AJUNTAMENT DE FLIX

FESTA MAJOR 2018
ACTES RELIGIOSOS
FESTES DE L’ASSUMPCIÓ DE MARIA
Dimarts, 14 d’agost

Dimecres, 15 d’agost

Dijous, 16 d’agost

VIGÍLIA DE LA FESTA MAJOR

6 tarda

Missa de la Vigília.

8 tarda

Ofrena floral a la Mare de Déu.

SOLEMNITAT DE L’ASSUMPCIÓ DE MARIA
9 matí

Missa primera.

12 migdia

Missa solemne cantada per l’Orfeó de Flix.
Processó General.

FESTA DEL PATRÓ SANT ROC
11 matí
Missa solemne de SANT ROC. Acompanyada a
l’orgue per NofreMureyMonar i Nadal Roig Serralta.
Tot seguit, concert per a orgue i electrònica a càrrec dels
Organistes NofreMureyMonar i Nadal Roig Serralta. Nova música
dedicada a Sant Roc composada per Joan Bagés i Rubi, Anna
Bofill, Xavier Gelabert.

Divendres, 17 d’agost

FESTA DE LA PATRONA SANTA CONCÒRDIA
8 tarda
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DISSABTE, DIA 11 D’AGOST
6 tarda

A la pista de Pàdel Indoor Flix finals del torneig de pàdel de Festa Major. Final
femenina, masculina, partit d’exhibició de primers jugadors, rànquing FCP, entrega de
premis i festa de cloenda.

DILLUNS, DIA 13 D’AGOST
09.30 matí

A L’ESTIU TOTA PLAÇA VIU. A la plaça del mercat partits de futbol 4x4 per a nens i
nenes d’entre 4 i 12 anys.

5 tarda

A la pista coberta del poliesportiu municipal, organitzada pel Club Bàsquet Flix, VII edició
Torneig de Bàsquet 3x3 Vila de Flix.

8 tarda

REFRESCA’T TOT ESPERANT LA FESTA MAJOR!
Vine a gaudir d’una masterclass de ZUMBA a les 22h i mulla’t a les piscines municipals,
que romandran obertes fins a les 2 de la matinada. Entrada lliure.
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DIMARTS, DIA 14 D’AGOST
10 matí

Programa radiofònic “Especial Festa Major”.
Matí d’entrevistes, concursos i anècdotes a RÀDIO FLIX.

10.30 matí

L’associació cultural La Cana organitza una visita guiada al Castell Nou.

11.30 matí

L’associació cultural La Cana organitza una visita guiada al Molí d’Oriol.

12.30 matí

L’associació cultural La Cana organitza una visita guiada al Refugi antiaeri del carrer
Sant Josep.

En acabar

IV Edició de Tast de vermuts al carrer Major a la zona dels perxis. Amb la col·laboració
del Bar l’Escala.

6 tarda

Sorollosa TRONADA per anunciar l’inici de la nostra Festa Major.

Tot seguit

Cercavila a càrrec de l’orquestra MIRANTFONT acompanyant els GEGANTS I
CAPGROSSOS.

7 tarda

Al saló de cinema de la Unió Social, proclamació de les PUBILLES i dels HEREUS 2018:

Iratxe Ivorra Morán
Mireia Franquet Dalmau
Marta Llop Ruiz
Laia Solé Armora

Enric Blanch Martínez
Arnau Cervelló Aragonés
Nil Garcia Salinas
Martí Nicolàs Palau

Seguidament el Sr. Xavier Vega Castellví pronunciarà el PREGÓ DE LA FESTA MAJOR 2018.
8 tarda

A la plaça de l’Església, OFRENA FLORAL a la Mare de Déu.

8.15 tarda

A la Sala d’exposicions de Ca Don Ventura, inauguració de les exposicions de
fotografia i cartells de Festa Major.

Tot seguit,

A la Sala d’exposicions de l’antiga Caixa Tarragona, inauguració de l’exposició “Carmel
Biarnès, fotògraf de la Ribera d’Ebre”.

8.30 tarda

A la plaça de l’Església,ballada de sardanes i la jota de Flix a càrrec de la cobla
MIRANTFONT.

8.30 tarda

Al pavelló municipal d’esports, partit de futbol sala entre el FS FLIX de primera catalana
i el FS LAGUNA CAMBRILS de divisió d’honor.

