
Primavera 
cultural

del 10 d’abril 
a l’1 de maig 

de 2022

les Borges del Camp



Programa d’actes

Diumenge 10 d’abril, 
INAUGURACIÓ DEL MUSEU DE LA RÀDIO

A les 13.15 h, a la plaça de la Dona.

Acte inaugural del Museu de la Ràdio, 
de la col·lecció de Pere Martínez Gómez. 
Comptarà amb la participació del locutor 
Luís del Olmo; Baltasar Virgili, director del 
Museu de la Ràdio de Roda de Berà; Pere 
Virgili, alcalde de Roda de Berà; i Joaquim 
Calatayud, alcalde de les Borges del Camp.

Seguidament, visita del Museu i, en acabar, 
actuació a càrrec de Guillem Anguera.

Dilluns 18 d’abril, 
DILLUNS DE PASQUA A L’ERMITA

A les 11.30 h, a l’ermita.

Celebració de l’Eucaristia. Seguidament, 
inici de l’elaboració de les paelles i dinar 
popular. Es rifaran mones de Pasqua.

Per participar al dinar cal haver adquirit 
els tiquets prèviament.

Organitza: Associació dels Amics de 
l’Ermita de la Mare de Déu de la Riera.

Dimarts 19 i dimecres 20 d’abril, 
PORTES OBERTES DEL C.D. LES BORGES

De les 17.30 a les 19.00 h, a l’Estadi 
Municipal.

Vine i fes un entrenament de futbol de prova.

Organitza: Club Deportiu Les Borges.

Divendres 22 d’abril, 
PRESENTACIÓ DE LA PETITA HISTÒRIA DE 
L’ERMITA DE LA MARE DE DÉU DE LA RIERA

A les 19.00 h, a l’ermita.

Presentació de la “Petita Història de 
l’ermita de la Mare de Déu de la Riera”, 
il·lustrat per Pilarín Bayés. El llibre mostra 
els moments més rellevants de la història 
de la nostra ermita amb els dibuixos de la 
ninotaire més popular de Catalunya.

Seguidament, les alumnes de l’Escola de 
Dansa Camí de Mar, dirigides per la Roser 
Prats, oferiran una actuació de dansa 
inspirada en la història de l’ermita.

Organitza: Associació dels Amics de 
l’Ermita de la Mare de Déu de la Riera.

Dissabte 23 d’abril, 
DIADA DE SANT JORDI

Durant tot el dia , al passeig de l’Hort del 
Dasca, parades de llibres i roses a càrrec 
de l’AMPA Escola Rocabruna, l’AMPA 
Institut Fontanelles i l’Associació dels 
Amics de l’Ermita de la Mare de Déu de la 
Riera.

De les 11.00 a les 13.00 h, a la pista del 
Centre Cultural Marinada (Cal Dasca), 
tallers infantils de Sant Jordi. Vine a fer la 
teva rosa, converteix-te en un drac o crea 
un punt de llibre molt original.

A les 12.00 h, a la plaça de la Dona, 
presentació del llibre “Liquidació”, la 
primera novel·la de la poeta borgenca 
Rosina Ballester. El text repassa el 
recorregut vital d’una dona que ha decidit 
enfrontar-se al record i a la memòria i 
passar comptes amb el seu passat.

Organitza: La Borja i Club de Lectura.



Diumenge 24 d’abril, 
CURSA D’ORIENTACIÓ FAMILIAR SERÈ I 
MARINADA

A les 10.45 h, a la pista del Centre 
Cultural Marinada (Cal Dasca).

Concentració de les famílies i, a les 11.00 h, 
inici de la cursa d’orientació.

Per a participar-hi, cal inscripció prèvia 
a través del formulari que trobareu a les 
xarxes socials de la Colla Gegantera.

A partir de les 12.00 h, vermut “Serè” i 
ballada dels gegants.

Organitza: Colla de geganters, grallers i 
timbalers Serè i Marinada.

Diumenge 24 d’abril, 
CANTADA DE CARAMELLES

A les 13.00 h, a la plaça de la Dona.

Aquesta primavera el cor ha preparat un 
petit repertori de caramelles, sardanes i 
havaneres per celebrar la Pasqua, temps 
en què és tradicional sortir i cantar-ne al 
carrer. Vine i gaudeix!

Organitza: Cor Parroquial.

Dilluns 25 d’abril, 
PROJECCIÓ DE TERRA BAIXA

A les 18.30 h, al Centre Cultural Serè (Cal 
Casals).

L’any 1984, el Grup Amateur de Teatre 
de la Sala Parroquial tornava a posar en 
escena Terra Baixa, d’Àngel Guimerà, 
després de fer-ho amb èxit el 1981. 
L’Agustí Pàmies va gravar l’obra i ara, 38 
anys després, podrem tornar a gaudir de 
la representació dels actors locals.

Dimecres 27 d’abril, 
FESTA DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT

A les 19.00 h, a l’ermita.
 

Celebració de l’Eucaristia amb motiu 
de la Solemnitat de la Mare de Déu de 
Montserrat i coincidint amb el setanta-
cinquè aniversari de l’entronització a la 
seva basílica.

Organitza: Associació dels Amics de 
l’Ermita de la Mare de Déu de la Riera.

Cant a les Borges del Camp, d’Enric Solé

En un extrem del Baix Camp,
bella terra catalana, com
un pomell de flors s’alça,
el meu poble, Les Borges del Camp.

Canta en el seu entorn la plana
i la muntanya. Canta joliu un cel
blau, encès de llum, i de la Mina 
del Molí canta la copiosa aigua.

