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Tornem-hi, i enguany amb 
més ganes que mai!

Borgencs, borgenques,

Torna la Festa Major amb tota la 
seva empenta, amb tota la seva 
esplendor, amb tota la seva energia, 
amb tots els seus ets i uts. 

Durant els dos últims anys, malgrat 
els esforços que tots plegats vam fer 
per viure la nostra festa amb la major 
normalitat possible, hi va haver moltes 
alteracions que enguany, si res no 
canvia, quedaran del tot oblidades.  

Únicament, i ja ho veureu en el detall 
del programa d’actes, enguany hem 
traslladat el Ball de Festa Major, 
que habitualment es feia el dia 8, al 
divendres dia 9. El dia 8, dijous, el 
dia gran de la nostra festa, tancarem 
la nit amb una obra de teatre i ens 
reservarem fins divendres per anar a 
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ballar i per encarar el cap de setmana. 
Confiem i esperem que serà l’únic 
canvi rellevant de les jornades festives 
que enguany arrencaran el dissabte 
3 de setembre i finalitzaran quinze 
dies després, el diumenge 18. 

Si m’ho permeteu, vull destacar el 
nom de tres personalitats que ens 
acompanyaran enguany. D’una banda, 
la presidenta de la Diputació de 
Tarragona, Noemí Llauradó, que serà 
la pregonera. D’altra, l'arquebisbe 
metropolità de Tarragona, Mons. Joan 
Planellas, que farà el parlament de 
l’Arribada. I finalment, l’alcalde de 
Riudoms, Sergi Pedret, que farà el 
parlament de l’acte institucional de l’11 
de setembre. 

El programa d’actes, a més de 
recuperar la normalitat, torna a ser 
una àmplia varietat d’opcions. Des 
dels actes més tradicionals, i entre ells 
l’Arribada de la Mare de Déu de la Riera 
des de l’ermita a la nostra parròquia, 
fins als actes per a la mainada, per als 
joves, per als més grans... en definitiva, 
per a tothom. Una gran festa, inclusiva, 
participativa i on tothom és benvingut.  

Ja per acabar, vull destacar que 
enguany, per Festa Major, preveiem 
que les obres de condicionament de la 
nostra avinguda principal, Magdalena 
Martorell, les de la plaça de la Font i les 
del passeig de l’Hort del Dasca estaran 
enllestides. L’esforç que entre totes i 
tots hem fet per renovar les nostres 

places i els nostres carrers principals 
s’ha de veure ben recompensat 
aquesta Festa Major quan, entre totes 
i tots celebrem aquests treballs que 
dignifiquen el nostre municipi i les 
seves artèries principals. 

No serà aquest, però, l’únic motiu de 
celebració. N’estic segur que totes 
i tots, cadascú de vosaltres tindrà 
motius personals, familiars i col·lectius 
per participar i viure la festa. Cadascú 
els seus, però com a alcalde, vull 
encoratjar-vos a participar-hi sent 
molt conscients que hem superat dos 
anys d’enorme dificultat i que, malgrat 
les ferides, hem de seguir mirant 
endavant amb optimisme. 

Vivim en un gran poble, tenim moltes 
oportunitats de comprovar-ho dia 
a dia i la Festa Major és una bona 
prova d’aquesta fortalesa, d’aquesta 
cohesió, d’aquesta energia que, com a 
poble, ens fa millors cada dia. 

No vull acabar sense recordar a tothom 
que la nostra és una Festa Tradicional 
d’Interès Nacional. Dit d’una altra manera: 
venim de lluny i encara anem més lluny. 

Borgencs, borgenques, no defallim. 
Participem. Gaudim. Visquem la 
nostra festa. Alegrem-nos del que 
hem sigut i del que som i, sobretot, 
tinguem plena confiança que a totes i a 
tots ens espera un futur millor. 

Visca les Borges del Camp i visca la 
Festa Major!

Joaquim Calatayud i Casals
Alcalde
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No m'ho vull perdre

Benvolguts borgencs i borgenques,

Un any més, ens toca dir adeu a l'estiu 
calorós i sec, i donar la benvinguda 
al setembre. Un setembre atípic, 
carregat de coses noves, unes 
viscudes amb alegria i d'altres amb 
resignació.

L'avançament de l’inici del curs 
escolar ha provocat que els infants i 
el jovent de la vila se’ns hagin apropat 
demanant-nos si us plau que, des de 
l’Ajuntament, es tingui en compte la 
seva presència en els actes de la Festa 
Major. No ha estat cosa d’una nena 
sola, sinó que diverses personetes 
de poc més de deu anys ens han 
comentat que, ells, per res del món 
es voldrien perdre la Tronada i, 
evidentment, l’Arribada de la Mare 
de Déu de la Riera.

