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A les Borges del Camp, l’Arribada és l’acte més sentit i més celebrat de la Festa 
Major, fins al punt que borgenques i borgencs que no participen habitualment 
de la vida social i cultural al poble no fallen mai cada 7 de setembre per anar 
a buscar la Mare de Déu de la Riera a l’ermita. És, sens dubte, l’acte més 
multitudinari dels que es celebren a les Borges i és per aquest motiu que aquest 
any demano a tota la població que sigui responsable i us convido a viure-la des 
de casa a través de Canal Reus Televisió.

Des de l’Ajuntament hem fet l’esforç per aconseguir que tots els borgencs i 
borgenques puguin viure l’Arribada sense posar en risc la seva salut i la de 
tots. Amb un esdeveniment que aplega tanta gent, el més fàcil hauria estat 
suspendre-la. En tot cas, però, hem determinat que, amb unes condicions 
raonables, puguem celebrar una Arribada digna i accessible per a tothom. 

Al llarg de la història, el nostre poble ha passat per molts moments difícils que 
han afectat, amb major o menor intensitat, la Festa Major i l’acte més tradicional 
i que més l’identifica. Però mai, mai, mai s’havia donat una situació com l’actual: 

Festa Major 2020: seguiu l’Arribada per televisió
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la pandèmia mundial per la COVID-19. Aquesta malaltia nova i desconeguda 
ens està obligant a canviar la nostra vida quotidiana, incloent-hi que haguem de 
renunciar a fer activitats culturals i festives.

Per tot això i, sobretot, per protegir la nostra gent gran i les persones més 
vulnerables creiem que el més prudent i assenyat aquest any és reduir la Festa 
Major a la celebració dels actes més emblemàtics, com la tronada i l’Arribada. 
Però no podrà ser la tronada de sempre. Enguany, no l’aviaran l’home i la dona 
més grans de la vila, atès el seu factor de risc. 

L’Arribada 2020 i la Festa Major seran completament diferents de totes les 
que hem viscut fins ara, però el més important és que allò que ens uneix es 
manté i es mantindrà viu, i ho farem possible entre tots i totes si actuem amb 
responsabilitat i seguim massivament la retransmissió televisiva.
Us vull agrair per endavant per la vostra comprensió i la vostra col•laboració 
per protegir la vostra salut i la de les vostres persones estimades i, malgrat les 
circumstàncies, molt bona Festa Major!!

Joaquim Calatayud Casals
Alcalde



FESTA MAJOR 2020

és una cosa que mai m’hauria  passat pel cap, ni a mi ni qualsevol altre 
borgenc o borgenca que estima la seva festa, ja que per nosaltres és un símbol 
d’identitat, distintiu i significatiu.

Arribats al juliol, vaig haver de prendre una decisió important, meditada, 
consensuada amb els companys i amb Salut. Sabia que des d’un principi 
l’anul·lació dels actes de Festa Major seria susceptible a crítica. Però no podem 
parar-nos a  pensar com volem la festa  perquè som un poble actiu i festiu, 
comencem amb Sant Antoni i no parem fins a la Festa Major. És per això que 
m’encoratjo i anuncio que la Festa Major en Honor de la Mare de Déu de la 
Riera queda suspesa en la majoria del seus actes per aquest 2020, perquè 
anteposo la salut de tots els borgencs i borgenques a la festivitat, la diversió i 
el gaudi. I és per aquest motiu que des de fa mesos treballem perquè l’Arribada 
es visqui des de casa. 

Per això que us demano a totes les persones que gaudiu l’Arribada des de les 
vostres llars, connectant amb Canal Reus Televisió i sent només els membres 
de l’Ajuntament, els diables 7 de setembre, el Cor Parroquial i la Parròquia els 
que es desplacin, amb les mesures de seguretat, per poder dur a terme  aquest 
acte tan preuat a la nostra vila.

Molt bona Festa Major!!
Maria Vilà Rofes

Regidora de Festes, Cultura i Joventut

B e n v o l g u t s  b o r g e n c s  i 
borgenques,

La Festa Major del poble de les 
Borges genera un sentiment de 
pertinença, i jo ho experimento 
en primera persona. Són uns 
sentiments indescriptibles. 
S e g u r a m e n t  a  m o l t s  d e 
vosaltres també us passa i  ho 
viviu a la Tronada, a la Salve o en 
altres actes de la Festa Major. 