Canta l’avellaner i l’olivera;
i, en arribar l’abril, quan mou
pessigollera la garbinada, canta
l’ocell el sobrebò de la rosa esclatada.

Canta enclotada la Font de les Escales;
canten els Aires des del Camp.
Canta nostra Verge de la Riera
al recer del serret del Pasqual.

No resta nostre cor tancada
l’amistat, ni la malgastem endebades.
El foraster se n’enduu bon record
de l’escalf de la nostra abraçada.

En un extrem del Baix Camp
i al cucurell d’un pujolet
s’alcen Les Borges del Camp,
sol de ma terra catalana!!



III Mostra d’Entitats

Diumenge 1 de maig, 
de les 11.00 a les 20.00 h

Programa d’activitats

A les 17.00 h, remullada per als més 
petits.

Organitza: ADF Les Borges del Camp.

A les 17.00 h, berenar.

Organitza: AMPA Escola Rocabruna.

A les 18.00 h, ballada dels gegants Serè i 
Marinada.

Organitza: Colla de geganters, grallers i 
timbalers Serè i Marinada.

A les 19.00 h, tirada dels diables petits.

Organitza: Colla Infantil de Diables.

Durant tot el dia

Gravació del vídeo promocional de les 
entitats de les Borges del Camp.

Parades de les entitats del poble. 
Descobreix les associacions del municipi, 
informa’t sobre les seves activitats i com 
formar-ne part.

Pintxos per a dinar

Taller de titelles del Serè i la Marinada.

Tasta els gegants i prova de carregar-los 
i fer-los ballar.

Organitza: Colla de geganters, grallers i 
timbalers Serè i Marinada.

Taller de catifes de Capvuitada. Aprèn a 
fer catifes i fes-te’n una. I el dia 23 de juny, 
diada de la Capvuitada del Corpus, surt 
als carrers i col·labora amb aquesta festa 
local.

Organitza: Sala Parroquial.

Coneix els cotxes i les eines que utilitza 
l’ADF en les seves tasques.

Organitza: ADF Les Borges del Camp.

Després de dos anys sense poder 
celebrar la Mostra d’Entitats a causa de 
la pandèmia de la Covid-19, enguany 
recuperem aquest dia de festa i 
reconeixement per a totes les entitats de 
la vila.

Les diverses associacions que configuren 
el nostre municipi són un element clau 
en molts aspectes. És per això que des 
de l’Ajuntament fem una crida a tots els 
borgencs a participar d’aquest dia de 
festa i a involucrar-se amb les entitats 
locals.

A les 12.00 h, classes obertes de Kitsune, 
Aloha, Judo i Ennatura’t Kids.

Organitza: AMPA Escola Rocabruna.

De les 12.30 a les 14.30 h, música i 
gresca amb la Txaranga Band Tocats.

A les 13.00 h, inauguració de l’Arxiu 
Antonio Parés i Subietas, a l’edifici del 
Centre Cultural Marinada (Cal Dasca), 
amb accés per les escales de la plaça de 
la Dona.

A les 16.00 h, mostra de danses diverses 
(contemporani, jazz, clàssic) amb les 
alumnes de la Roser Prats.

Organitza: AMPA Escola Rocabruna.

Vermut ,  patates i olives , a càrrec de La 
Borja.

Vermut i olives , a càrrec de l’ADF Les 
Borges del Camp.

Patates braves , a càrrec de la Colla de 
Diables.

Fideuà , a càrrec de l’Associació de Gent 
Gran de les Borges del Camp.

Mini-hamburgueses , a càrrec de la Sala 
Parroquial.

Montaditos de sempre , a càrrec 
de l’Associació Cultural de Dones 
Borgenques.

Pintxo “Mici”,  a càrrec de la Colla de 
geganers, grallers i timbalers Serè i 
Marinada.

Angules al verd i blanc , a càrrec del Club 
Deportiu Les Borges.

Postre “ xo-pa’ t ” , a càrrec del 
Poliesportiu El Garrigó.

Dolços , a càrrec de l’AMPA Escola 
Rocabruna.

Combinats , a càrrec de la Colla de Joves 
Els Havanus.

Cafè , a càrrec de l’Associació dels Amics 
de l’Ermita de la Mare de Déu de la Riera.

Horari: 
de 13.00 a 16.00 h.

Preus:
pintxo - 1,5€
beguda - 1€
cafè - 1€



Ho fan possible:
Associació Cultural de Dones Borgenques, Associació 
de Donants de Sang del Baix Camp, Càritas les 
Borges del Camp, Sala Parroquial, Club Deporiu Les 
Borges, Colla de geganters, grallers i timbalers Serè 
i Marinada, Poliesportiu El Garrigó, Colla Infantil de 
Diables, Colla de Joves Els Havanus, La Borja, Club 
Esportiu Rocabruna, AMPA Escola Rocabruna, AMPA 
Institut Fontanelles, Llar d’Infants Els Eixerits, Amics 
de l’Ermita de la Mare de Déu de la Riera, Comissió 
Aplec de la Sardana Verge de la Riera, Associació 
de Gent Gran de les Borges del Camp, Parròquia de 
l’Assumpció, Cor Parroquial, Lliga contra el càncer, 
ADF Les Borges del Camp, Correllengua

Ajuntament de les Borges del Camp

    @ajborgesdelcamp

Consulta el programa d’actes 
i tota la informació sobre la 
Primavera Cultural des del teu 
mòbil a través d’aquest codi QR.