En situacions com aquesta és quan 
penses que tenim el millor relleu del 
món, amb uns infants que s’estimen 
la nostra Festa Major de la mateixa 
manera que ho fem nosaltres perquè 
són els valors que els han ensenyat a 
casa. Ells són qui, en un futur, seran 
aquí, com avui hi som nosaltres, per 
a oferir al poble de les Borges del 
Camp la millor Festa Major de tota la 
comarca.

SALUTACIÓ 
REGIDORA

Solemnitat de la   
Mare de Déu de la Riera

Benvolguts,

Ja som a les portes de la Festa Major, 
de la gran festa de La Mare de Déu de 
la Riera, l’honor del nostre poble. Així 
els israelites lloaven a aquella jove 
extraordinària que els havia alliberat 
dels que volien apoderar-se dels seus 
pobles i ciutats; i així també els cristians 
li diem a Maria aquestes paraules 
plenes de joia i amor. Recordem aquests 
cants que entonarem aquests dies, 
cants plens d’emoció i de lloança, cants 
amb què expressem el nostre amor 
de fills envers la nostra Mare del Cel. 

Sant Agustí, després de no anar a 
l’església molts anys, un dia va anar a 
una celebració solemne de la missa. 

En aquella sagrada nau, tota l’ànima, 
tots els sentiments que hi havia dins 
d’Agustí i que feia molts anys que 
estaven en el profund del seu esperit, 
però que feia tant de temps que no li 
sortien a flor de pell, van trasbalsar el 
seu cor. Va recordar aquells mateixos 
càntics que havia sentit quan encara 
era un nen i la seva mare el portava a 
l’església. També es va adonar que era 
Déu qui l’acollia a casa seva, que el 
convidava al seu banquet de festa. 

Us convido a escoltar amb aquest 
esperit d’agraïment els cants que en 
honor de la Mare de Déu de la Riera 
es cantaran en les seves festes dels 
dies 7 i 8 de setembre. En els seus goigs 
li diem: Mare de Déu de la Riera sigueu la 
nostra Mitjancera davant del Crist nostre 
Senyor. Quants borgencs i borgenques 
s’han adreçat a la Mare de Déu de la 
Riera amb aquests mots o d’altres que 
manifesten allò que cadascú porta ben 
endins i que alhora ho diem també 
de cara enfora perquè tot ésser humà 
necessita dir amb la boca el que porta 
dins del cor com el tresor més preuat. 

Que totes les activitats de la nostra 
festa ens ajudin a viure l’alegria de 
saber que Maria sempre està al 
nostre costat i també l’alegria de les 
festes que compartim amb familiars, 
amics i amb tots els qui ens trobarem 
junts aquests dies.

Que tinguem tots una bona Festa Major!

Mn. Vicenç Ribas i Canals
El vostre Rector

Aquest any, portem una Festa Major 
carregada d’actes de tota mena: els 
indispensables, com la Tronada i 
l’Arribada de la Mare de Déu de la Riera; 
els religiosos, com l’Ofici solemne i la 
processó; els esportius, com la tirada al 
plat i la Trail Els Miradors; els culturals, 
com les ballades dels gegants i de 
sardanes, els balls i concerts o els 
actes per a la canalla.

Tots els actes d’aquesta Festa Major 
estan pensant per a totes les persones 
de la nostra vila, però sense cap 
mena de dubte, per a totes aquelles 
persones que estimem la Festa 
Major en honor de la Mare de Déu de 
la Riera.

Visca les Borges del Camp! Visca la 
Festa Major! Visca la Mare de Déu de 
la Riera!

Maria Vilà i Rofes
Regidora de Festes, Cultura i Joventut

SALUTACIÓ 
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Festa i patrimoni

Quan parlem de Festa Major, parlem 
de lleure, de tradició, de participació, 
d’arrelament, d’amistat, de retrobades... 
Tot plegat es multiplica en el cas de 
les Borges del Camp, un municipi que 
teniu en la festa en honor a la Mare 
de Déu de la Riera un dels vostres 
principals signes d’identitat i un 
actiu cultural de primer ordre. 

Aquesta és una celebració ben vostra 
i també de tothom, i encara més 
d’ençà de la seva declaració com a 
Festa Tradicional d’Interès Nacional, 
juntament amb el ball de diables, com 
a Element Festiu Patrimonial. Som 
moltes les persones de Reus, del Baix 
Camp i del  conjunt de la demarcació 
que n’hem gaudit alguna vegada o que 
en coneixem la seva singularitat 
històrica. Enguany, hi participo amb la 

present salutació al programa d’actes 
i també amb la lectura del Pregó del 
dia 4, un doble honor que accepto amb 
goig, amb  agraïment i, sobretot, amb 
molt de respecte. 