És per aquest sentiment de 
pertinença que fa uns mesos vaig 
valorar la perplexitat, el fet de 
qüestionar-se la viabilitat de l’acte 
de l’Arribada, ja que és l’acte 
central de la nostra festa: 
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«Estel de l’alba matinera, miracle cèlic de 
claror». Així s’anomena la Mare de Déu 
de la Riera en els goigs que cantem per 
lloar Maria, la nostra Mare. Ella és l’Estel, 
la primera llum del dia que ens anuncia 
que la nit ja s’ha acabat i comença un 
dia esplendorós que un petit senyal, però 
alhora molt important, que ens anuncia 
aquell dia meravellós on ja no hi haurà la 
posta. Després de la primera claror, com 
ja anunciava profèticament l’ancià

Zacaries ens vindrà el sol que procedeix del cel per il·luminar els passos de la 
humanitat i guiar-nos per les vies de la pau, la justícia i la misericòrdia.

Maria sempre ens crida i, especialment, en aquestes festes com la nostra en 
què tantes persones volen saludar, pregar i fer festa en honor de la Mare de 
Déu, a anar cap a Jesús. El seu missatge als criats que servien el banquet a les 
noces de Canà quan els digué: «Feu el que Jesús us digui», és el missatge que 
hem d’acollir amb alegria i agraïment, recordant que Maria es preocupa amb tot 
l’amor del seu cor, per la nostra salvació. 

Si tots els naixements causen una gran alegria, molt més encara quan celebrem 
el naixement de Maria. Sabem que totes les festes del 8 de setembre són 
festes que anomenem de les Mares de Déu trobades. Ens parlen d’uns cristians 
de temps molt antics que van amagar aquestes imatges perquè no fossin 
profanades i que, després de molt de temps foren descobertes d’una manera 
sorprenent. La fe i l’amor a Maria d’aquells cristians hi van intuir un senyal del 
cel, un regal per al nostre poble i tants d’altres que calia correspondre amb 
agraïment, amor i alegria, de generació en generació. 

Felicitats a tots! Heu viscut aquesta festa amb tanta fidelitat i alegria al llarg de 
tantes etapes de la història. Maria sempre ens fa baixar del cel tantes i tantes 
benediccions! Enguany, a causa de la situació de l’hora present, celebrarem la 
festa amb les condicions que ens imposa la pandèmia, però tant en el camp 
social com en el personal, desitjo que tots renovem amb tota la força del nostre 
esperit el reconeixement a la Verge Maria i el desig d’avançar en el bé comú del 
nostre poble, en l’esperit renovat  de tot el bé que ja hem fet i, alhora, de tirar 
endavant tants projectes positius per a les Borges del Camp.

Que tinguem tots unes bones festes de la Mare de Déu de la Riera!

Mn. Vicenç Ribas i Canals
El vostre rector
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ACTES PREVIS, COMENÇA LA FESTA!

 INAUGURACIÓ DE L’ARXIU 
 FOTOGRÀFIC MUNICIPAL

A la 1 del migdia, a través de les xarxes socials i el 
canal de Telegram de l’Ajuntament de les Borges del 
Camp.

Inauguració de la pàgina web de l’Arxiu Fotogràfic 
Municipal que l’Ajuntament ha creat gràcies a la 
col·laboració de molts borgencs i borgenques que 
ens han facilitat els seus fons fotogràfics, aconseguint 
recopilar més de 700 imatges de la nostra història. 
Podreu consultar l’arxiu a la pàgina web 
www.lesborgesdelcamp.cat/arxiu o bé escanejant el 
codi QR.

D’entre les fotografies que podreu consultar, cal 
destacar més de 100 imatges de la Festa Major en 
honor de la Mare de Déu de la Riera; més de 60 anys 
d’història de la nostra festa en imatges, començant 
amb les primeres fotografies, de la dècada dels anys 
20, i fins a les acaballes del segle XX.

A més, el portal de l’Arxiu recull la col·lecció d’una 
vuitantena de programes de la Festa Major que van 
des del 1916 fins als nostres dies.