10.30 nit

Al saló de cinema de La Unió Social, actuació teatral de FLEXUS TEATRE amb l’obra
“MARÇ DEL 38” de Pere Riera (direcció artística i adaptació de l’obra a càrrec de Roser
Guasch).

1 matinada

A la pista d’estiu de La Unió Social, no podràs evitar moure’t al ritme de LA FUNDACIÓN
TONY MANERO. Per rematar la nit hi haurà discomòbil.
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DIMECRES, 15 D’AGOST
9.30 matí

Cercavila pels carrers del poble a càrrec de l’orquestra MIRANTFONT.

11 matí

Al camp de tir olímpic, campionat de TIR OLÍMPIC.

11 matí

A la plaça del Mercat, gran gimcana TUPÍ EXPRESS. Afanya't a superar totes les proves
per poder trencar el tupí.
Els menors de 4 anys podran trencar el tupí sense passar per les proves.

5.30 tarda

Al riu de baix i amb ubicació a la barca, FESTA DEL RIU amb el concurs del pal
ensabonat, cursa de natació, piragües, llençada al riu de melons i síndries i, com no, les
tradicionals CURSES DE PUNTONES.
PREMIS:

PAL ENSABONAT
NATACIÓ masculí i femení
PIRAGÜES masculí i femení

50 € - 30 € - 20 €
30 € - 25 € - 20 €
30 € - 25 € - 20 €

PUNTONES
1r classificat masculí i femení
2n classificat masculí i femení
3r classificat masculí i femení
Del 4t al 8è lloc

250 €
200 €
150 €
100€

7 .30 tarda

Al camp municipal d’esports La Ventonella, partit de festa major entre el Mequinenza CD
de Regional Preferent i la Joventut Esportiva de Flix de 3a Catalana.

7.30 tarda

Al saló de cinema de La Unió Social, actuació teatral de FLEXUS TEATRE amb l’obra
“MARÇ DEL 38” de Pere Riera (direcció artística i adaptació de l’obra a càrrec de Roser
Guasch).

11 nit

Cercavila fins a la plaça Major, on gaudirem del primer ball de gegants i, en acabar, els
més petits podran acompanyar els gegants a descansar.

Tot seguit

Ball de plaça amb l’orquestra MIRANTFONT.

12.30 nit

A la pista de darrera del pavelló, FRIKIFEST XVII HAWAI EDITION. Amb l’organització
de Frikifest Organitzadors i la col·laboració de l’Associació de joves Sembrajoves

12.30nit

A la pista d’estiu de La Unió Social, revetlla de Festa Major a càrrec de l’orquestra
BLACK BAND i discomòbil.
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DIJOUS, 16 D’AGOST
9.30 matí

Cercavila pels carrers del poble a càrrec de l’orquestra MIRANTFONT.

11 matí

Al carrer Montserrat, travessera c/La Barca, SÚPER TOBOGAN URBÀ, el tobogan
aquàtic més desitjat per a petits i grans.
Per aquest acte cal anar vestit amb roba de bany.

6 tarda

IV CORREBARS VILA DE FLIX. Refresca’t tot passant pels bars del nostre poble amb
les diferents degustacions que ens tindran preparades i acompanyats de la millor música
amb la col·laboració de JDF So i llum.
Establiments que hi participen: Bar del Mercat, Pizzeria Vincent, Bar 21, Bar
Catalunya, Cafè de Mari, Cerveseria Dresden, Bar La Clau i Bar L’Escala. (Serà
necessària l’adquisició prèvia dels tiquets a l’Ajuntament o bé durant la Festa Major inclòs
el mateix dia als establiments participants).
Aquest acte estarà amenitzat amb jocs populars per l’associació de joves Sembrajoves.

6 tarda

Al cinema de La Unió Social es projectarà la pel·lícula HAN SOLO UNA HISTORIA DE
STAR WARS.

6 tarda

A la plaça de l’Església, els petits de la família podran descobrir els superpoders dels
“Súper Tumàcats”.

8.30 tarda

A la plaça de l’Església, ballada de sardanes a càrrec de la cobla MIRANTFONT.

11 nit

Cercavila fins a la plaça Major, on gaudirem del ball de gegants i, en acabar, els més
petits podran acompanyar els gegants a descansar.