La Festa Major de les Borges del 
Camp reflecteix el dinamisme i 
l’empenta cultural del  municipi, 
aquests dies i també la resta de l’any. 
A la Diputació de Tarragona, com 
a institució al servei dels nostres 
municipis, també hi som tot l’any, dia 
rere dia, fent costat a la cultura i a 
altres múltiples àmbits d’activitat, per 
contribuir a augmentar les oportunitats  
de tothom.  

Ara toca festa grossa, i un any 
més serà ben lluïda i participativa. 
Borgenques, borgencs i visitants, bona 
Festa Major! 

Noemí Llauradó i Sans
Presidenta de la 

Diputació de Tarrragona

CAP BALCÓ 

SENSE EL 
DOMÀS

El domàs de la Mare de Déu de la Riera 
és un element que es va incorporar a 
la nostra Festa Major l'any 2016, amb 
motiu de la celebració del Centenari de 
la Coronació Canònica de la Imatge.

Anualment, quan s'apropen les dates 
de la seva celebració, els balcons de 
la vila s'omplen de domassos, fent 
mostra de fe vers la Nostra Patrona.

Aquesta Festa Major que no quedi 
cap balcó sense el domàs!
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Concert de músics locals

A la 2/4 d'1 del migdia, a l'ermita de la 
Mare de Déu de la Riera.

Els músics de la vila ens oferiran 
un selecte repertori de cançons en 
aquesta nova edició del seu concert 
anual.

4 DE SETEMBRE

El Pregó de Festa Major

A les 2/4 de 8 del vespre, a l'envelat.

Pregó de Festa Major a càrrec de 
la presidenta de la Diputació de 
Tarragona, Il·lma. Sra. Noemí Llauradó 
i Sans.

Seguidament, actuació de tribut al 
popular grup ABBA.

L'Arribada Infantil

A les 9 del vespre, des del Pont de 
l'Oriol.

Els diables més petits de la vila 
ompliran de foc les Borges del 
Camp, acompanyats de la Xaranga 
Bufacanyes. Passaran per la plaça de 
Sant Antoni, carrer del Comerç, plaça 
de la Font, carrers Catalunya, Verge de 
la Riera, Major i plaça de l’Església.

6 DE SETEMBRE

ACTES PREVIS, 

COMENÇA 
LA FESTA

XXIX Trobada de gegants

A les 7 de la tarda, al carrer Verge de 
Montserrat.

Plantada de gegants de les colles 
participants en la trobada.

A partir de 2/4 de 8, inici de la 
cercavila que recorrerà els carrers 
Verge de Montserrat, Camí de la 
Creueta, Verge de la Riera, Catalunya, 
plaça de la Font, carrers de Baix, 
Pintor Fortuny, Comerç, Alcalde Ramon 

3 DE SETEMBRE

Vetlla de pregària

A les 9 del vespre, a l'ermita de la Mare 
de Déu de la Riera.

Celebració de la Vetlla de Pregària 
davant la imatge de la Mare de Déu de 
la Riera. Una estona de cants, oració i 
reflexió per a preparar-nos per a viure 
amb intensitat i devoció la Festa Major.

Ciurana, fins a arribar a la plaça de 
l’Església, on tindran lloc les tandes de 
lluïment, el lliurament de records, el 
parlament i una ballada conjunta. La 
cercavila seguirà pels carrers Mossèn 
Jacint Verdaguer, Verge de la Riera i 
Verge de Montserrat, on hi haurà la 
darrera ballada conjunta. 

A les 9 del vespre, tindrà lloc el sopar 
de germanor de les colles assistents.

Nit Jove

A 2/4 de 12 de la nit, a l'envelat.

Concert a càrrec dels grups The 
Scratx, amb un ampli repertori de 
música punk i rock, i Segonamà, que 
posaran punt i final a la seva darrera 
gira després de 250 concerts i tres 
discos publicats.
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La Tronada

A la 1 del migdia, a la plaça de 
l'Església.

Encesa de la tradicional tronada 
aviada per l'home i la dona més grans 
de la vila.

A continuació, repic general de 
campanes i actuació dels gegants 
Serè i Marinada, acompanyats de la 
Colla de Grallers i Timbalers.

7 DE SETEMBRE

Processó cap a l'ermita  
per anar a buscar la  
Mare de Déu de la Riera

L'acte de l'Arribada de la Mare de Déu 
de la Riera és el punt àlgid de la 
nostra Festa Major. Una celebració 
que conserva l'essència tradicional 
que tantes generacions de borgencs 
han transmès fins a arribar als 
nostres dies.