DIUMENGE 6 de SETEMBRE

Processó de Festa Major al seu 
pas pel carrer Major, anys 50.
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 L’ARRIBADA INFANTIL

A 2/4 de 9 del vespre, a la pista del 
Centre Cultural Marinada. Accessos 
a través de les portes del passeig 
de l’Hort del Dasca i de l’avinguda 
Senyora Magdalena Martorell. Les 
portes s’obriran mitja hora abans 
d’iniciar l’acte. L’aforament serà 
limitat i als accessos hi haurà control 
de temperatura a tots els assistents.

Carretillada amb els diables més 
petits de la vila, acompanyats del 
grup de batucada Txaranga Band 
Tocats.

Els petits diables tiraran les carretilles 
distribuïts entre la pista i la plaça de la 
Dona. Els assistents es podran situar, 
mantenint la distància de seguretat i 
sempre amb mascareta, al voltant de 
la pista.



La Mare de Déu preparada per a ser baixada 
al poble, finals dels anys 20 Processó de Festa Major, 1922-23

Ball al terpe del Sindicat, 1960

Sardanes a la Sala Parroquial, 1983

Futbol de Festa Major, any 50

El ball de diables durant l’Arribada, 1981

LA FESTA MAJOR DES DE L’ARXIU



Processó de Festa Major, 1922-23

Futbol de Festa Major, any 50 Sortida d’Ofici de Festa Major amb el Consistori i 
l’orquestra, 1922-23

Sardanes de Festa Major, 1948

El Josep Cabré Bosch 
encenent la tronada, 1981El ball de diables durant l’Arribada, 1981

LA FESTA MAJOR DES DE L’ARXIU
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ÉS FESTA MAJOR!

 LA TRONADA

A la 1 del migdia, a la plaça de l’Església. 
Els accessos a la plaça s’obriran una 
hora abans de l’acte. L’aforament serà 
limitat.

Encesa de la tradicional tronada, que 
excepcionalment no faran les dues 
persones més grans de la vila, per 
motius de prevenció sanitària, sinó 
que aviaran l’Anton Abelló Saumell, 
que durant 32 anys ha col·laborat amb 
la preparació de la tronada; i el Lluís 
Alberich Toset, que durant 58 anys 
ininterrompudament ha tirat carretilles 
a l’Arribada de la Mare de Déu. 

DILLUNS 7 de SETEMBRE

 L’ARRIBADA DE LA MARE DE DÉU DE LA RIERA

A les 10 de la nit, en directe per Canal Reus Televisió.

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 
g e n e r a c i o n s  d e  b o rg e n c s  i  borgenques han transmès fins a arribar 
als nostres dies. Enguany, i de manera excepcional, l’Arribada se celebrarà de 
manera diferent.

Enguany, per a ampliar la capacitat d’aforament permesa, es podrà ocupar la 
meitat de la plaça. S’encendrà una petita tronada simbòlica davant l’Abadia i, 
acte seguit, esclatarà una tronada aèria.

A continuació, repic general de campanes i actuació dels gegants Serè i 
Marinada, acompanyats de la Colla de Grallers i Timbalers.
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La rebuda de la Mare de Déu de 
la Riera no es podrà seguir en 
persona, sinó que es podrà veure 
a través de l’emissió que en farà 
Canal Reus Televisió. Com a mesura 
de seguretat, doncs, la comitiva que 
anirà a buscar la Nostra Patrona 
estarà formada pel ball de diables, 
la creu processional, els portants 
de la Mare de Déu i del tàlem, una 
representant de les dones que van 
confeccionar les mascaretes durant 
el confinament i que farà el Parlament 
de Benvinguda a la Mare de Déu, i les 
autoritats civils i religioses.

Els accessos a la plaça de l’Església, 
així com als diferents espais del 
recorregut, quedaran restringits, en 
tot moment, a la comitiva que formarà 
la processó.

L’acte s’iniciarà a 2/4 de 10 amb la 
sortida, des de la plaça de l’Església, 
de la processó per anar a buscar 
la Mare de Déu a la seva ermita. 
Traspassada la riera d’Alforja, 
s’incorporaran a la comitiva els 
membres del ball de diables. 