Seguidament Ball de plaça a càrrec de l’orquestra MIRANTFONT.
12.15 nit

A la plaça del mercat, Toni Albà ens representarà Audiència irreal.

12.30 nit

A la pista d’estiu de La Unió Social,revetlla càrrec de l’orquestra MARINADA i
discomòbil.
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DIVENDRES, 17 D’AGOST
9.30 matí

Cercavila pels carrers del poble a càrrec de l’orquestra MIRANTFONT.

11 matí

A les piscines municipals,FESTIVAL AQUÀTIC amb diversitat d’atraccions, jocs i curses
de melons.
1r: Regal sorpresa + meló
meló

2n: Regal sorpresa + meló

3r:

Regal

sorpresa

+

Els dos nens i les dos nenes més petits que acabin la cursa del meló, tindran un regal
sorpresa.
12.30 migdia

A l’església parroquial, lliurament dels premis del I PREMI DE NARRATIVA CURTA
VILA DE FLIX. També es lliuraran els premis dels concursos de Portada de Festa Major
i Fotografia. Clourà l’acte el “TRIO TRISQUELL” format per Pau Guiu, violí, Anna
Grenzner, violoncel i Blai Mañer, piano amb una reproducció d’obres de Brahms i
Txostakovix.

6.30 tarda

GRAN RUA DE CARNAVAL D’ESTIU
Sortida des de l’Ajuntament vell. Encapçalarà la rua la carrossa de les pubilles i hereus
2018 seguida de totes les colles, penyes i tothom qui s’hi vulgui afegir. Animaran la rua
diversos grups de xarangues omplint de gresca els carrers del nostre poble.
Acudirem a la plaça del Mercat i, en acabar la rua, hi haurà la millor música tot degustant
cervesa, i aigua per als petits. Amb la col·laboració de DISBEGRUP.

11 nit

Cercavila fins a la plaça Major, on gaudirem del ball de gegants i, en acabar, els més
petits podran acompanyar els gegants a descansar.

Seguidament Ball de plaça a càrrec de l’orquestra MIRANTFONT.
12.15 nit

A la plaça de l’Església, concert a càrrec del grup Stromboli Jazz.

12.30 nit

A la pista d’estiu de La Unió Social, revetlla a càrrec de l’orquestra PENSYLVANIA i
discomòbil.
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DISSABTE, 18 D’AGOST
9.30 matí

Cercavila pels carrers del poble a càrrec de l’orquestra MIRANTFONT.

10 matí

TIR AL PLAT al camp de tir Verge del Remei, organitzat pel Club de Tir al Plat Verge del
Remei.

11 matí

GLOBADA per als més petits. Cal portar globus plens d’aigua, pistoles d’aigua i
qualsevol altre artefacte per tirar aigua.
Entenem que aquesta globada no ha d’admetre nens i nenes més grans de 12 anys.

4.30 tarda

A la plaça Major, el Club d’Escacs de Flix organitza el IV Campionat de partides
ràpides d’escacs Vila de Flix. Aquest acte és adequat per a totes les edats.

5 tarda

A l’avinguda Catalunya, CURSES D’ATLETISME, IV MEMORIAL MARC NAVARRO
HORTA.
CATEGORIA
1. Prebenjamins
2. Benjamins
3. Alevins
4. Nanets
5. Minis
6. Infantils
7. Cadets
8. Juvenils
9. Veterans femení
10 Veterans masculí
11. Sènior femení
12. Sènior masculí
13. CURSA POPULAR

HORA
11.00

ANY NAIXEMENT
2011 - 2012
2009 - 2010
2007 - 2008
2013 - 2014
2015 - 2016
2005 - 2006
2003 - 2004
2001 - 2002
A partir de 35 anys
A partir de 40 anys
de 19 fins a 39 anys
de 19 fins a 39 anys

RECORREGUT
1 volta al circuit
2 voltes al circuit
2 voltes al circuit
Des del Molí d’Oriol
Des de la farmàcia
3 voltes al circuit
3 voltes al circuit
4 voltes al circuit
4 voltes al circuit
4 voltes al circuit
8 voltes al circuit
8 voltes al circuit
1 volta al circuit

PREMIS CURSA SÈNIOR
General 1r 100 € - 2n 75 € - 3r 50 €
Locals
1r
50 € - 2n 30 € - 3r 20 €
Del 4t al 10è lloc, sempre que acabin la cursa, rebran 10 €.
Premis: trofeus per als guanyadors de cada cursa.
Bases: s’editaran en un full a part.

9.30 nit

Al passeig de l’Ebre, SOPAR POPULAR “JO POSO A LA VORA DEL RIU” Sopar
popular per colles que hauran de portar el menjar. L’Organització hi posarà el beure i les
postres.
Organitzat per l’associació de joves Sembrajoves i la col·laboració de l’Ajuntament de
Flix

11 nit

Al riu de baix, i com a cloenda de la nostra Festa Major, GRAN CASTELL DE FOCS a
càrrec de la pirotècnia Tomàs.

En acabar

A la plaça Major gaudirem de l'últim BALL DE GEGANTS, amb el qual acomiadarem
els nostres gegants i capgrossos fins l’any vinent.

Seguidament, Darrer Ball de plaça a càrrec de l’orquestra MIRANTFONT.
12.30 nit

A la pista d’estiu de La Unió Social, revetlla a càrrec de l’orquestra BELLE EPOQUE i
discomòbil.

6 matinada La XARANGA XINO-XANO sortirà des de la pista de La Unió Social i ens conduirà per
carrers del poble per acabar, allí on ens porti, amb un bon esmorzar a càrrec de
l’associació de joves, Sembrajoves.
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ADDENDA
La Comissió de Festes es reserva el dret a modificar aquest programa si les circumstàncies així ho aconsellessin, i
es compromet a indicar-ho degudament al web de l’ajuntament i ebando.
Es recomana a tothom anar als actes públics amb roba adequada i predisposició a participar-hi. Aquesta Comissió
no es fa responsable dels danys en les robes.
Es demana a tothom que sigui cívic durant la participació en els actes de la Festa Major, sense provocar danys als
altres.
Es prega als usuaris de vehicles que durant la Festa Major respectin les senyalitzacions per garantir la fluïdesa del
trànsit pels nostres carrers i millor desenvolupament dels actes.
Els horaris de les exposicions seran des de 19 fins a 21 hores.
CONCERT DIA 14:el preu de l'entrada és de 8 €, i anticipada de 5 €.
Venda anticipada a les oficines de l’Ajuntament a partir del dia 6 d’agost.
 CORREBARS: el preu del tiquet és de 6 € i inclou un mocador distintiu que es repartirà el mateix dia de
l’esdeveniment.
SOPAR POPULAR DIA 18: el preu del sopar és de 3 €.
Venda anticipada a les oficines de l’Ajuntament a partir del dia 6 d’agost.
ESMORZAR POPULAR DIA 18: el preu de l’esmorzar és de 3€ i inclou entrepà + cervesa o aigua.
* possibilitat d’entrepà vegetarià avisant prèviament a algun membre de l’organització.
REVETLLES
Els preus únics d’entrada a les revetlles de La Pista de la Unió Social són els següents:

Dia 15
Dia 16
Dia 17
Dia 18

Nascuts fins al 2002
5€
5€
5€
5€

Nascuts a partir del 2003
3€
3€
3€
3€

A partir de les 3.00 de la matinada l’entrada es reduirà fins a 3 €.
ABONAMENT JOVE: Les persones d’entre 16 i 30 anys podràn adquirir un abonament per a les revetlles per un
preu de 10€
Venda anticipada a les oficines de l’Ajuntament a partir del dia 6 d’agost.
PREU VISITA GUIADA: 3€
Si es visiten els tres llocs + vermut: 10€
El tast de vermuts només entra amb el pack de les tres visites o bé al mateix moment pagant el preu que pertoqui.
HORARIS COMERÇOS:
El dia 15 els comerços romandran oberts.
RECOLLIDA DE BROSSA
Recollida comercial de paper i cartró: 13 a la nit.
Dies 14 i 17 orgànica i envasos
Dia 15 rebuig i orgànica (matí)
Dia 16 paper i cartró (matí) i rebuig (tarda)
Dia 18 rebuig.

Aquest programa ha estat sotmès a l’aprovació del plenari de l’Ajuntament de Flix el dia 31 de juliol de 2018.
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