L'ARRIBADA DE LA   
MARE DE DÉU DE LA RIERA

La sortida de la processó, que presidirà 
l'Excm. i Rvdm. Dr. Joan Planellas i 
Barnosell, arquebisbe metropolità de 
Tarragona i primat; serà a 2/4 de 10 del 
vespre, des de la plaça de l'Església. 
Mitja hora abans, davant l'església es 
podran adquirir els típics fanalets per 
a il·luminar el camí.

Arribats a l'ermita, salutació a la Mare 
de Déu, cant de la Salve Regina i 
inici de la davallada cap al poble en 

processó, precedida pel tradicional 
ball de diables.

En arribar al Pont de l'Oriol, la Imatge 
serà col·locada sota tàlem i farà la seva 
entrada a la vila.

A la plaça de Sant Antoni, l'Il·lm. 
Sr. Joaquim Calatayud i Casals, 
alcalde de la vila, entregarà la vara 
de comandament a la Mare de Déu, 
nomenant-la alcaldessa d'honor 
durant la seva estada a les Borges 
del Camp. Seguidament, Mons. Joan 
Planellas i Barnosell, efectuarà la 
Salutació-Parlament de Benvinguda 
a la Nostra Patrona. Per últim, el Cor 
Parroquial amb l'acompanyament 
orquestral de la Cobla Reus Jove 
interpretarà el cant de la Salve Regina 
del mestre Josep Sancho i Marraco.

Tot seguit, la processó seguirà fins al 
passeig de l'Hort del Dasca, des d'on es 
dispararà un espectacle pirotècnic. 
Un cop finalitzat, la comitiva seguirà 
fins a la plaça de l'Església, on els 
diables acabaran de cremar les 
darreres carretilles i s'encendrà la 
tradicional capelleta de foc.

Finalment, l'Arribada culminarà amb 
l'entrada de la Mare de Déu de la Riera 
al temple parroquial, on tindrà lloc el 
besamans. La col·lecta del besamans 
anirà destinada a la toia de flors de la 
Mare de Déu de la Riera.

Nit de concert

A 2/4 d'1 de la matinada, a l'envelat.

Nit de concert amb el grup Allioli.
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Ofici de Festa Major

A la 12 del migdia, a l'església parroquial.

Ofici solemne concelebrat, durant el 
qual el Cor Parroquial interpretarà la 
Missa Pontificalis, de Lorenzo Perosi, 
amb l'acompanyament orquestral de la 
Cobla Reus Jove.

Predicarà mossèn Francesc Xavier 
Morell i Rom, secretari, auditor i notari 
del Tribunal Metropolità de Tarragona.

La col·lecta anirà destinada a les obres 
de la Parròquia.

8 DE SETEMBRE

Sardanes de Festa Major

A 2/4 de 2 del migdia, a l'envelat.

Ballada de sardanes amb la Cobla 
Reus Jove.

Cant de Vespres i Processó 
solemne

A 2/4 de 7 de la tarda, a l'església 
parroquial.

Cant de Vespres, amb assistència de 
la Corporació Municipal. Tot seguit, 
inici de la Processó solemne que 
recorrerà els carrers del nucli antic. A 
la plaça de la Font, el Cor Parroquial 
interpretarà el cant de la Salve Regina 
del mestre Josep Sancho i Marraco 
amb l'acompanyament orquestral de la 
Cobla Reus Jove.

A l'arribar a l'església, besamans. La 
col·lecta anirà destinada a la toia de 
flors de la Mare de Déu de la Riera.

Espectacle teatral

A les 10 del vespre, a l'envelat.

La companyia Clownic presentarà el 
seu espectacle Hotel Flamingo, un 
homenatge als seus pares teatrals, El 
Tricicle, inspirat en els personatges de 
la sèrie Tres estrelles.

En plena pandèmia, un nou director 
vol reobrir les portes de l’antic i tronat 
Hotel Flamingo. Riurem cada deu 
segons amb les peripècies que s’hi 
desenvoluparan.

Les entrades es vendran, a partir del 22 
d'agost, a les oficines de l'Ajuntament 
al preu de 8€. També es podran 
comprar a taquilla al preu de 10€.

Actualment, hi ha un total de 27 dones 
i nenes que porten el nom de la 
nostra patrona, Maria de la Riera. La 
més gran té 79 anys i la més petita  
en té 7.

? Sabíeu que...
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ELS NOSTRES

SÍMBOLS

25 anys de bandera i escut

El dia 31 d'agost de 1997, en el marc del 
Pregó de la Festa Major, va tenir lloc 
la presentació oficial del nou escut i 
la bandera de les Borges del Camp, a 
càrrec de l'heraldista català Armand de 
Fluvià Escorsa.

Enguany, doncs, fa vint-i-cinc anys 
del nou escut i de la bandera que ens 
representa a tots els borgencs!

