
CAPVUITADA 
DEL CORPUS
LES BORGES DEL CAMP, 3 I 10 DE JUNY DE 2021

DES DE 1801Ajuntament de les Borges del Camp

    @ajborgesdelcamp

Enguany, tornarem a viure una Capvuitada marcada per la pandèmia de la Covid-19.

Aquesta excepcionalitat ens impedeix celebrar-la tal com és tradició. Trobarem a 
faltar, per segon any consecutiu, les catifes de flors que anualment guarneixen els 
carrers per on passa la processó.

Una Capvuitada sense catifes, però volem que sigui una diada tan lluïda com sigui 
possible. És per això que animem a tots els borgencs i borgenques a guarnir els 
vostres balcons amb vànues, domassos o cartells decorats amb les sanefes típiques 
de les catifes de flors, plantes o altres elements que ens recordin que les Borges del 
Camp està de festa, que malgrat tot, renovarem el Vot de Poble un any més. 

El dia de Capvuitada, que no quedi cap balcó del poble sense decorar!

AQUESTA CAPVUITADA, GUARNIM ELS BALCONS!

El dijous 10 de juny, des de les 08.00 h a les 23.00 h, estarà prohibit aparcar a la plaça 
de l’Església. A més, des de les 15.00 h fins a les 22.00 h, el carrer Alcalde Ramon 
Ciurana i la plaça de l’Església quedaran tancats a la circulació de vehicles.

AFECTACIONS AL TRÀNSIT

L’Ajuntament de les Borges del Camp i la Parròquia 
de l’Assumpció us conviden a participar d’aquesta 
festa tan nostra! Que tingueu tots una bona diada 

de Capvuitada!



MANSDISTÀNCIA

Benvolguts borgencs i borgenques, 
 De nou, ens tocarà celebrar una Capvuitada diferent. Les festes són la identitat 
principal d’un poble. En aquest escrit voldria enviar un missatge als més joves de 
les Borges, però també als que no ho són tant. Els actes històrics festius d’un poble 
no s’han de deixar perdre mai. Més enllà de les creences que cadascú pugui tenir, el 
que fa diferent un poble d’un altre són tots aquests actes que, en la seva majoria, van 
vinculats a la religió.
 Sense actes com la Capvuitada, amb més de 200 anys d’història, les Borges 
del Camp no seria el que és. Suprimir els actes religiosos de les festes és no entendre 
les nostres arrels. Com a poble, hem de respectar els nostres orígens, els nostres 
avantpassats i les festes locals que ens han arribat als nostres dies.
 Joves de les Borges, sentiu-vos ben orgullosos del nostre patrimoni festiu i 
feu-vos-en partícips per tal de preservar les nostres tradicions!

Sr. Joaquim Calatayud Casals, Alcalde

CAPVUITADA DEL CORPUS

LA CAPVUITADA, UNA FESTA DE TOTS!

MASCARETA 

Benvolguts en Crist, 
 Falten pocs dies per celebrar la solemnitat de la Capvuitada de Corpus. Les 
festes Eucarístiques ens criden a viure amb una gran alegria que Jesucrist vol estar 
enmig de nosaltres. Ell ha plantat la seva tenda entre les nostres. El nostre Déu camina 
i alimenta amb el pa del cel tot el poble de l’Aliança que fa via vers la terra promesa. 
Nosaltres el lloem, l’adorem, el glorifiquem, demanem el seu auxili i li donem gràcies. 
 Una part important de la relació de les persones amb Déu són les peticions 
que li adrecem perquè ens sostingui en les nostres necessitats. La nostra Capvuitada 
respon a aquestes necessitats humanes. L’Eucaristia és una font de gràcies que mai 
s’esgota. Jesucrist ens diu a l’Evangeli: «Demaneu i se us donarà, truqueu i se us obrirà». 
És amb aquesta confiança en les paraules de Jesús com tants borgencs i borgenques 
han pregat i preguen davant Jesús present en la nostra Església. Pensem i fem present 
en aquesta festa totes aquelles necessitats que tenim com a poble. Tinguem presents 
a les persones i famílies que per qualsevol motiu han passat situacions difícils. 
 Que puguem celebrar una joiosa Capvuitada, pel bé de tots!

 Mn. Vicenç Ribas Canals, Rector

CAPVUITADA, CRIST ENTRE NOSALTRES!

A les 20.00 h, a l’església parroquial, Missa Solemne. Tot seguit, exposició del Santíssim.

DIJOUS 3 DE JUNY, CORPUS CHRISTI

A les 10.00 h, a l’església parroquial, pregària 
matinal amb exposició del Santíssim.

A partir de les 11.00 h, petits i grans esteu 
convidats a venir a la plaça de l’Església 
per a enramar-la i fer, simbòlicament, les 
tradicionals catifes de flors que cada any 
guarneixen els carrers processionals.

A les 19.00 h, a l’església parroquial, Ofici 
Solemne concelebrat. Predicarà mossèn 
Joan Àguila, vicari de la Pastoral. Enguany, 
no hi haurà la tradicional processó, però 
els infants podran dur cistells amb pètals 
de flors per llençar-los en un moment de la 
celebració. En acabar l’Ofici, se celebrarà la 
renovació del Vot de Poble. La Corporació 
Municipal assistirà a la celebració.

Sortint d’Ofici, a la plaça de l’Església, 
actuació musical a càrrec del conjunt After 
Dark, amb versions de pop-rock elegants.

A la pàgina web de l’Arxiu, exposició 
Capvuitada: més de 200 anys d’història. Un 
recull de fotografies del segle passat que 
il·lustren la història d’aquesta festa major 
religiosa, votada pels nostres avantpassats. 
La podeu consultar escanejant el codi QR.

DIJOUS 10 DE JUNY, CAPVUITADA DEL CORPUS


