saber que participareu, ho necessitem 
saber en antelació, a través de l’adquisicióo reserva d’abonaments, taules o cartilles. Una 
de les principals obligacions de la normativa és complir amb la limitació d’aforament. Què 
millor quepreparar espais a l’aire lliure, amb un cert encant per gaudir junts de la nostra 
Festa Major. No és fàcil, i més si no es disposa d’un marge de temps adequat. Perquè tot 
surti bé, us necessitem!

Per acabar només em queda agrair la feina feta a Àngels Garriga i a Xavi Llorach i a les 
Comissions de Festes i de Bous. També a les Penyes Taurines i totes les Entitats del poble 
que participeu en la nostra Festa Major. Felicitar a les Pubilles Majors i Hereus dels anys 
2020 i 2021 i a totes les Pubilles i Pubilletes d’aquest any. 
Desitjant que l’any que ve puguem gaudir d’una Festa amb plena normalitat, moltes gràcies 
i molt bones Festes Majors a tothom!

Joan Castor Gonell Agramunt, lo vostre alcalde
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LAURA FIBLA ARQUES
PUBILLA MAJOR 2020
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CLÀUDIA MONLLAÓ COMPTE
PUBILLA MAJOR 2021
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LAURA FIBLA ARQUES
PUBILLA MAJOR 2020

És 23 de juny i, abans de començar l’acte 
de la Segregació, hem quedat amb Laura, 
la Pubilla Major 2020. Es presenta com la 
filla de Xavi lo de Correus i Montse la de 
Jose de Rata. Una jove alta i morena, que 
va néixer dos dies abans que finalitzés 
l’any 2002, i que ve acompanyada del seu 
nuvi, Albert, mig santjaumero també, net 
de Rosita la Morena. Laura ens diu que té 
moltes ganes que arribin Festes. Abans 
que ens xerri alguna coseta més sobre 
ella, li desitgem un bon regnat i una molt 
bona Festa Major. 
- Laura, per què creus que vas ser elegida Pu-
billa Major entre totes les quintes del 2002?
Perquè tinc molt bona relació amb tots els quin-
tos i quintes.

- Et podries descriure amb cinc adjectius?
Alegre, constant, tímida, amb les idees clares i 
molt amiga dels seus amics.

- Bé, en aquests moments, què estàs fent, 
Laura? Estudies, treballes...?
Fa uns dies que he acabat 1r d’Educació 
Primària a la URV de Tarragona. Ara, aquest es-
tiu, entrenaré i descansaré.

- I de cara a un futur... Com et veus?
De Directora d’una escola.

- Veig que ho tens clar. I quan no estudies... a 
què dediques el teu temps lliure?
A remar i a estar amb la família i amics. 
Un hobbie... cantar i ballar
Un esport... rem
Una cançó... Photograph, d’Ed Sheeran
Un llibre... La trilogia d’After
Un cantant... Melendi 
Un lloc... el Delta de l’Ebre
Una sèrie... Pequeñas mentirosas 
Una mascota... una tortuga i una gosseta, Tara

- I després de tants nervis i impaciència, què 
vas sentir quan van dir el teu nom? Em vaig 
sorprendre molt perquè no m’ho esperava gens. 
Molta alegria i una mica de temor.

- Què va ser el primer que vas fer?
Estàvem sopant amb els quintos i famílies i de 
cop vaig anar a celebrar-ho amb els meus pares 
i amb Joan, l’Hereu. 

- I què significa per a tu ser la Pubilla Major 
de Festes?
Responsabilitat perquè represento la quinta del 
2002.

- I les Festes de Sant Jaume, com les explica-
ries a algú de fora del poble?
Són les millors festes de totes! El poble fa pinya, 
joves i grans tots junts ho disfrutem al màxim.

- Quin acte destacaries i no et perds per res 
del món?
Les nits de ball.  

- I per acabar, quin missatge traslladaries a 
totes les santjaumeres i santjaumeros, pen-
sant amb la nostra Festa Major ?
Disfruteu al màxim d’aquests dies de Festa Ma-
jor, sempre tenint en compte les circumstàncies 
que estem vivint, però sobretot aprofitem el 
temps amb família i amics.

Moltes gràcies, guapa. Ens veiem a Festes!
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CLÀUDIA MONLLAÓ COMPTE 
PUBILLA MAJOR 2021

És principi de juny i hem quedat amb la 
nostra Pubilla Major 2021. Es presenta 
com la neta de Marta de Manzanares, 
filla de Xavi i de Karina. Una jove de 18 
anys, la primera santjaumera nascuda 
el 2003, molt simpàtica i agradable, mo-
rena de pèl rissat i ulls foscos. Se la veu 
molt il.lusionada. Aquests dies s’ha exa-
minat de les PAAU i té moltes ganes que 
arribin Festes. Abans que ens xerri algu-
na coseta més sobre ella, li desitgem un 
bon regnat i una molt bona Festa Major.
- Clàudia, per què creus que has estat elegi-
da Pubilla Major entre totes les quintes del 
2003?
Perquè tinc molt bona relació amb tots els quin-
tos i quintes. Anem junts a l’escola des de petits 
i encara no ens hem separat.

- Et podries descriure amb alguns adjectius?
Alegre, constant, patidora i tossuda.  

-Bé, en aquests moments, què estàs fent, 
Clàudia? Estudies, treballes...?
Ara he acabat 2n de batxillerat i estic pendent 
del resultat de les proves PAAU. I he començat a 
treure’m el permís de conduir.

- I de cara a un futur... Com et veus?
Al setembre, si tot va bé, començaré el Grau de 
Dret o el Grau de Periodisme, a Tarragona o a 
Barcelona. Encara estic pensant-m’ho. De mo-
ment, està tot per decidir. 

- Dos carreres ben diferents. Triïs la que triïs 
serà la correcta. I quan no estudies... a què 
dediques el teu temps lliure?
M’encanta llegir i mirar sèries, i sobretot sortir 
amb els amics i amigues.

Un hobbie... llegir
Un esport... gimnàstica rítmica 
Una cançó... You found me, de The Fray
Un llibre... After, d’Anna Todd
Un cantant... Melendi 
Un lloc... California
Una pel·lícula... El diario de Noah
Un perfum... Nina Ricci
Un menjar... les aletes de pollastre del meu pare

- I si jo et dic, 28 de maig de 2021... què et 
recorda aquesta data? 
Un dia molt feliç que vaig compartir amb els 
meus amics i familiars, els quals es van sentir 
molt orgullosos de mi per resultar escollida Pu-
billa Major 2021.

