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Cultura segura

Recuperem
 l’esperit festiu

MANSDISTÀNCIA MASCARETA 

Festivitat de Sant Bartomeu
dimarts 24/08 | A les 19.00 h, a la plaça del Santuari, celebració 
de la Missa en honor del copatró de l’ermita. Acte seguit, berenar 
popular. Organitza l’Associació dels Amics de l’Ermita de la Mare 
de Déu de la Riera.

Ajuntament de les Borges del Camp
    @ajborgesdelcamp

segueix-nos | Vols estar al dia de l’actualitat de les 
Borges del Camp? Busca’ns a Telegram, Facebook, 
Instagram i Twitter amb l’usuari @ajborgesdelcamp i 
rebràs tota la informació de primera mà! També ens 
trobaràs a la pàgina web www.lesborgesdelcamp.cat

Tota la informacio, al teu abast

entitats que ho fan possible | Amics de l’Ermita de la Mare de Déu de la Riera, Colla 
de Geganters, Grallers i Timbalers Serè i Marinada, Parròquia de l’Assumpció, Colla de 
Joves Els Havanus, Associació Cultural de Dones Borgenques, Poliesportiu El Garrigó, 
Colla Infantil de Diables de les Borges del Camp, Associació de Gent Gran de les Borges 
del Camp, Associació de Donants de Sang del Baix Camp.

Les Borges del Camp, poble viu!

dissabte 21/08 | A les 19.00 h, a la pista del Centre Cultural Marinada, 
participa, endevina l’edat de les persones i guanya molts premis! Inscripcions 
a les oficines de l’Ajuntament. Organitza la Colla de Joves Els Havanus.

Concurs de l’any

dissabte 28/08 | A les 21.00 h, a la pista del Centre 
Cultural Marinada, sopar de l’Associació Cultural de Dones 
Borgenques. Inscripcions amb les responsables de l’entitat.

Sopar de l’Associacio de Dones

dissabte 28/08 | A les 19.00 h, a la pista de futbol 
del costat del CAP, torneig de futbol organitzat per 
la Colla de Joves Els Havanus. Inscripcions a les 
oficines de l’Ajuntament.

Torneig de futbol

divendres 27/08 | A partir de les 17.00 h, al Centre 
Cultural Serè, campanya estiuenca de donació de sang. 
Organitza l’Associació de Donants de Sang del Baix Camp.

Donacio de sang
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Ball popular
cada diumenge | Durant tot l’estiu, fins al 29 d’agost, 
cada diumenge a les 20.00 h, ball popular gratuït a la pista 
del Centre Cultural Marinada, organitzat per l’Associació 
de Gent Gran amb la col·laboració de l’Ajuntament.



diumenge 11/07 | Durant tot el dia, 
al Poliesportiu El Garrigó, mulla’t 
per l’esclerosi múltiple. Organitza el 
Poliesportiu El Garrigó.

divendres 23/07 | A les 21.00 h, a la pista 
del Centre Cultural Marinada, bingo popular 
amb servei de tapes. Organitza l’Associació 
Cultural de Dones Borgenques.

Bingo a la fresca

Concert d’havaneres
dissabte 17/07 | A les 22.00 h, al parc Primer d’Octubre, 
concert d’havaneres amb rom cremat, a càrrec del grup Arrels 
dels Ports. Organitza l’Ajuntament de les Borges del Camp. 

divendres 9/07 | A les 22.00 h, a la plaça del 
Santuari sessió de cine familiar. Les entrades 
es vendran al preu de 2€ mitja hora abans de 
començar. Hi haurà servei de bar. Organitza 
l’Associació dels Amics de l’Ermita de la Mare 
de Déu de la Riera.

Cinema a la fresca

Festa dels Gegants
dissabte 10/07 | A partir de les 18.30 h, a la pista del 
Centre Cultural Marinada, vine a passar una tarda vestit 
del teu element festiu preferit o inventa-te’l utilitzant 
material reciclat! A les 19.30 h, actuació infantil amb 
Jaume Barri. Aconseguiu la vostra entrada els dies 30 
de juny, de 18.00 a 19.30 h; 3 de juliol, de 12.00  a 13.30 
h i de 18.00 a 19.30 h; i el 5 de juliol, de 18.00 a 19.30 h, 
al passeig de l’Hort del Dasca. Organitza la Colla de 
Geganters, Grallers i Timbalers Serè i Marinada.

dissabte 10/07 | A les 20.00 h, missa a l’església 
parroquial. Seguidament, a la plaça de l’Església, 
benedicció de cotxes, motos i tota mena de vehicles. 
Organitza la Parròquia de l’Assumpció.

Festivitat de Sant Cristofor

Torneig de ping-pong
dissabte 17/07 | A les 18.00 h, a la Sala Polivalent, 
torneig de ping-pong organitzat per la Colla de Joves Els 
Havanus. Inscripcions a les oficines de l’Ajuntament.

Festa del Mulla’t
divendres 7/08 | A les 20.30 h, sortida de la 
caminada des del Poliesportiu. Organitza el 
Poliesportiu El Garrigó.

Caminada nocturna

Tarda de jocs a l’ermita
dimecres 11/08 | A partir de les 18.00 h, vine a l’ermita 
de la Mare de Déu de la Riera i gaudeix d’una tarda de 
jocs de cucanya i d’aigua! En acabar, s’oferirà berenar 
per als infants. Organitza l’Associació dels Amics de 
l’Ermita de la Mare de Déu de la Riera.

dissabte 14/08 | A les 13.00 h, a la plaça de la 
Dona, vermut musical organitzat per la Colla de 
Joves Els Havanus.

Vermut musical

Bingo a la fresca
dissabte 21/08 | A 
les 21.00 h, a la pista del 
Centre Cultural Marinada, 
bingo popular. Organitza 
l’Assocació de Gent Gran de 
les Borges del Camp. 

divendres 30/07 | A les 22.00, a la plaça 
del Santuari concert de jazz a càrrec del grup 
CoverH, amb tast de vins. Es podran adquirir les 
entrades, al preu de 3€, al passeig de l’Hort del 
Dasca els dies 15 i 26 de juliol de 19.00 a 20.30 h. 
Organitzen l’Associació dels Amics de l’Ermita 
de la Mare de Déu de la Riera i l’Ajuntament de 
les Borges del Camp.

Nit de jazz a l’ermita

Bicicletada nocturna
dissabte 31/07 | A les 20.30 h, des de l’Escola Rocabruna, 
sortida de la bicicletada nocturna. En arribar al Poliesportiu 
El Garrigó, la piscina estarà oberta de 22.00 a 00.00 h. 
Organitza el Poliesportiu El Garrigó.

diumenge 1/08 | A les 19.00 h, a la pista del Centre Cultural 
Marinada, actuació a càrrec de la Colla Infantil de Diables 
de les Borges del Camp. Si algun infant està interessat en 
participar-hi, es pot apuntar a l’Ajuntament fins al 20 de juliol.

Correfoc infantil