Arribats al santuari, a les 10 de la 
nit, començarà la retransmissió en 
directe per Canal Reus Televisió 
amb la salutació a la Mare de Déu, 
el cant de la Salve Regina i l’inici 
del tradicional ball de diables i la 
davallada cap al poble amb la Imatge 
sota tàlem.
 
La processó finalitzarà a la plaça 
de l’Església, on es farà la rebuda 

de la Nostra Patrona. L’alcalde de 
la vila, Il·lm. Sr. Joaquim Calatayud 
i Casals, farà entrega de la vara de 
comandament nomenant alcaldessa 
d’honor a la Mare de Déu de la Riera. 

A continuació, Salutació-Parlament 
de benvinguda a càrrec de la 
senyora Cristina Adzerias Saperas, 
en representació de les voluntàries 
que van cosir les mascaretes durant 
el confinament. Seguidament, cant de 
la Salve Regina del mestre Josep 
Sancho i Marraco, interpretada pel 
Cor Parroquial amb l’acompanyament 
orquestral de la Cobla Reus Jove.

Acte seguit, encesa de la tradicional 
capelleta de foc. Un cop finalitzat, la 
Imatge de la Mare de Déu de la Riera 
entrarà dins l’església parroquial, on 
restarà fins a la seva tornada a l’ermita. 
En acabar, espectacle pirotècnic des 
del Parc Primer d’Octubre. Es podrà 
veure des dels terrats i balcons, així 
com a través de la retransmissió de 
Canal Reus TV.
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ÉS FESTA MAJOR!

OFICI DE FESTA MAJOR

A 2/4 de 7 de la tarda, a la plaça de l’Església. L’aforament serà limitat.

Ofici solemne concelebrat, amb assistència de la Corporació Municipal. 
El Cor Parroquial cantarà la Missa Pontificalis de Lorenzo Perosi, amb 
acompanyament orquestral a càrrec de la Cobla Reus Jove, i la Salve Regina 
del mestre Josep Sancho i Marraco. En acabar la celebració, interpretació de 
la Marxa Pontifical, de Charles Gounod.

DIMARTS 8 de SETEMBRE
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ÉS FESTA MAJOR!

DIMARTS 8 de SETEMBRE
CAP CASA SENSE EL DOMÀS

ELS LLANTIONS DE LA MARE DE DÉU

El domàs de la Mare de Déu de 
la Riera és un dels elements més 
recents de la nostra Festa Major. 
Incorporats el 2016 amb motiu del 
Centenari de la Coronació Canònica 
de la Imatge, omplen cada any els 
balcons de les Borges del Camp.

Durant el confinament que hem 
viscut aquest any, molts borgencs 
i borgenques l’han posat als seus 
balcons, fent mostra de fe vers la 
nostra patrona. 

Aquesta festa major, que no quedi 
cap balcó sense el domàs!

Els Amics de l’Ermita de la Mare de 
Déu de la Riera et conviden a mantenir 
viva la flama de l’Arribada, enguany 
des de casa!

L’entitat ha presentat els llantions 
de la Mare de Déu de la Riera, que 
trobareu a les botigues, i us anima a 
encendre’ls el dia 7 de setembre, 
a 2/4 de 10 de la nit, als balcons, 
finestres o terrats de les vostres 
cases. 

Omplim els carrers d’aquesta llum que 
ens evoca el foc del Ball de Diables i la 
flama dels fanalets que ens il·luminen 
el camí vers la nostra patrona. Fem 
que, aquest any, el nostre poble 
s’il•lumini, simbòlicament, amb els 
llantions de la Mare de Déu!
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LA FESTA MAJOR SEGURA

Durant els actes presencials, 
és obligatori dur la mascareta 

posada en tot moment.

Mantén la distància de 
seguretat i ocupa, sempre, els 

espais indicats.

Recorda, la desinfecció i el 
rentat de mans és essencial 

per evitar possibles contagis.

Per una Festa Major segura, protegeix-te, protegim-nos!

FESTA MAJOR 2020

Segueix les indicacions 
que es vagin donant des de 

l’organització en cadascun dels 
actes presencials.