- I després de tanta emoció, què vas sentir 
quan van dir el teu nom? 
Primer, em vaig quedar en xoc, no m’ho creia. I 
al pujar a l’escenari i abraçar-me a la meva tia 
Àngels em vaig emocionar molt.

- Què va ser el primer que vas fer quan vas 
sortir de l’Auditori?
Vaig anar amb els meus pares a dir-ho als meus 
iaios i vaig trucar al meu germà. Es van posar 
tots contentíssims.

- Una alegria a la família. I què significa per 
a tu ser la Pubilla Major de Festes?
És un paper molt important pel fet representar al 
poble on he viscut tota la vida. M’emociona molt.

- I les Festes de Sant Jaume, com les explica-
ries a algú de fora del poble?
Són dies en que et trobes sí o sí amb tots els 
amics. Es respira ambient de felicitat... El poble 
se sent viu, ple de gent, a totes hores!

- Quin acte destacaries i no et perds per res 
del món?
El berenar popular perquè està tot el poble 
reunit al llarg del c/ Major. 

- I per acabar, quin missatge traslladaries 
a totes les santjaumeres i santjaumeros, 
pensant amb la nostra Festa Major?
Que, tot i estar vivint una pandèmia, intentin 
disfrutar i viure aquests dies de Festa Major 
amb les mateixes ganes de sempre.

Moltes gràcies, guapa. Ens veiem a Festes!
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JOAN CIARDELLA GIMENO
HEREU 2020
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IAN NAVARRO DOMENECH
HEREU 2021
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JOAN CIARDELLA GIMENO
HEREU 2020

A pocs dies de Festes de la Segregació, 
hem quedat amb l’Hereu 2020, el fill de 
Nico i d’Amalia la de Gimeno. Ens diu que 
fa pocs dies que ha acabat els exàmens i 
amb bons resultats. Aquest estiu, de mo-
ment té pensat fer repàs.
Joan és un jove que va néixer en plena 
Festa Major fa 18 anys, morè, amb uns 
ulls foscos que li parlen, alt i ben plantat. 
Es considera divertit, xalador, una mica 
tímid al principi, rialler i molt amic dels 
seus amics.
- Bé, Joan, abans que res et desitgem que 
tinguis un bon regnat. Ens pots explicar que 
estàs fent actualment?
Estic estudiant Educació Primària a la URV a 
Tortosa. Aquest any, degut a la pandèmia he es-
tudiat des de casa, només he anat presencial a 
fer els exàmens.

- Molt bé! I quan no estudies... a què dedi-
ques el temps lliure?
Estar amb els amics i amigues o amb els de casa. 
També vaig a la Banda de música i jugo a futbol.

- Va... xerra’m una mica més sobre tu:

Un hobbie... tocar la trompeta

Un esport... futbol

Un ídol... Iniesta

Una cançó... Give it away, de Deepest Blue

Un cantant... Bad Bunny

Un lloc... lo Trabucador

Un llibre... La sombra del vent, de Carlos Ruiz 
Safón 

Mascota... una tortuga: Bart Simpson

- Tot i que ja ha passat un any, què vas sentir 
en el moment que van nombrar el teu nom al 
sopar de quintos/es?
Me va fer molta il·lusió, la veritat. 

- Què va ser el primer que vas fer?
Anar en busca dels meus pares per celebrar-ho, i 
després de seguida ens van passar el micròfon a 
Laura i a mi per a que diguéssim unes paraules. 

- I els amics i quintos com van reaccionar?
Van venir de cop a abraçar-me i a donar-me 
l’enhorabona. 

- Bona manera de celebrar-ho. I què  signifi-
ca per a tu ser l’Hereu 2020?
Representar als meus quintos i a la joventut 
santjaumera en general.

- I les Festes Majors, què són per a tu?
Són dies de germanor entre tot lo poble i sobre-
tot de molta xalera.

- Parlant de xalera, què és el que més t’agra-
da de les nostres Festes? 
Les nits de ball i els bous.

- I les Festes de Sant Jaume, com les explica-
ries a algú de fora del poble?
Són uns dies plens d’activitats i, sobretot, el 
que més ens caracteritza són les nits de ball 
perquè anem gent de totes les edats.

- I ja per acabar, quin missatge traslladaries 
a totes les santjaumeres i santjaumeros, 
pensant amb la nostra Festa Major?
És un any diferent però tot i així intentem 
participar dels actes que s’organitzin amb res-
ponsabilitat perquè ara lo primer és la salut. Ja 
vindran més anys de Festes típiques a les que 
estàvem acostumats. 

Responsabilitat i participació. Molt bé, gua-
po. Moltes gràcies per aquest ratet. 

Et desitgem unes molt Bones Festes!
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IAN NAVARRO DOMENECH
HEREU 2021

A pocs dies de Festes de la Segregació, 
hem quedat amb Ian, l’Hereu d’aquest 
any. És el fill gran de Santiago de Balta-
sar i de Mª José. Ens diu que ve del bar 
amb els amics. Ha finalitzat 2n de ba-
txillerat fa pocs dies i ara aprofita per 
descansar. Ian és un jove d’ulls verds i va 
néixer fa 18 anys, el Dia del treballador. 
Es considera molt rialler, xalador, amic 
dels seus amics, bastant tranquil i una 
mica indecís.
- Bé, Ian, abans que res et desitgem que tin-
guis un bon regnat. Ens pots explicar que es-
tàs fent actualment?
Fa uns dies que he acabat d’estudiar batxillerat. 
Aquest estiu treballaré i al setembre, si tot va 
bé, estudiaré un Cicle Superior sobre Gestió de 
vendes a Tarragona.

- Molt bé! I quan no estudies... a què dedi-
ques el temps lliure?
Quedar amb els amics i amigues, anar al bar, 
sortir de festa...

- Va... xerra’m una mica els teus gustos i afi-
cions:

Un hobbie... mirar sèries

Un esport... futbol

Un ídol... Messi

Una cançó... Paseo, d’Estopa

Un grup de música... Estopa

Una sèrie... Juego de Tronos

Un lloc... Lo bosquet dels 500 del passeig del riu 
Ebre

Un perfum... Pacha Clandestine

- Què vas sentir en el moment que van nom-
brar el teu nom el passat 28 de maig a l’Audi-
tori municipal?
Molta alegria i il·lusió!

- Què va ser el primer que vas fer?
Anar a abraçar als meus pares i després vaig 
anar amb tota la colla a celebrar-ho.