L'escut de la vila

Es tracta d'un escut caironat d'or, amb una banda 
ondada d'atzur carregada d'una creu de tau de 
sable, acostada de dos arbres de sinople a la destra 
i de dues borges, igualment de sinople, a la sinistra. 
Per timbre, una corona mural de vila.

El metall d'or es representa, preferentment, pel 
daurat o, quan hom no el pot emprar, pel groc.

Tots i cadascun dels elements de l'escut fan al·lusió 
a algun dels trets definitoris de la vila. Així, les dues 
borges i els dos arbres ens remeten al camp i als 
orígens de la població; la franja blava ens evoca a 
la Riera d'Alforja que creua el nostre terme; i la creu 
de tau ens recorda la pertinença a l'Arquebisbat de 
Tarragona.

La bandera municipal

Amb uns elements molt similars a 
l'escut, la bandera de les Borges del 
Camp és apaisada, de proporcions dos 
d'alt per tres de llarg, groga, amb una 
banda ondada de dues crestes, blau 
clara, de gruix 1/6 de l'alçada del drap, 
posada de l'angle superior al costat de 

l'asta a l'inferior del vol, amb les dues 
borges verdes de l'escut, d'alçada 1/3 
de la del drap i d'amplada 1/6 part de 
la llargada del drap, una centrada a la 
meitat superior de l'últim terç vertical i 
l'altra a la meitat inferior del primer terç.



#FMBORGESCAMP22

ÉS

FESTA MAJOR!

Missa solemne

A les 12 del migdia, a l'església 
parroquial.

Missa solemne en honor de Sant 
Antoni de Pàdua.

9 DE SETEMBRE

Concert de Festa Major

A les 8 del vespre, a l'envelat.

L'Orquestra Metropol ens farà gaudir 
d'un repertori atrevit i una posada 
en escena jove, moderna i de molta 
qualitat.

Ball de Festa Major

A 2/4 de 12 de la nit, a l'envelat.

Ballarem i gaudirem la música més 
actual i els clàssics de sempre amb 
l'Orquestra Metropol.

Fins a l'any 1978, la celebració en honor 
de Sant Antoni de Pàdua comptava, 
també, amb una processó amb la 
imatge del sant.

? Sabíeu que...

La Festa Major de la 
canalla

De les 11 del matí a la 1 del migdia i de 
les 5 a les 7 de la tarda, al carrer Verge 
de Montserrat.

Salta i gaudeix amb els inflables.

Durant el matí, al passeig de l'Hort del 
Dasca, tallers de manualitats, slime i 
pintar cares.

I a partir de les 6 de la tarda, al pati de 
l'Escola Rocabruna, animació de circ i 
jocs tradicionals.

10 DE SETEMBRE

Futbol de Festa Major

A les 6 de la tarda, a l'Estadi Municipal.

Partit de futbol que disputaran l'equip 
local i el CF Sant Pau.

I Torneig triangular de 
veterans de bàsquet

A les 5 de la tarda, a la Sala Polivalent.

Qui diu que a partir de certa edat ja 
no pots jugar a bàsquet? Participa al 
primer torneig que organitza el Club 
Esportiu Rocabruna.



#FMBORGESCAMP22

ÉS

FESTA MAJOR!

Gran tirada social al plat

A les 5 de la tarda, al Camp de Tir de 
Mas d'en Comte.

La Societat de Caçadors organitza la 
seva tirada anual al plat.

Acte institucional de la 
Diada

A 3/4 de 12 de la nit a la plaça de 
l'Església.

Senyal d'entrada de l'acte institucional 
de la Diada Nacional de Catalunya amb 
els onze coets commemoratius.

Seguidament, l'Il·lm. Sr. Sergi Pedret 
Llauradó, alcalde de Riudoms, 
llegirà el parlament des del balcó de 
l'Ajuntament. Un cop finalitzat, cant de 
l'Himne dels Segadors i repic general 
de campanes.

Concert de la Diada

A les 8 del vespre, a l'envelat.

Un ampli repertori musical de la mà de 
l'Orquestra Europa, amb quaranta-
cinc anys de trajectòria dalt dels 
escenaris.

Ball de la Diada

A 2/4 d'1 de la matinada, a l'envelat.

L'Orquestra Europa ens farà ballar en 
una actuació que posarà punt i final a 
la seva presència als escenaris.

La Diada al Poliesportiu  
El Garrigó

A les 12 del migdia, al Poliesportiu El 
Garrigó

Festa a la piscina.

11 DE SETEMBRE

Coets de la Diada

A la 1 del migdia, a la plaça de 
l'Església.

Encesa dels tradicionals onze coets de 
la Diada Nacional de Catalunya i, tot 
seguit, cant de l'Himne dels Segadors.