En iniciar els actes, es prendrà 
la temperatura a tots els que 

vulguin assistir-hi
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RECORREGUT DEL BALL DE DIABLES I MESURES DE SEGURETAT

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 dels grups de foc a les celebracions populars i tradicionals.

Data: 7 de setembre de 2020
Hora d’inici: 21.30 h
Hora de finalització: 23.00 h

Recorregut: sortida de l’ermita de la Mare de Déu de la Riera fins la plaça 
de Sant Antoni, carrer Alcalde Ramon Ciurana i plaça de l’Església.

Mesures de seguretat a adoptar pels veïns durant el recorregut:

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

2.No col·loqueu cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament 
de l’actuació o el pas fluid de la gent (testos, taules, cadires, etc.).

3.No llanceu aigua fins que no s’hagi acabat l’actuació.
4.No encengueu foc ni fumeu a prop de les bosses o contenidors de 
material pirotècnic.

5.No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafeu ni destorbeu 
cap dels seus membres.

6.No aparqueu vehicles.

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 dels grups de foc en les celebracions populars i tradicionals.



FESTA MAJOR 2020

PROHIBICIÓ D’APARCAMENT
Dilluns dia 7 de setembre: 
Tronada i Processó – Ball de Diables

PROHIBIT APARCAR
Durant tot el dia a la plaça de l’Església 
i la zona d’aparcament del mirador de 
l’Església. 

A partir de les 15.00 fins a les 24.00 
h, al c. alcalde Ramon Ciurana, pl. 
de Sant Antoni, camí de l’Ermita, 
camí de Reus, c. del Recer, c. de la 
Mediterrània, c. Tros de l’Avi i c. del 
Montsant.

*Amb motiu de la tronada, tots els 
accessos a la plaça de l’Església per 
a vehicles romandran tancats de les 
10.00 a les 14.00 h. 

* Amb motiu de l’Arribada de la Mare 
de Déu de la Riera, tots els accessos 
a la pl. de l’Església, al carrer Alcalde 
Ramon Ciurana, a la pl. Sant Antoni i 
al camí de l’Ermita quedaran tancats 
a la circulació de vehicles de les 21.00 
fins a les 24.00 h.

*Amb motiu de l’espectacle pirotècnic, 
tots als accessos al camí de Reus, c. 

del Recer, c. de la Mediterrània, c. Tros 
de l’Avi i c. del Montsant quedaran 
tancats a la circulació de vehicles de 
les 15.00 fins a les 24.00 h.

Dimarts dia 8 de setembre: Missa

PROHIBIT APARCAR
Durant tot el dia a la plaça de l’Església 
i la zona d’aparcament del mirador de 
l’Església.
*Amb motiu de la Missa, el c. Alcalde 
Ramon Ciurana i la pl. de l’Església 
quedaran tancats a la circulació de 
vehicles de les 15.00 fins a les 20.00 h.

Del dissabte 5 al dimarts 8 de 
setembre: Festa Major

PROHIBIT APARCAR
Al Carrer Verge de Montserrat, que 
també quedarà tancat a la circulació 
rodada.

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 FESTA MAJOR A LES XARXES

EL PROGRAMA

@ajlesborges

@ajlesborges

@ajborgesdelcamp

@lesborgesdelcamp

Aquesta Festa Major...    #laviurem

#fmborgescamp20  
#arribadadesdecasa

El teu programa de 
Festa Major al mòbil

Edita : Col·labora:  

Diputació TarragonaAjuntament de 
Les Borges del Camp

Organitza: 

Regidoria de Festes, Cultura i Joventut

EDICIÓ DEL PROGRAMA

Disseny programa: Anna Ciurana Playà 

Fotos interior: Arxiu Casa de la Vila / Arxiu Antonio Parés 
Subietas/ Andreu Mèrida /Sergi Monné
Portada: Sergi Monné Sans

Agraïments: Colla de Geganters, Grallers i Timbalers - Parròquia de l’Assumpta 
Cor Parroquial - Diables 7 de setembre – Colla de Diables Infantil –Colla de Joves 
Els Havanus - Amics de l’Ermita de la Mare de Déu de la Riera -- Diputació de 
Tarragona - Brigada Municipal i a totes les persones que desinteressadament 
col•laboren en algun dels actes programats. Gràcies a tots i a totes!