- I els amics i quintos com van reaccionar? 
Em van felicitar. Es van posar molt contents, 
també.

- Ian, què significa per a tu ser l’Hereu 2021?
Representar a la quinta del 2003 i a la joventut 
de Sant Jaume en general.

- I les Festes Majors, què són per a tu?
Són dies on es fa poble més que mai ja que hi ha 
molta germanor.

- I què és el que més t’agrada de les Festes de 
Sant Jaume? 
El ball i els bous.

- Com les explicaries a algú de fora del po-
ble?
Són dies de festa 24 hores, on hi ha activitats 
per a tothom i, sobretot, molta unió.

- I ja per acabar, quin missatge traslladaries 
a totes les santjaumeres i santjaumeros, 
pensant amb la nostra Festa Major?
Aprofiteu per sortir i xalar, i participeu en tots 
els actes que pugueu sempre en coneixement.

Diversió amb seny. Molt bé, guapo. Moltes 
gràcies per aquest ratet. 

Et desitgem unes molt Bones Festes!
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CARLA FUMADÓ COLOMÉ
CÀMARA ARROSSERA DEL MONTSIÀ I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL
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JÚLIA ABREDO FRANCH
U.E. SANT JAUME
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HELENA LÓPEZ SALVADÓ
GRUP TEMPO TEATRE
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LISA KUBINEC OLIVER
SOCIETAT DE PESCADORS
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IVETTE GILABERT PEPIOL
ASSOCIACIÓ DE COMERÇ, TURISME I EMPRENEDORS ACTUEM
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SANDRA FUMADÓ BELTRAN
CLUB DE REM DELTA
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JANNA RULLO RULLO
PUBILLA MAJOR INFANTIL 2020
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JANA ARQUES MONLLAÓ
PUBILLA MAJOR INFANTIL 2021
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JANNA RULLO RULLO
PUBILLA MAJOR INFANTIL 2020

Alegre, tranquil·la, amorosa, bona xi-
queta, una mica tímida... Així és com es 
defineix la nostra Pubilla Major Infan-
til 2021. Ella és Janna, la filla de Ruben 
Coleto i de Carmen del Brillante. Una xi-
queta de 10 anys, que va néixer en plena 
calor de l’estiu. En menys d’un mes ens 
plantem a Festes i ens agradaria saber 
alguna cosa més sobre ella. Arriba acom-
panyada pel seu pare i per Ryan, el seu 
germanet. Abans que res, li donem l’en-
horabona per haver estat escollida Pubi-
lla Major Infantil 2020.
- Quin curs has fet i com ha anat?
He aprovat 5è de primària amb bones notes. 
M’agrada molt estudiar.

- Així m’agrada, enhorabona pels resultats. I 
de gran, què t’agradaria ser?
No ho tinc molt clar. Tinc moltes coses al cap 
però el que més m’agradaria seria cuidar a xi-
quets petits.

- Va... explica’m una mica els teus gustos i 
aficions:

Un hobbie... fer esport

Un esport... rem

Una Tik Toker... Dixie D’Amelio

Un ídol... Charlie D’Amelio

Una cançó... Pareja del año, de Sebastian Yatra

Una pel·lícula... Jumanji 

Un llibre... Geronimo Stilton, d’Elisabetta Dami

Un lloc... la Costa Brava

Una mascota... un gos, Crisi; una conilleta, Lin-
da i un conill, Copito

- Entre totes les xiquetes de la teva edat, la 
sort va decidir que tu fossis la Pubilla Major 
Infantil 2020. Què vas sentir quan van dir el 
teu nom?
Molta alegria i, sobretot, molta sorpresa!

- I després, què vas fer? 
Després de baixar de l’escenari, vaig anar a 
abraçar a la meva mare, vam anar a casa a dir-
li-ho al meu pare i la meva mare em va fer foto-
grafies. 

- I la teua família què et diuen? 
Estan tots molt contents. Em van felicitar tots.

- I les amiguetes i amiguets com van reac-
cionar?
Em van abraçar i felicitar, també.

- I ara que s’acabarà el cole, què faràs aques-
tes vacances amb tant de temps lliure?
Faré rem, aniré al repàs i quedaré amb les me-
ves amigues.

- Segur que t’ho passaràs molt bé. I ja pen-
sant en Festes... Què signifiquen per a tu?
Són dies de diversió, de molta festa i que fan 
moltes activitats per a distreure’ns. 

- Quin és l’acte que més t’agrada, Janna? 
Els bous!

- Què diries a totes les xiquetes i xiquets de Sant 
Jaume, pensant amb la nostra Festa Major?
Que parin molt de compte però que sobretot 
aprofiten aquests dies i s’ho passin molt bé. 

Moltes gràcies, guapa. Que passis unes festes 
molt divertides!
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JANA ARQUES MONLLAÓ
PUBILLA MAJOR INFANTIL 2021

Inquieta, divertida, simpàtica, solidària, 
aplicada... Així és com es defineix la nos-
tra Pubilla Major Infantil 2021. Ella és 
Jana, la filla d’Alvaro i de Laura, una xi-
queta de 10 anys, que va néixer al febrer 
i té uns ulls que li parlen. Ara ha sortit de 
l’escola i arriba acompanyada de la seva 
mare. En menys d’un mes ens plantem 
a Festes, i ens agradaria saber alguna 
cosa més sobre ella. Abans que res, li do-
nem l’enhorabona per haver estat esco-
llida Pubilla Major Infantil 2021.
- Quin curs has fet i com ha anat?
He aprovat 4t de primària amb bones notes. 
M’agrada molt estudiar.

- Així m’agrada, enhorabona pels resultats. I 
de gran, què t’agradaria ser?
Mestra d’Infantil, com la meva mare.

- Va... explica’m una mica els teus gustos i 
aficions:

Un hobbie... fer Tik Tok’s, pintar i dibuixar

Un esport... ballar dansa clàssica i flamenc

Una cantant... Karol G

Una ídol... Charli D’Amelio, ballarina i Tik Toker

Una cançó... Todo de ti, Rauw Alejandro

Una sèrie... Go! Vive a tu  manera

Un lloc... Sevilla

Una mascota... un gos, Neo 

- Entre totes les xiquetes de la teva edat, la 
sort va decidir que tu fossis la Pubilla Major 
Infantil 2021. Què vas sentir quan van dir el 
teu nom?
Molta sorpresa. No m’ho esperava perquè érem 
bastantes xiquetes. Estic molt contenta.