A partir de la 1 del migdia, tradicionals 
paelles d'arròs. Us podreu inscriure 
prèviament al Poliesportiu.

Partit de futbol

A les 6 de la tarda, a l'Estadi Municipal.

Partit de futbol que disputaran el Reus 
FC Reddis i la UE Sitges.
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NOVENA I 

TORNADA

Dissabte 8 d'octubre

A les 20.00 h, a l'església parroquial, 
missa i novena. Predicarà Mn. Lluís 
Simón Pascual.

Diumenge 9 d'octubre

A les 12.00 h, a l'església parroquial, 
missa i novena. Predicarà Mn. Vicenç 
Ribas Canals.

Dilluns 10 d'octubre

A les 19.30 h, a l'església parroquial, 
missa i novena. Predicarà Mn. Antoni 
Pérez de Mendiguren Cros.

Dimarts 11 d'octubre

A les 19.30 h, a l'església parroquial, 
missa i novena. Predicarà Mn. Xavier 
Roig Rovira.

Dimecres 12 d'octubre

A les 19.30 h, a l'església parroquial, 
missa i novena. Predicarà Mn. Albert 
Fortuny Llaveria.

Dijous 13 d'octubre

A les 19.30 h, a l'església parroquial, 
missa i novena. Predicarà Mn. Joan 
Àguila Chavero. 

Divendres 14 d'octubre

A les 19.30 h, a l'església parroquial, 
missa i novena. Predicarà Mn. Josep 
Bofarull Veciana.

Dissabte 15 d'octubre

A les 20.00 h, a l'església parroquial, 
missa i novena. Predicarà Mn. Joan 
Brulles Cañellas.

Diumenge 16 d'octubre

A les 11.00 h, a l'església parroquial, 
novena. Seguidament, processó pels 
carrers de la vila fins a l'ermita. Arribats 
a la plaça del Santuari, missa. Presidirà 
Mn. Joaquim Fortuny Vizcarro, vicari 
general de l'Arquebisbat de Tarragona.

La tornada de la Mare de Déu de la 
Riera se celebra el diumenge més 
pròxim al 17 d'octubre, dia en què hi 
va ser traslladada el 1954 després de la 
reconstrucció del santuari.

? Sabíeu que...
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MÉS

ACTIVITATS

Correllengua 2022

A partir de les 5 de la tarda.

Activitats diverses del Correllengua, 
enguany dedicat a l'escriptor Joan 
Fuster i Ortells.

17 DE SETEMBRE

IV Trail Els Miradors

A 2/4 de 10 del matí, des del passeig de 
l'Hort del Dasca.

Quarta edició del Trail Els Miradors, 
una prova enfocada per a iniciants en 
el món del trail, amb un recorregut 
i una distància assequible per a 
tothom, amb la modalitat de trail i la de 
caminada.

Tota la informació i les inscripcions 
escanejant el codi QR.

18 DE SETEMBRE
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LA FESTA MAJOR

RESUMIDA

Dissabte 3 de setembre

XXIX Trobada de gegants, a 2/4 de 
7 de la tarda, al passeig de l'Hort del 
Dasca.

Vetlla de pregària, a les 9 del vespre, 
a l'ermita de la Mare de Déu de la Riera.

Nit Jove, a 2/4 de 12 de la nit, a 
l'envelat.

Diumenge 4 de setembre

Concert de Músics Locals, a 2/4 d'1 
del migdia, a l'ermita de la Mare de Déu 
de la Riera.

Pregó de Festa Major, a 2/4 de 8 del 
vespre, a l'envelat.

Dimarts 6 de setembre

L'Arribada Infantil, a les 9 del vespre, 
des del Pont de l'Oriol.

Dimecres 7 de setembre

Tronada, campanes i gegants, a la 1 
del migdia, a la plaça de l'Església.

L'Arribada de la Mare de Déu de la 
Riera, a 2/4 de 10 del vespre, des de la 
plaça de l'Església.

Nit de concert, a 2/4 d'1 de la 
matinada, a l'envelat.

Dijous 8 de setembre

Ofici solemne concelebrat, a les 12 
del migdia, a l'església parroquial.

Sardanes, a 2/4 de 2 del migdia, a 
l'envelat.

Cant de Vespres i Processó solemne, 
a 2/4 de 7 de la tarda, a l'església 
parroquial.

Espectacle teatral, a les 10 del vespre, 
a l'envelat.

Divendres 9 de setembre

Missa solemne, a les 12 del migdia, a 
l'església parroquial.

Concert de Festa Major, a les 8 del 
vespre, a l'envelat.

Ball de Festa Major, a 2/4 de 12 de la 
nit, a l'envelat.

Dissabte 10 de setembre

La Festa Major de la canalla, a les 11 
del matí, al carrer Verge de Montserrat.

