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Festival de dansa, a les 21.30 h, a la 
pista del Centre Cultural Marinada. 

Serà dirigit per la borgenca 
Roser Prats.

Festa dels anys 80 , a les 23.59 h, 
al Poliesportiu.

Vine disfressat de l’època i 
gaudeix d’aquesta festa.

Bingo i montaditos , a les 20.30 h, 
a la plaça de la Dona.

Divendres 8 de 
juliol
Organitza: Associació 
Cultural de Dones 
Borgenques

Festa dels gegants, a les 19.00 h, al 
passeig de l’Hort del Dasca.

Cercavila amb els elements que 
cadascú s’haurà fet per anar a 

buscar els gegants Serè i Marinada. 
A les 20.00 h, ball d’animació 

amb Landry Rumbero. A les 21.30 
h,  sopar popular i, a les 23.00 h, 
cercavila nocturna “Els gegants 

surten de festa”. Per acabar, festa a 
la pista del Centre Cultural Marinada 

amb barra de bar i música. Els 
tiquets es vendran al preu de 12€ per 
als adults i 6€ per als infants, del 27 
de juny al 4 de juliol, a l’Ajuntament.

Dissabte 9 de 
juliol
Organitza: Colla de 
geganters, grallers 
i timbalers Serè i 
Marinada

Festa de Sant Cristòfor , a les 
12.00 h, a l’església parroquial.
Missa i, en acabar, benedicció de 
cotxes, motos i altres vehicles.

Diumenge 10 
de juliol

Organitza: Parròquia 
de l’Assumpció

Mulla’ t per l’esclerosi múltiple , 
de les 12.00 a les 14.00 h, al 
Poliesportiu.
Activitats aquàtiques i solidàries.

Diumenge 10 
de juliol

Organitza: Poliesportiu  
El Garrigó

40è aniversari de la creació de 
la colla.
A les 21.00 h, baixada de torxes 
des de l’ermita fins al Mirador 
de l’Església, on es farà l’acte 
d’homenatge per al quarantè 
aniversari i hi haurà un petit 
refrigeri per a tothom.

Divendres 15 de 
juliol

Organitza: Colla 
de Diables de les 
Borges del Camp

Trobada de colles de diables 
infantils i grans , a les 19.00 h, al 
passeig de l’Hort del Dasca.
Inici amb les colles infantils de 
Riudoms, Riudecanyes, Cambrils 
i les Borges del Camp. A partir 
de les 21.30 h, correfoc amb les 
colles grans de la Selva del Camp, 
Cambrils, Castellvell, Llorenç del 
Penedès i les Borges del Camp.

Dissabte 16 de 
juliol

Organitza: Colla 
de Diables de les 
Borges del Camp

Divendres 1 de 
juliol

Dissabte 2 de 
juliol
Organitza: Poliesportiu  
El Garrigó

Concert , a les 23.59 h, a la pista del 
Centre Cultural Marinada.
A càrrec dels grups Sorigen, 
Mano’s Rock i DJ Ballesté. El preu 
de l’entrada és de 3€ i inclou una 
consumició.

Dissabte 16 de 
juliol

Organitza: Colla de 
Joves Els Havanus



Vermut diatònic, a les 12.30 h, a 
l’ermita de la Mare de Déu de la 
Riera.
Amb Joseba Urrutia i Koldo Iturbe, 
l’essència i l’alegria de la trikitixa 
basca de la mà d’aquests dos 
músics mentre fem un bon vermut.

Diumenge 17 de 
juliol

Bingo i sopar , a les 21.00 h, 
a la pista del Centre Cultural 
Marinada.
Venda de tiquets, al preu de 10€, a 
l’Ajuntament de l’11 al 15 de juliol.

Divendres 22 
de juliol
Organitza: Club 
Deportiu Les Borges

Bicicletada nocturna , a les 20.30 
h, des del passeig de l’Hort del 

Dasca. 
Hi haurà piscina nocturna fins a 

les 23.59 h.