- I després, què vas fer? 
Vaig anar en busca de la meva mare, que tam-
bé estava a l’Auditori, i la vaig abraçar. No ens 
ho creiem! Molt emocionades vam anar a casa 

a dir-ho al meu pare i al meu germà, Sergi, i des-
prés vam trucar a la família.

- I la teua família què et diuen? 
Estan tots molt contents perquè tampoc s’ho 
esperaven. Es van emocionar molt. Les meves 
cosines el primer que em van dir va ser que de-
manés que fessin bous.

- I les amiguetes i amiguets com van reaccio-
nar?
Em van felicitar també.

- I ara que s’acabarà el cole, què faràs aques-
tes vacances amb tant de temps lliure?
Faré un campus de dansa, cursets de natació i 
aniré de viatge a Sevilla.

- Segur que t’ho passaràs molt bé. I ja pen-
sant en Festes... Què signifiquen per a tu?
Són dies de diversió, d’estar poc a casa i, sobre-
tot, de retrobament en amics i família. 

- Quin és l’acte que més t’agrada, Jana? 
Els bous, el teatre i el moment de pujar a les 
atraccions abans d’anar al ball.

- Què diries a totes les xiquetes i xiquets de Sant 
Jaume, pensant amb la nostra Festa Major?
Després de l’any que hem passat, espero que 
estiguin bé, que disfrutin dels pocs actes que es 
puguin fer i que, sobretot, no abaixin els ànims. 

Moltes gràcies, guapa. Que passis unes festes 
molt divertides!
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ALBERT ARQUES CASANOVA
HEREU INFANTIL 2020
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POL MARTIN BERTOMEU
HEREU INFANTIL 2021
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ALBERT ARQUES CASANOVA
HEREU INFANTIL 2020

El nostre Hereu Infantil de l’any 2020 és 
lo fill menut de Victoria i de Juan José. 
Acaba de sortir ara mateix de l’escola 
i arriba acompanyat de la seva mare.  
Aparentment, sembla un xiquet molt xe-
rraire. El curs està arribant al seu fi, la 
calor i les vacances ja estan aquí i a pocs 
dies de que arribin Festes, volem saber 
com és aquest xiquet tan especial que va 
néixer al setembre del 2010, tot havent-li 
desitjat prèviament que disfruti molt del 
seu regnat.
- A vore Albert, dir-nos set adjectius que et 
defineixin.
Intel·ligent, amigable, “emprenyador”, divertit, 
curiós, persistent i voluntariós.

- Molt bé. Quin curs has fet i com ha anat?
He fet 5è de primària i m’ha anat molt bé. 
M’agrada molt estudiar, he tret molt bones no-
tes i estic dintre del 6% dels millors resultats de 
Catalunya a les Proves Cangur 2021.

- Enhorabona. Tot esforç té la seva recom-
pensa. I de gran, què t’agradaria ser?
Encara no ho tinc decidit però m’agradaria ser 
algú important.

- Va... conta’m una mica els teus gustos i afi-
cions:

Un hobbie... jugar a videojocs, dibuixar, llegir i  
fer origamis (papiroflèxia)

Un ídol... Albert Einstein 

Una cançó... Undertale, de Megalovania

Una pel·lícula... Soy Leyenda

Un llibre... Diari d’una penjada, de Rachel Re-
née

Un lloc... Amèrica

Una mascota... una gosseta: Negreta

Un plat preferit: rissotto

- D’entre tots els xiquets de la teva edat, la 
sort va decidir que tu siguis l’Hereu Infantil 
2020. Com vas reaccionar quan van dir el teu 
nom?
Vaig tenir molta sorpresa i alegria. Em vaig emo-
cionar tant que no vaig tenir vergonya d’agafar 
el micròfon i dirigir-me a la quinta del 2010.

- I les amiguetes i amiguets què et van dir en 
aquell moment?
Em van felicitar. Es van posar tots molt contents.

- I la teva família?
Es van alegrar molt per mi perquè sabien que 
em feia molta il·lusió. 

- I aquest estiu, què faràs amb tant de temps 
lliure?
Llegir, banyar-me a la piscina, jugar a videojocs, 
anar amb bicicleta i fer sortides a altres pobles.

- Et passaràs un estiu ben distret. I què són 
per a tu les Festes Majors, Albert?
Són dies de festa, alegria i emoció.

- Quins són els actes que no et perds per res 
del món? 
Els bous i anar a les atraccions.

- I ja per acabar... què diries a totes les xique-
tes i xiquets de Sant Jaume, pensant amb la 
nostra Festa Major ?
Que es diverteixin, que siguin lliures i no es per-
din cap acte!

Moltes gràcies guapo per aquest moment 
tant divertit. 

Et desitgem que tinguis molt bona Festa Ma-
jor!
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POL MARTIN BERTOMEU
HEREU INFANTIL 2021

El nostre Hereu Infantil d’aquest any és 
Pol, lo fill menut de Paquito i de Geor-
gina la de la pizzeria. Arriba de l’escola 
acompanyat per la seva mare i se’l nota 
nerviós... Aparentment, sembla un xi-
quet una mica tímid, però poc a poc es 
va soltant. Està content també perquè el 
curs està arribant al seu fi i les vacances 
ja estan aquí. A pocs dies de que arribin 
Festes, volem saber com és aquest xiquet 
tant graciós. Abans de començar el felici-
tem doblement, pel seu regnat i perquè 
avui compleix 10 anys de vida.
- Bé Pol, dir-me cinc adjectius que et definei-
xin.
“Carinyós”, alegre, inquiet, una mica tímid i ju-
ganer.

- Molt bé. Quin curs has fet i com ha anat?
Estic acabant 4t de primària i m’ha anat molt 
bé. Tot i que no m’agrada massa estudiar, he tret 
bones notes. 

- Enhorabona. Tot esforç té la seva recom-
pensa. I de gran, què t’agradaria ser?
Futbolista.

- Va... conta’m una mica els teus gustos i afi-
cions:

Un hobbie... col·leccionar cromos de futbol 

Un esport... futbol

Un ídol... Messi

Un Youtuber... Nico

Una cançó... Hawai, de Maluma

Una pel·lícula... Star Wars, capítol III

Una sèrie... The Thundermans

Un llibre... Los mundos de Nico

Un lloc... Port Aventura

Una mascota... un gat

Un plat preferit: espaguetis

- D’entre tots els xiquets de la teva edat, la 
sort va decidir que tu siguis l’Hereu Infantil 
2021. Com vas reaccionar quan van dir el teu 
nom?
Em vaig posar molt nerviós i content.