I Torneig de bàsquet veterans, a les 5 
de la tarda, a la Sala Polivalent.

Futbol de Festa Major, a les 6 de la 
tarda, a l'Estadi Municipal.

Animació de circ i jocs tradicionals, 
a les 6 de la tarda, al pati de l'Escola 
Rocabruna.

Concert de la Diada, a les 8 del 
vespre, a l'envelat.

Acte institucional de la Diada, a 3/4 
de 12 de la nit, a la plaça de l'Església.

Ball de la Diada, a les 2/4 d'1 de la 
matinada, a l'envelat.

Gaudim tots i totes, amb 
llibertat i sense por!

Tots i totes tenim dret a gaudir de la 
Festa Major. Assetjar, aprofitar-se, 
intimidar, abusar... no entra al programa 
d'actes, per tant, aquestes actituds no 
estan permeses.

Tothom tenim dret a dir no i a ser 
respectats, sense excuses. Si ets víctima, 
denuncia. Si ets testimoni, denuncia 
No fer-ho et fa còmplice d'aquestes 
conductes masclistes. Truca al 112.

Diumenge 11 de setembre

La Diada al Poliesportiu, a les 12 del 
migdia, al Poliesportiu El Garrigó.

Coets de la Diada, a la 1 del migdia, a 
la plaça de l'Església.

Gran tirada social al plat, a les 5 de 
la tarda, al Camp de Tir de Mas d'en 
Comte.

Partit de futbol, a les 6 de la tarda, a 
l'Estadi Municipal.

Dissabte 17 de setembre

Correllengua 2022, a les 5 de la tarda.

Diumenge 18 de setembre

IV Trail Els Miradors, a 2/4 de 10 del 
matí, des del passeig de l'Hort del 
Dasca.



AVISOS PER AL

BALL DE DIABLES

L'Arribada Infantil

Descripció de l'actuació: ball de 
diables infantil amb motiu de l'Arribada 
infantil.

Normativa aplicable: Decret 252/1999, 
de 31 d'agost, pel qual es regulen les 
actuacions de foc a les celebracions 
populars i tradicionals.

Data: 6 de setembre de 2022.

Hora d'inici: 21.00 h.

Hora de finalització: 22.30 h.

Recorregut: sortida de la plaça de 
Sant Antoni, carrer del Comerç, plaça 
de la Font, carrers Catalunya, Verge de 
la Riera, Major i plaça de l'Església.

L'Arribada de la Mare de 
Déu de la Riera

Descripció de l'actuació: ball de 
diables amb motiu de l'Arribada de la 
Mare de Déu de la Riera.

Normativa aplicable: Decret 252/1999, 
de 31 d'agost, pel qual es regulen les 
actuacions de foc a les celebracions 
populars i tradicionals.

Data: 7 de setembre de 2022.

Hora d'inici: 21.30 h.

Hora de finalització: 23.30 h.

Recorregut: sortida de l'ermita de la 
Mare de Déu de la Riera fins a la plaça 
de Sant Antoni, carrer del Comerç, 
plaça de la Font, avinguda Senyora 
Magdalena Martorell, carrers Verge de 
Montserrat, Camí de la Creueta, Verge 
de la Riera, Major i plaça de l'Església.

#FMBORGESCAMP21

Mesures de seguretat 
a adoptar durant el 
recorregut

Mantenir portes i finestres tancades, 
persianes abaixades, aparadors i 
vidres protegits, tendals recollits, i no 
tenir roba estesa o altres elements com 
banderes, etc.

No col·locar al carrer cap 
element que pugui obstaculitzar el 
desenvolupament de l'actuació o el pas 
fluid de la gent (testos, taules, cadires, 
etc.).

No llençar aigua fins que no s'hagi 
acabat l'actuació.

No encendre foc ni fumar a prop de 
les bosses o contenidors de material 
pirotècnic.

No envair l'espai on el grup de foc fa 
l'actuació i no agafar ni destorbar cap 
dels seus membres.

No aparcar vehicles en el recorregut 
previst.

Recordem que l'actual normativa 
només permet la manipulació de 
certs articles de pirotècnia, com els 
que s'utilitzen al ball de diables, als 
majors d'edat, i que han de seguir 
escrupolosament les mesures de 
seguretat que estableix el Decret 
252/1999, de 31 d'agost, pel qual es 
regulen les actuacions de foc a les 
celebracions populars i tradicionals.
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PROHIBICIONS

D'APARCAMENT

Dissabte 3 de setembre - 
Trobada de gegants

Prohibit aparcar i circular, de les 5 
de la tarda a les 9 de la nit, als carrers 
Verge de Montserrat (tot el dia), 
Camí de la Creueta, Verge de la Riera, 
Catalunya, plaça de la Font, carrers de 
Baix, Pintor Fortuny, Comerç, Major, 
Mossèn Jacint Verdaguer i plaça de 
l'Església.