Dissabte 23 de 
juliol
Organitza: Poliesportiu  
El Garrigó

Festa del soci , a les 20.00 h, 
a la pista del Centre Cultural 

Marinada.

Diumenge 24 
de juliol
Organitza: Associació 
de Gent Gran de les 
Borges del Camp

Cinema familiar a la fresca , a les 
22.00 h, a la plaça del Santuari. 
Les entrades es vendran al 
preu de 2€ mitja hora abans de 
començar. Hi haurà servei de bar. 

Divendres 29 
de juliol

Organitza: Associació 
dels Amics de 

l’Ermita de la Mare de 
Déu de la Riera

Nit d’havaneres i rom cremat , a 
les 21.00 h, a la pista del Centre 
Cultural Marinada.
Hi haurà taules i cadires per, aquells 
que ho vulguin, portar-se el sopar. 
S’hauran de reservar a l’Ajuntament 
del 18 al 22 de juliol.

Dissabte 30 de 
juliol

Organitza: 
Ajuntament de les 
Borges del Camp

Festa dels socis , a les 21.00 h, al 
Poliesportiu.
Sopar de socis i, a partir de les 
23.30 h, ball amb el grup Bolero.

Dissabte 6 
d’agost
Organitza: 

Poliesportiu   
El Garrigó

Festa Blanca , a les 21.30 h, a 
l’envelat.
Sopar popular i ball amb el 
grup Hey Patxucos. Els tiquets 
del sopar es podran adquirir a 
l’Ajuntament del 5 al 9 d’agost, al 
preu de 15€.

Diumenge 14 
d’agost

Organitza: Ajuntament 
de les Borges del 

Camp



Caminada nocturna, a les 20.30 h, 
des del Poliesportiu.

Bingo popular, a les 21.00 h, a 
l’envelat.
Hi haurà sopar a base d’entrepà, 
gelat i beguda al preu de 7€.

Dissabte 20 
d’agost
Organitza: Associació 
de Gent Gran de les 
Borges del Camp

Festivitat de Sant Bartomeu, a les 
19.00 h, a l’ermita de la Mare de Déu 
de la Riera.
Missa en honor del copatró de 
l’ermita i, seguidament, berenar 
popular.

Dimecres 24 
d’agost

Organitza: Associació 
dels Amics de 

l’Ermita de la Mare de 
Déu de la Riera

Sopar de l’Associació de Dones , a 
les 21.00 h, a l’envelat.
Les inscripcions es faran al local de 
l’entitat i hi haurà música en directe.

Divendres 26 
d’agost

Organitza: Associació 
Cultural de Dones 

Borgenques

Tarda de jocs per a la canalla , a 
les 18.00 h, a l’ermita de la Mare 
de Déu de la Riera.
En acabar, hi haurà berenar per 
als infants.

Dimecres 17 
d’agost
Organitza: Associació 
dels Amics de 
l’Ermita de la Mare de 
Déu de la Riera

Divendres 19 
d’agost
Organitza: Poliesportiu  
El Garrigó

Dissabte 20 
d’agost
Organitza: Associació 
de Gent Gran de les 
Borges del Camp



Viu l’estiu des 
del mòbil
Consulta el 
programa d’actes 
i tota la informació 
des del mòbil a 
través d’aquest codi 
QR.

www.lesborgesdelcamp.cat

Segueix-nos a les xarxes socials!

@ajborgesdelcamp

Entitats que ho 
fan possible
Associació 
Cultural de Dones 
Borgenques, Colla 
de geganters, 
grallers i timbalers 
Serè i Marinada, 
Club Deportiu Les 
Borges, Poliesportiu 
El Garrigó, Parròquia 
de l’Assumpció, 
Amics de l’Ermita de 
la Mare de Déu de 
la Riera, Associació 
de Gent Gran de les 
Borges del Camp, 
Colla de Diables 
de les Borges del 
Camp, Colla de 
Joves Els Havanus

Ajuntament de 
les Borges  
del Camp
Regidoria de Festes, 
Cultura i Joventut