- I les amiguetes i amiguets què et van dir en 
aquell moment?
Em van felicitar i em van abraçar tots.

- I la teva família?
Es van alegrar molt per mi perquè sabien que 
em feia il·lusió. 

- I què faràs amb tant de temps lliure aquest 
estiu?
Em banyaré a la piscina, aniré al campus de fut-
bol i aprofitaré per descansar.

- Et passaràs un estiu ben distret. I què són 
per a tu les Festes Majors, Pol?
Són dies de molta alegria i festa, sobretot per-
què fan bous. 

- Quins són els actes que no et perds per res 
del món? 
Els bous, les atraccions de la fira i el ball.

- I ja per acabar... què diries a totes les xique-
tes i xiquets de Sant Jaume, pensant amb la 
nostra Festa Major ?
Que participin en tots els actes i que disfrutin en 
coneixement.

Moltes gràcies, guapo. Et desitgem que tin-
guis molt bona Festa Major!
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JOANA MORALES DOELLO
LLIGA CONTRA EL CÀNCER
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EMMA GRAU FORCADELL
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES (AMPA)
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PAULA SOLÀ CASANOVA
CLUB DELTA DANCE
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CLÀUDIA NAVARRO PORRES
ASSOCIACIÓ CULTURAL I DE FOLKLORE TRADICIONAL SARABASTALL
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JÚLIA DÍAZ GISBERT
CÀRITAS PARROQUIAL SANT JAUME
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MARIA QUERAL PRIMO
ILLA DE BUDA SOCIETAT DE CAÇADORS
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JÚLIA PORRES BERNADÓ
ASSOCIACIÓ DE DONES SANT JAUME
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NEKANE MONLLAÓ MASDEU
GRUP TEMPO TEATRE
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ARIADNA FABRA GILABERT
ASSOCIACIÓ SOMRIURES
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ANDREU FABRA GILABERT
ASSOCIACIÓ SOMRIURES
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ELVIRA 
BERTOMEU 

ARQUES

ELVIRA BERTOMEU ARQUES, per a tots, coneguda com Elvira de Manuel del Borrego. Va 
néixer el dia 16 de març de 1921, a Sant Jaume d’Enveja, on ha viscut sempre amb la seva 
família. Als 24 anys es va casar amb Salvador Llambrich, Boret de Pilareta, i van tenir dos 
fills: Mauricio i Arcadio, entre els quals els han regalat 6 nets i 5 besnéts.

La seva vida ha estat molt activa. A part de ser mestressa de casa, ha treballat molts anys 
al camp, plantant i segant arròs “astall”, enmig dels valencians, en la colla de Manueleta 
de Cales. I durant 68 anys ha practicat l’ofici tradicional de “mandonguera” en el moment 
de la matança del tossino. Ja de més gran, va treballar un parell d’anys cosint al taller de 
confecció de Sioneta de Lino.

En el seu dia a dia, prefereix matinar i fer els exercicis físics de recuperació. Després ja 
s’assenta a la seva butaca de la cuina on mira la televisió. Li agrada mirar novel·les i, so-
bretot, estar al dia de l’actualitat política. 

Parlant sobre les Festes Majors, recorda que els actes que més li agradava participar eren 
els bous i el ball. Però des de fa 18 anys, quan va morir Boret, no ha anat a cap lloc. Ens diu 
que, en esta vida, només ha rondat amb l’home.

Ja acomiadant-nos, ens ha xerrat el seu secret per arribar als 100 anys: no morir-se mai!
Moltes gràcies, Elvira, per rebre’ns amb aquesta alegria i il·lusió!

Per molts anys més! Ens veiem a Festes!

 ELS MÉS GRANS        DEL POBLE
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ARTURO 
TOMÀS 

LLAMBRICH

ARTURO TOMÀS LLAMBRICH, conegut com Arturet de la Patica, va néixer a Sant Jaume 
d’Enveja, el Dia de la Segregació, el 23 de juny de 1923 i ha viscut aquí tota la vida, tret de 
la temporada de la guerra que passava les nits refugiat amb la seva família a La Ràpita. Es 
va casar amb Dolores Callau, Dolores de Carlota, i van tenir dos fills: Arturo i José Ramon, 
els quals els han regalat 2 nets i 2 netes.

Quan era menut, a casa, criaven vaques de llet i corders, i ell era el que feia l’herba per 
als animals. Ja de més gran va treballar al camp i recorda que, en el seu temps lliure, li 
agradava anar al cine. També li ha agradat anar al futbol, pescar i, sobretot, cultivar el seu 
propi hortet per després vendre les peretes al veïnat. Fins fa poc, anava a fer el cafè al de 
Mauricio i feia la partida al guinyot amb els companys. 

Avui dia, té una vida bastant tranquil•la: s’aixeca tard, mira la televisió i sobre les 12h no 
perdona caminar un ratet amb l’ajuda del seu fill gran. Els diumenges és sagrat el vermut, 
quatre musclos i dolcet.

Ens diu que les Festes Majors li agraden molt, sobretot les nits de ball i els bous, i que “Passe 
el que passe, les Festes s’han d’aguantar, sigue com sigue! Tot anima...”. Quanta raó...

També ens ha volgut desvelar la seva fórmula per arribar als 98 anys tan templat: treba-
llar, no deixar de fer coses i mantenir-se actiu. 

Gràcies per aquest agradable ratet! 

Ens veiem a Festes, Arturet! I per molts anys més!

 ELS MÉS GRANS        DEL POBLE
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  PROGRAMA       DE FESTES            
ESPECTACLES I PREU DE LES ENTRADES DE CADA NIT 

Dissabte, 24 de juliol     
A bordo del Show Boat, El Musical                         10 EUROS 

Diumenge, 25 de juliol
Espectacle Divos & Divinas                         10 EUROS 

Dimarts, 27 de juliol
Ballada del grup de jotes Sarabastall
amb l’acompanyament de la rondalla i                 
Concert de Miquel Rullo                                                5 EUROS                             

Dijous, 29 de juliol
Concert Connexió Delta 
Orquestra Junior’s                                                  10 EUROS

Divendres, 30 de juliol
Concert d’Elma                                                                  8 EUROS 

Dissabte, 31 de juliol                                
De Cine, El Musical                                                       10 EUROS

 
ABONAMENT DE CARTILLES  I TAULES

 
                         EDAT                           PREU
 
                          15-64 anys                            40 EUROS
                      65 o més anys                            30 EUROS
                  TAULA + 6 CADIRES                       40 EUROS
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  PROGRAMA       DE FESTES            
ESPECTACLES TAURINS 