Dimarts 6 de setembre - 
L'Arribada Infantil

Prohibit aparcar i circular, de les 6 
de la tarda a les 11 de la nit, a la plaça 
de Sant Antoni, carrers Alcalde Ramon 
Ciurana, Comerç, plaça de la Font, 
carrers Catalunya, Verge de la Riera, 
Major i plaça de l'Església.

Dimecres 7 de setembre - 
Tronada i l'Arribada

Prohibit aparcar, durant tot el dia, a la 
plaça de l'Església i aparcament lateral. 
A partir de les 5 de la tarda i fins a les 

12 de la nit, als carrers Alcalde Ramon 
Ciurana, plaça de Sant Antoni, camí de 
l'Ermita, carrer del Comerç, plaça de 
la Font, avinguda Senyora Magdalena 
Martorell (des de la farmàcia fins al 
passeig de l'Hort del Dasca), carrers 
Verge de Montserrat, Verge de la Riera 
i Major.

- Amb motiu de la tronada, tots els 
accessos a la plaça de l'Església 
romandran tancats per a vehicles 
des de les 10 del matí fins a les 2 del 
migdia.

- Amb motiu de l'Arribada de la Mare de 
Déu de la Riera, els carrers principals 
del nucli antic quedaran tancats a la 
circulació a partir de 2/4 de 10 de la nit.

Dijous 8 de setembre - 
Processó

Prohibit aparcar, durant tot el dia, a la 
plaça de l'Església i aparcament lateral. 
A partir de les 5 de la tarda i fins a les 
8 del vespre als carrers Major, Verge 
de la Riera, Catalunya, plaça de la Font, 
carrer de Baix, Pintor Fortuny, Comerç i 
Alcalde Ramon Ciurana.

Dissabte 10 de setembre 
- Diada Nacional de 
Catalunya

Prohibit aparcar, a partir de les 8 del 
vespre i fins a les 12 de la nit, a la plaça 
de l'Església i aparcament lateral.

Diumenge 18 de setembre - 
Trail Els Miradors

Prohibit aparcar, de les 7 del matí a 
les 3 de la tarda, als carrers Verge de 
Montserrat i Camí de la Creueta.

El carrer Verge de Montserrat quedarà 
tancat a la circulació rodada els dies 3, 
4, 7, 8, 9, 10, 11 i 18 de setembre.

L'Ajuntament demana a tota la 
població respectar les prohibicions 
d'aparcament per tal que tots 
els actes programats es puguin 
desenvolupar en les millors condicions 
possibles.
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LA TEVA

FESTA MAJOR

Viu-la i comparteix-la

Cadascú viu la Festa Major d'una 
manera diferent. Des de l'Ajuntament, 
fem una crida a compartir a les 
xarxes socials la vostra manera de 
viure-la!

Pengeu les vostres fotografies o vídeos 
amb el hashtag #FMBORGESCAMP22 
i etiqueteu-nos a les vostres 
publicacions.

Segueix-nos

Trobaràs tota la informació sobre 
la nostra Festa Major a les xarxes 
socials de l'Ajuntament o a la pàgina 
web www.lesborgesdelcamp.cat.

Busca'ns a Facebook, Instagram, 
Telegram i Twitter amb l'usuari  
@ajborgescamp i segueix-nos per 
estar al dia de tot!

EL

PROGRAMA

Edició del programa

Disseny del programa: Regidoria de 
Participació i Transparència, Noves 
tecnologies i Eines de la informació.

Fotografies: Arxiu Casa de la Vila, 
Arxiu Antonio Parés Subietas, Arxiu 
Fotogràfic Municipal, Sergi Monné, 
Mario Alberich, Andreu Mèrida i Josep 
Ribas.

El programa, al mòbil

Escaneja el codi QR i podràs consultar 
tota la programació de la Festa Major 
en honor de la Mare de Déu de la Riera 
2022 des del teu mòbil.

Organitza

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

Col·labora

Fan possible la Festa Major

Colla de Geganters, Grallers i Timbalers Serè i Marinada - Parròquia de l'Assumpció - Cor 
Parroquial - Diables 7 de setembre - Colla Infantil de Diables - Colla de Joves Els Havanus 
- Societat de Caçadors - Amics de l'Ermita de la Mare de Déu de la Riera - Club Deportiu 
Les Borges - Escola Rocabruna - Club Esportiu Rocabruna - Brigada Municipal - Comaigua 
- i totes aquelles persones que col·laboren desinteressadament en algun dels actes 
programats.



MOLT BONA FESTA MAJOR 

Ajuntament de 
les Borges del Camp