Divendres 23 de juliol
Concurs d’Emboladors                                                               5 EUROS

Dimarts 27 de juliol
Ramaderia Raúl Monferrer                                                     5 EUROS

Dimecres 28 de juliol
Ramaderia Fernando Mansilla                                              5 EUROS

Dijous 29 de juliol
Ramaderia Raúl Izquierdo                                                      5 EUROS

Divendres 30 de juliol
Desafiament Hilario Príncep i Fernando Mansilla       5 EUROS

Dissabte 31 de juliol
Ramaderia José Arriazu                                                           8 EUROS

Diumenge 1 d’agost
Ramaderia Hermanos Ozcoz i bou embolat                    8  EUROS

ABONAMENT ACTES TAURINS
 
                         EDAT                           PREU
 
                         10 o més anys               20 EUROS
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09:30h Itineraris per les Terres de 
Cruïlla. La vida marinera a les Cases 
d’Alcanar, a càrrec de l’Associació Cultural Lo 
Rafal i amb la col·laboració de la Llar de Jubilats 
i la Confraria de pescadors de les Cases. 
 
L’activitat vol donar a conèixer l’evolució de la 
vida marinera al poble de les Cases al llarg del 
temps. Xerrada amb projecció d’imatges a la 
Llar de Jubilats, visita a una barca i subhasta. 
Es tancarà l’itinerari amb un dinar mariner. 

Les persones que vulguin participar a la ruta 
i al dinar (a càrrec dels comensals) ho han de 
comunicar al web www.lorafal.cat o a lorafal@
gmail.com.

20:00h Concert amb l’Orquestra PLATEA. 
Lloc: Recinte portuari.
 
00:00h Ball de gala amb l’orquestra 
PLATEA (Les pubilles i hereus obriran el 
ball amb un vals i un pasdoble). En finalitzar, 
hi haurà l’actuació de DJ Joan Queralt i Xavi 
Reverté DJ. Lloc: Recinte portuari.

DIUMENGE, 18 DE JULIOL

19.00h Festival de Bandes de música, a càrrec de l’Associació 
Musical Verge dels Prats de l’Aldea i la Unió Musical l’Artística de Sant 
Jaume d’Enveja.
Lloc: Auditori municipal
Organitza: Unió Musical l’Artística  ACTE SUSPÈS

DIVENDRES, 23 DE JULIOL

13.00h Tradicional retruc de campanes anunciant l’inici de la Festa 
Major.
Durant el dia d’avui, us podeu inscriure al Concurs de samarretes 
festives. 
Per a participar envieu: Samarretes + nom de la colla i foto per       
        663992252, fins les 23.00h del mateix dia.
Les colles premiades seran comunicades a través del       Ajuntament 
de Sant Jaume d’Enveja.
22.30h Primera representació teatral de l’obra El meu veí és un 
barrut, a càrrec del grup local Tempo Teatre.
Lloc: Auditori Municipal
Venda de tiquets: de dilluns 19 a dijous 22 de juliol de 18h a 21h a 
l’Ajuntament.  ACTE SUSPÈS
22.00h Concurs Nacional d’Emboladors amb la participació de les 
millors quadrilles a nivell nacional a càrrec de la ramaderia Fernando 
Mansilla d’Ulldecona (Tarragona).
Organitza: Penya Taurina Gerard Porres   
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09:30h Itineraris per les Terres de 
Cruïlla. La vida marinera a les Cases 
d’Alcanar, a càrrec de l’Associació Cultural Lo 
Rafal i amb la col·laboració de la Llar de Jubilats 
i la Confraria de pescadors de les Cases. 
 
L’activitat vol donar a conèixer l’evolució de la 
vida marinera al poble de les Cases al llarg del 
temps. Xerrada amb projecció d’imatges a la 
Llar de Jubilats, visita a una barca i subhasta. 
Es tancarà l’itinerari amb un dinar mariner. 

Les persones que vulguin participar a la ruta 
i al dinar (a càrrec dels comensals) ho han de 
comunicar al web www.lorafal.cat o a lorafal@
gmail.com.

20:00h Concert amb l’Orquestra PLATEA. 
Lloc: Recinte portuari.
 
00:00h Ball de gala amb l’orquestra 
PLATEA (Les pubilles i hereus obriran el 
ball amb un vals i un pasdoble). En finalitzar, 
hi haurà l’actuació de DJ Joan Queralt i Xavi 
Reverté DJ. Lloc: Recinte portuari.

DISSABTE, 24 DE JULIOL

11.00h Activitats aquàtiques infantils
Lloc: Piscina municipal
13.00h Tradicional concurs de paelles
Inscripció: envia Paelles + nom del grup o colla al        663992252, del 
dia 19 al 22 de juliol.
Un cop finalitzada la paella, cada grup o colla es farà una foto i l’enviarà 
al mateix número de .
De 13.30h a 14.30h, un representant de cada colla o grup portarà a 
l’Ajuntament un plat de paella per fer la corresponent valoració.
Les tres millors paelles es comunicaran a través del         Ajuntament de 
Sant Jaume d’Enveja.
20.00h Proclamació dels Hereus i Pubilles Majors 2020 i 2021 i 
Presentació de les Pubilles i Pubilletes 2021.
Lloc: Plaça Marcel·lí Domingo
23.00h Espectacle “A Bordo del Show Boat, El Musical”
Lloc: Plaça Marcel·lí Domingo
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09:30h Itineraris per les Terres de 
Cruïlla. La vida marinera a les Cases 
d’Alcanar, a càrrec de l’Associació Cultural Lo 
Rafal i amb la col·laboració de la Llar de Jubilats 
i la Confraria de pescadors de les Cases. 
 
L’activitat vol donar a conèixer l’evolució de la 
vida marinera al poble de les Cases al llarg del 
temps. Xerrada amb projecció d’imatges a la 
Llar de Jubilats, visita a una barca i subhasta. 
Es tancarà l’itinerari amb un dinar mariner. 

Les persones que vulguin participar a la ruta 
i al dinar (a càrrec dels comensals) ho han de 
comunicar al web www.lorafal.cat o a lorafal@
gmail.com.

20:00h Concert amb l’Orquestra PLATEA. 
Lloc: Recinte portuari.
 
00:00h Ball de gala amb l’orquestra 
PLATEA (Les pubilles i hereus obriran el 
ball amb un vals i un pasdoble). En finalitzar, 
hi haurà l’actuació de DJ Joan Queralt i Xavi 
Reverté DJ. Lloc: Recinte portuari.

DIUMENGE, 25 DE JULIOL

10.00h Tirada social al plat
Lloc: Camp de tir municipal
Organitza: Illa de Buda Societat de Caçadors
11.30h Cercavila musical pels carrers de la població a càrrec de la 
Unió Musical l’Artística.  ACTE SUSPÈS
De 11.00h a 12.00h Ofrena lliure de fruits i flors a Sant Jaume
Lloc: Parròquia Sant Jaume Apòstol
12.00h Missa en honor al nostre Patró Sant Jaume
13.00h Traca encesa pels Hereus i les Pubilles Majors 2020 i 2021.
13.15h Visita i valoració dels carrers i/o espais de festa.
Inscripcions: fins el 22 de juliol a la Biblioteca Francesc Balagué
19.00h Partit de futbol de Festes Majors
Lloc: Camp municipal Salvador Gisbert   ACTE SUSPÈS
De 19.00h a 20.00h Ofrena lliure de fruits i flors a Sant Jaume.
Lloc: Parròquia Sant Jaume Apòstol
20.00h Concert de la Unió Musical l’Artística
Lloc: Plaça 23 de juny   ACTE SUSPÈS
23.00h Espectacle Divos & Divinas, amb els grans èxits lírics de la 
història de la música. 
Lloc: Plaça Marcel·lí Domingo 
Celebrem la nit de l’elegància! Muda’t i surt a celebrar. La parella més 
elegant que assistirà a l’acte serà premiada.
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09:30h Itineraris per les Terres de 
Cruïlla. La vida marinera a les Cases 
d’Alcanar, a càrrec de l’Associació Cultural Lo 
Rafal i amb la col·laboració de la Llar de Jubilats 
i la Confraria de pescadors de les Cases. 
 
L’activitat vol donar a conèixer l’evolució de la 
vida marinera al poble de les Cases al llarg del 
temps. Xerrada amb projecció d’imatges a la 
Llar de Jubilats, visita a una barca i subhasta. 
Es tancarà l’itinerari amb un dinar mariner. 

Les persones que vulguin participar a la ruta 
i al dinar (a càrrec dels comensals) ho han de 
comunicar al web www.lorafal.cat o a lorafal@
gmail.com.

20:00h Concert amb l’Orquestra PLATEA. 
Lloc: Recinte portuari.
 
00:00h Ball de gala amb l’orquestra 
PLATEA (Les pubilles i hereus obriran el 
ball amb un vals i un pasdoble). En finalitzar, 
hi haurà l’actuació de DJ Joan Queralt i Xavi 
Reverté DJ. Lloc: Recinte portuari.

DILLUNS, 26 DE JULIOL

11.30h Activitat infantil Somriures de Festa Major
Lloc: Biblioteca Francesc Balagué 
Organitza: Associació Somriures
12.00h Recepció de la gent gran del poble. S’imposarà un distintiu 
a la parella de l’any formada per Hilario Casanova i Pilar de la Asunción 
i es retrà homenatge a la dona i home de més edat del poble, la sra. 
Elvira Bertomeu Arques, “Elvira de Manuel del Borrego” i el sr. Arturo 
Tomàs Llambrich, “Arturet de la Patica”.
Lloc: Auditori municipal
19:00h Taller de ball en línia The Country Sheriffes a càrrec de 
Dolors Cañellas
Lloc: Plaça Marcel·lí Domingo 
22.00h Segona representació teatral de l’obra El meu veí és un 
barrut, a càrrec del grup local Tempo Teatre.
Lloc: Auditori municipal
Els tiquets es podran adquirir del dilluns 19 a dijous 22 de juliol, de 
18h a 21h a l’Ajuntament. ACTE SUSPÈS
23.00h Música per a joves amb Dj Floresta, Dj DQ i Dj Garo
Lloc: Plaça Marcel·lí Domingo
Famílies! Avui, totes les atraccions infantils costaran la meitat del preu 
habitual, gentilesa del Col·lectiu de firaires.
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09:30h Itineraris per les Terres de 
Cruïlla. La vida marinera a les Cases 
d’Alcanar, a càrrec de l’Associació Cultural Lo 
Rafal i amb la col·laboració de la Llar de Jubilats 
i la Confraria de pescadors de les Cases. 
 
L’activitat vol donar a conèixer l’evolució de la 
vida marinera al poble de les Cases al llarg del 
temps. Xerrada amb projecció d’imatges a la 
Llar de Jubilats, visita a una barca i subhasta. 
Es tancarà l’itinerari amb un dinar mariner. 

Les persones que vulguin participar a la ruta 
i al dinar (a càrrec dels comensals) ho han de 
comunicar al web www.lorafal.cat o a lorafal@
gmail.com.

20:00h Concert amb l’Orquestra PLATEA. 
Lloc: Recinte portuari.
 
00:00h Ball de gala amb l’orquestra 
PLATEA (Les pubilles i hereus obriran el 
ball amb un vals i un pasdoble). En finalitzar, 
hi haurà l’actuació de DJ Joan Queralt i Xavi 
Reverté DJ. Lloc: Recinte portuari.

DIMARTS, 27 DE JULIOL

11.00h Activitats esportives. Futbol 3x3
Lloc: Casal municipal 
Inscripcions al mateix moment
Organitza: U.E. Sant Jaume

12.00h Recepció de les dones i elecció de l’Alcaldessa 2021
Nomenament i lliurament de la banda i de la vara. 
Entrega del Premi al Valor Femení 2021.
Lloc: Auditori municipal
18.30h 1ª tarde de bous a càrrec de la prestigiosa ramaderia Raúl 
Monferrer de Formiche Alto (Teruel).
22.30h Ballada del Grup de Jotes Sarabastall acompanyat per la 
rondalla i amb la participació de cantadores i cantadors del territori.
Lloc: Plaça Marcel·lí Domingo
23.30h Concert de Miquel Rullo, jove cantautor local
Lloc: Plaça Marcel·lí Domingo
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09:30h Itineraris per les Terres de 
Cruïlla. La vida marinera a les Cases 
d’Alcanar, a càrrec de l’Associació Cultural Lo 
Rafal i amb la col·laboració de la Llar de Jubilats 
i la Confraria de pescadors de les Cases. 
 
L’activitat vol donar a conèixer l’evolució de la 
vida marinera al poble de les Cases al llarg del 
temps. Xerrada amb projecció d’imatges a la 
Llar de Jubilats, visita a una barca i subhasta. 
Es tancarà l’itinerari amb un dinar mariner. 

Les persones que vulguin participar a la ruta 
i al dinar (a càrrec dels comensals) ho han de 
comunicar al web www.lorafal.cat o a lorafal@
gmail.com.

20:00h Concert amb l’Orquestra PLATEA. 
Lloc: Recinte portuari.
 
00:00h Ball de gala amb l’orquestra 
PLATEA (Les pubilles i hereus obriran el 
ball amb un vals i un pasdoble). En finalitzar, 
hi haurà l’actuació de DJ Joan Queralt i Xavi 
Reverté DJ. Lloc: Recinte portuari.

DIMECRES, 28 DE JULIOL

10.00h Tirada social al plat
Lloc: Camp de tir municipal
Organitza: Illa de Buda Societat de Caçadors
Patrocina: Okura y Asociados
11.00h Activitats aquàtiques infantils
Lloc: Piscina municipal
12.00h Inauguració de l’exposició fotogràfica L’arròs en el temps 
de Mª Teresa Gilisbars de Francisco.
Lloc: Biblioteca Francesc Balagué
Col·labora: Càmara Arrossera del Montsià 
18.30h 2ª tarde de bous a càrrec de la ramaderia Fernando Mansilla 
d’Ulldecona (Tarragona).
22.30h Penélope, espectacle per a adults a càrrec de la pallassa 
Pepa Plana
Lloc: Auditori municipal
23.00h Música Retrospective i Reggaeton per a joves amb Dj J.Kob, 
Dj Josué Fumadó, Dj Marc Masdeu i Dj Floresta.
Lloc: Plaça Marcel·lí Domingo



46

09:30h Itineraris per les Terres de 
Cruïlla. La vida marinera a les Cases 
d’Alcanar, a càrrec de l’Associació Cultural Lo 
Rafal i amb la col·laboració de la Llar de Jubilats 
i la Confraria de pescadors de les Cases. 
 
L’activitat vol donar a conèixer l’evolució de la 
vida marinera al poble de les Cases al llarg del 
temps. Xerrada amb projecció d’imatges a la 
Llar de Jubilats, visita a una barca i subhasta. 
Es tancarà l’itinerari amb un dinar mariner. 

Les persones que vulguin participar a la ruta 
i al dinar (a càrrec dels comensals) ho han de 
comunicar al web www.lorafal.cat o a lorafal@
gmail.com.

20:00h Concert amb l’Orquestra PLATEA. 
Lloc: Recinte portuari.
 
00:00h Ball de gala amb l’orquestra 
PLATEA (Les pubilles i hereus obriran el 
ball amb un vals i un pasdoble). En finalitzar, 
hi haurà l’actuació de DJ Joan Queralt i Xavi 
Reverté DJ. Lloc: Recinte portuari.

DIJOUS, 29 DE JULIOL

11.00h Excursió amb caiac pel riu Ebre
18.30h 3ª tarde de bous a càrrec de la prestigiosa ramaderia Raúl 
Izquierdo de Codo (Zaragoza). 
19.30h Ioga, meditació i relaxació
Lloc: Bosquet de ribera, passeig fluvial
Organitza: Cercle de Deesses Actives
Nota: cal portar roba còmoda, estoreta i coixí
23.00h Concert “Connexió Delta” a càrrec de l’Orquestra Junior’s. 
Lloc: Plaça Marcel·lí Domingo 

DIVENDRES, 30 DE JULIOL

10.00h Gran Prix Infantil Feel Dance!
Lloc: Casal municipal
18.30h 4ª tarde de bous. Desafiament entre la ramaderia Hilario 
Príncep de Lligallo (Tarragona) i la ramaderia Fernando Mansilla 
d’Ulldecona (Tarragona).
23.00h Concert jove d’Elma, grup musical ebrenc de rumba-pop, 
amb les versions dels artistes més grans del panorama nacional de 
diverses edats. 
Lloc: Plaça Marcel·lí Domingo
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09:30h Itineraris per les Terres de 
Cruïlla. La vida marinera a les Cases 
d’Alcanar, a càrrec de l’Associació Cultural Lo 
Rafal i amb la col·laboració de la Llar de Jubilats 
i la Confraria de pescadors de les Cases. 
 
L’activitat vol donar a conèixer l’evolució de la 
vida marinera al poble de les Cases al llarg del 
temps. Xerrada amb projecció d’imatges a la 
Llar de Jubilats, visita a una barca i subhasta. 
Es tancarà l’itinerari amb un dinar mariner. 

Les persones que vulguin participar a la ruta 
i al dinar (a càrrec dels comensals) ho han de 
comunicar al web www.lorafal.cat o a lorafal@
gmail.com.

20:00h Concert amb l’Orquestra PLATEA. 
Lloc: Recinte portuari.
 
00:00h Ball de gala amb l’orquestra 
PLATEA (Les pubilles i hereus obriran el 
ball amb un vals i un pasdoble). En finalitzar, 
hi haurà l’actuació de DJ Joan Queralt i Xavi 
Reverté DJ. Lloc: Recinte portuari.

DISSABTE, 31 DE JULIOL

10.30h Concurs obert de pesca fluvial infantil
Inscripcions: de 9.30h a 10.00h
Organitza: Societat de Pescadors Sant Jaume
Lloc: Passeig fluvial
12.00h Recepció dels santjaumeros i santjaumeres absents
Lloc: Centre d’interpretació de les Barraques (CIBDE)
18.30h 5ª tarde de bous. Especial de la prestigiosa ramaderia José 
Arriazu e Hijos de Ablitas (Navarra).
Organitza: Associació Taurina Sant Jaume
23.00h De Cine, El Musical (Tour 2021)
Lloc: Plaça Marcel·lí Domingo

DIUMENGE, 1 D’AGOST

10.00h Tirada social al plat
Lloc: Camp de tir municipal
Organitza: Illa de Buda Societat de Caçadors 
18.30h 6ª tarde de bous a càrrec de la prestigiosa ramaderia 
Hermanos Ozcoz de Fuentes de Ebro (Zaragoza).
A continuació, bou embolat de la ramaderia Hermanos Ozcoz, embolat 
per la Colla d’Emboladors de Sant Jaume.
En acabar, acomiadarem la nostra Festa Major mirant el cel, 
direcció a la plaça de bous, gaudint de l’espectacle de llum, so 
i color... tot esperant que tinguem salut i que l’any que ve sigui 
millor!
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Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja


