
És un plaer saludar-vos amb motiu de la celebració de la Festa Major en honor
a Sant Llorenç.

Sortim tots junts al carrer i deixem-nos estar d’històries, aquesta Festa Major
és de tots i per a tots, fem-la més gran, el nostre poble és un poble amb unes 
possibilitats infinites, agafem-nos tots les mans i remem cap a la mateixa direcció, 
la de fer la nostra festa i el nostre poble millor, per a les persones que ja no hi són,
 per als que estem aquí i per als que vindran.

Així que només em queda desitjar-vos que tingueu tots una molt bona Festa Major 
durant la qual espero poder-vos saludar en els diferents actes programats. Gaudim 
tots com toca d’aquests dies de diversió amb els amics, família, coneguts i veïns.

Finalment m’agradaria agrair la feina de molts treballadors de l’Ajuntament i  l’esforç
desinteressat que fan les entitats i moltes persones  del nostre municipi.
A tots ells volem agrair aquesta passió que posen per fer-ho possible, ja que sense 
ells la Festa Major no seria el mateix.

Visca la nostra Festa, visca Botarell i visca tota la seva gent!
Bona Festa Major!

El programa que teniu a les mans és un programa diferent al dels anys anteriors, 
un programa que abarca una  part de l’estiu i no només centrat en deu dies d’agost. 
El que intentem es que tant el veïnat, com els organitzadors de la festa i els treballadors
municipals en puguin gaudir més a fons, vagin als actes més descansats i es pugui 
preparar tot al màxim detall evitant que les presses ens juguin males passades. Dins 
del programa podem trobar un seguit d’activitats per a tots els públics, des dels més 
petits fins als més grans, perquè tots puguem sortir al carrer i gaudir al màxim de la 
nostra gran festa.

Gràcies...
A tots aquells que hi col·laboren des de primera línia, i aquells que sense fer soroll 
sempre hi són
A tots aquells que no es perden ni un acte i els viuen eufòrics i participatius, i als que
no ho acaben de trobar bé, però també hi treuen el cap.
Als més grans de la casa, que encara recorden Festes Majors d’anys enrere i ens 
expliquen les seves anècdotes i als més petits de la casa, que potser serà la primera 
que recordaran.

Per part nostra hem posat tot el nostre cor per fer que aquesta sigui una Festa Major 
participativa, de tots i totes i plena de color i alegria. Trobareu petits canvis respecte a
edicions anteriors que esperem us agradin, però l’essència és la mateixa de sempre.

Bona Festa Major!!

Salutació Festa Major de Sant Llorenç 2016



DIJOUS DE
CINEMA

21.30h a la sala Euterpe

A LA FRESCA

dies 14, 21, 28 de juliol i 4, 11, 18, 25 d’agost

Actes estiu’16

DiVENDRES 5 AGOST
18.00h Exhibició taekwondo / Al pavelló 

Ens dirigirem cap al Pantà de Riudecanyes. 
L’Ajuntament es farà càrrec del sopar. Aconsellem portar llanternes, frontals,
roba i calçat còmode.

Esmorzar amb els Amics de la Moto de Reus / A la Font Vella

Diumenge 24 de Juliol

Obert a tothom

Disfruta amb nosaltres 
d’una magní�ca jornada

Cansalada, botifarra a la 
brasa i mongetes

PREU: SOCI 4,50€ / NO SOCI 6 €

19.30h Audició de gralla i timbal / A la plaça de l’Esgléssia

Dissabte 6 AGOST
17.00h VII Torneig 24hores futbol sala sènior / Al pavelló

20.00h II Moji pàdel / A la pista pàdel municipal

Torna la festa del Pàdel! Aquest cop, amb la segona edició del moji Pàdel, vine a gaudir
amb tots els amics d’aquest esport del bon ambient i d’una estona de germanor.
Com es habitual posarem a la vostra disposició de barbacoes per fer un bon soparó, 
zona chillout i molts litres de mojito. I pels mes matiners, xocolata amb xurros.
Us podeu apuntar pels canals habituals de què disposa el Club Pàdel Botarell.

Portes obertes, tothom que vulgui provar aquest esport un pas endavant!
Porteu roba còmode per fer aquesta activitat.

20.30h Caminada popular nocturna* / sortida des de la Font Vella

Un any mes, celebrem una nova edició de les 24 hores de futbol sala.
Preu inscripció 150 euros, places limitades a 16 equips, per ordre d’inscripció
Us hi esperem!!



Veniu a veure la projecció fotogràfica que ens han preparat el Jaume Roca i
l’Isaac Roca que ens permetrà comparar les mateixes vistes de Botarell als anys
30 i 40 amb les imatges de Botarell actuals. Potser t’hi reconeixeràs...qui sap!

En acabar el passi de fotografies s’oferirà un petit refregeri.

Us convidem a conèixer de la mà d’Eduard López i 
d’Ignasi Revés, 19 històries de gent de mar de la Costa
Daurada i del Delte de l’Ebre que li han parlat del millor i 
del pitjor de la vida del mar. En aquest llibre trobareu 
enredades les millors històries que ens han deixat unes 
quantes dècades de pescadors del país, les i l·lusions,
els encerts i els fracassos de tantes vides lligades a la mar.

A l’acabar l’acte s’oferirà un petit refrigeri

Diumenge 7 AGOST
  VII Torneig 24hores futbol sala sènior / Al pavelló

20.00h Exposició Avui Botarell, una mirada enrere / A la sala polivalent

20.00h Presentació llibre / A la sala polivalent

Audició de final de curs de
l’AUMED (espai de Música 
Tradicional  de la Colla 
Gegantera de Botarell).
Els alumnes de gralla i timbal
ens oferiran un petit concert
amb el repertori treballat 
durant l’últim curs.

19.00h Audició de gralla i timbal / A la plaça de l’Església

Dimarts 9 AGOST

21.30h Sopar a la fresca* / Al carrer Major i a la plaça de l’Església

Vine a gaudir del final d’estiu amb un sopar de germanor, cadascú es porta el sopar
de casa. L’Ajuntament hi posarà el vi.
Aprofitem per animar-vos a participar al concurs de truites, porteu la millor truita i 
proclameu-vos la miss o, el mister truita 2016.

Dissabte 27 AGOST

Diumenge 21 AGOST

Un any mes, celebrem una nova edició de les 24 hores de futbol sala.
Preu inscripció 150 euros, places limitades a 16 equips, per ordre d’inscripció
Us hi esperem!!



29,30,31 de juliol i 5,6,7 d’agost           

segella totes les caselles  de la targeta
 a l’establiment corresponent 

i vine a buscar la teva samarreta de la Festa Major 2016

Establiments col·laboradors

Podeu adquirir les targetes d’aquesta promoció  als establiments col·laboradors

2,50 €
pintxo+beguda

PedraFita
Amonaren Etxea

Bar zona esportiva
Can Soler Pont
Blanc i Negre



festa jove 2016

23.59h zona esportiva

divendres 29 juliol



 12.00h    Missa en honor a Sant Llorenç

  

 20.00h    Concert /  A la pista poliesportiva

 23.30h    Gran ball de Festa Major / a la pista poliesportiva

  

 

dimecres 10 agost

Després d’haver rendit els honors al nostre Patró, acompanya’ns 
al pregó de començament de festa i encesa de la tronada.

Seguidament Sardanes amb la Cobla la Principal de Tarragona i vermut
a la Plaça de l’Església.
Col·lecta Lliga contra el Càncer.

Gaudeix del concert que ens oferirà l’Orquestra Internacional
Maravella, una de les formacions més important i amb més solera  
del nostre país, formada per 17 músics damunt de l’escenari.

T’esperem al primer ball de Festa Major amb l’Orquestra Maravella. 
No hi pots faltar!



10.00h    Parc infantil, matí i tarda / A la Font Vella

        

18.00h    Berenar popular / A la plaça del Músic

    

21.30h    Cinema a la fresca, a la sala l’Euterpe

  Porteu les crispetes!!

 
 

dijous 11 agost

 Mentre gaudim de les activitats amb família fem una parada per
 recuperar forces, abans de submergir-nos a l’escuma.

Diversió per als més petits, parc infantil amb infables, trenet i 
festa de l’escuma.



17.30h     Partit de futbol sala femení / Al pavelló

  

18.30h    Partit de futbol, casats vs solters

             

19.30h Espectacle infantil / A l’Euterpe
 

22.00h    Havaneres i Sardinada / A la Font Vella

  

 

divendres 12 agost

Nens i nenes, veniu a veure aquest musical
amb titelles que ens oferirà la Companyia 
Encaixats. Un espectacle inspirat en històries,
contes i llegendes per fusionar-les en una de 
sola. D'una banda, una antiga història sobre 
l'últim rei dels zulus, conegut com Shaka 
“El Lleó”. D'altra banda trobem la faula 
"El ratolí i el lleó" d'Isop. Tot plegat un 
divertidíssim espectacle musical en viu i en 
directe en el qual podreu escoltar músiques i
cançons folklòriques, clàssica i d’altres 
composades per a l’ocasió. Titelles i música
comparteixen escenari.
Mainada, no us el podeu perdre!

Vine a veure les futbolistes del nostre poble, nivell i espectacle garantit.

 Tradicional partit de Festa Major, qui guanyarà?

22.00h Havaneres i sardinada / A la Font Vella

11.00h     Taller infantil i juvenil / Plaça de l’Església

Activitat plàstica amb JumpingClay.

Un dels actes per excel·lència de la nostra Festa Major, gaudim 
d’aquesta festa i del saber fer de la gent que la fa possible.
Amb el grup Penjats de l’Ham

HAVANERES
i rom cremat

SARDINADA



divendres
12 d’agost

22.00
hores

HAVANERES
i rom cremat

SARDINADA

A LA FONT VELLA



11.30h     Súper tobogan d’aigua / al carrer Benifet

  100 metres de baixada trepidant 

15.30h    XIV Campionat local de botifarra* / a la sala del Castell

             Com cada any, i ja en fa uns quants, els amants d’aquest gran joc teniu una 
             cita obligada. Per qui serà el pernil i el xoricet?

19:30h XXVII Trobada de poetes / a la Font vella

  

22.30h    Teatre amb Chapertons* / a la pista poliesportiva

  

dissabte13agost

Imaginació, humor, poesia i ... pneumàtics
Pujar a l’escenari ... unes motos de cursa, un cotxe, un elefant de circ, 
una pista d’autos de xoc, un “cowboy”, una folklòrica amb vestit de ”faralaes”.... 
Tot això només hi cap a la imaginació de Chapertons.
Un muntatge innovador i una prova de la imaginació desbordant de tres actors
còmics que, com a elements, tan sols utilitzen uns quants pneumàtics i els 
secrets de llur màgia.

Tot seguit el jovent posarà música i ens oferirà servei de bar per seguir amb
la festa!!

La Trobada de Poetes arriba a la vint-i-setena edició amb una salut de
ferro. Aquest any comptarem amb la participació de gairebé una vintena
de participants. L’acte serà presentat per Josep Montané i comptarem amb
el Rapsode Pere Francesch.

En acabar l’acte s’oferira un petit refrigeri.

Preu 3€



Gaudeix de l’espectacle que ens ofereixen els alumnes de la Maite.

diumenge 14 agost

Un any més, demostra les teves habilitats amb la pala.

Organitza:
Associació Joves PedraFita

Sempre amb la filosofia d’agermanar estils i combinar ritmes, 
i sobretot amb l’objectiu de convertir l’espectacle amb una festa,
aconseguint la implicació de tots i desvetllant la rauxa que tots
portem dintre.

Vine a gaudir d’un matí en família i amics fent una gimcana amb proves
molt variades i divertides pel centre de Botarell. Al finalitzar la gimcana
es durà a terme l’entrega de premis i es farà una guerra d’aigua al camp
de futbol

10.00h    Gimcana*/ A la plaça de l’Ajuntament

 

17.00h     VII campionat de tennis taula* / al Castell

 
            

20.00h  Festival de sevillanes / a l’Euterpe

  

23.59h    Ball amb la Girasol / a la pista poliesportiva

  

 



Veniu a fer la vostra paella, i mengeu-vos-la amb la vostra 
colla, família o amb qui volgueu.

La colla de diables els Consellers de l’Avern, faran el tradicional 
recorregut pels carrers del nostre poble.

Seguidament, i com a �nal de Festa Major, tradicional castell
de foc, enguany, amb l’espectacle de la Pirotècnia Tomás, 
segon classi�cat al concurs internacional de focs arti�cials 
de Tarragona 2015.
  

22.00h    Castell de foc /  a la Plaça del Castell

21.00h    Correfoc 

11.00h     

14.00h    Paellada popular* / a la Font vella

11.30h    

dilluns 15 agost

Missa en honor a la Mare de Déu d’agost

Cercavila / A la Plaça de l’Ajuntament

Amb la Colla Gegantera de Botarell



1r CONCURS FOTOGRÀFIC
FOTOGRAFIA
 LA FESTA MAJOR

del 10 al 15 d’agost de 2016

Podeu consultar les bases del concurs a la web de l’Ajuntament

PUJA-LES  A  LA XARXA
D’INSTAGRAM AMB 
L’ETIQUETA

#fmbotarell16

Fes les fotos  que vulguis  per participar-hi

REGAL
A la millor fotogra�a Festa Major’16

TAULETA DIGITAL 10”

Patrocinador

Anem Informàtica



A partir de les 12.00 del matí  
Missa en honor a Sant Llorenç

 Pregó 
Tronada

 Sardanes i vermut
Amb la Cobla La Principal de Tarragona

  
20.00h 

Concert  de tarda 
amb l’Orquestra Maravella

A la pista poliesportiva
  

23.30h
Gran ball de Festa Major 
amb l’Orquestra Maravella

A la pista poliesportiva

  

11:30h

Súper tobogan d’aigua 
Al carrer Benifet

  
15:30 

XIV campionat de botifarra 
A la sala del Castell

  
19:30h

XXVII trobada de poetes
A la Font Vella

22.30h
Teatre

Amb la companyia Chapertons
A la pista poliesportiva / Preu 3€

  

A partir de les 10.00 del matí  

Parc infantil  
A la Font Vella

  
18.00h 

Berenar popular 
A la Font Vella

  
21.30h

Cinema a la fresca
A la sala Euterpe

  

FESTA MAJOR
SANT LLORENÇ
2016

dijous
11

agost

dimecres
10

agost

divendres
12

agost

dissabte
13

agost

10.00h

Gimcana
Amb l’Associació de Joves PedraFita 

pels carrers del poble

  
17.00h 

VII campionat de tennis taula
A la sala del Castell

  
20.00h

Festival de sevillanes
A la sala Euterpe

23.59h

Ball
Amb l’orquestra Girasol

A la pista poliesportiva

  

11.00h

  

11.30h

  
14.00h

Paellada popular
A la Font Vella

21.00h
Correfoc

Amb els Consellers de l’Avern
A la Font Vella

22.00h
Castell de foc

Amb la Pirotècnia Tomás
A la Plaça del Castell

  

diumenge
14

agost

dilluns
15

agost

del 10 al 15 d’agost

17.30h

Partit futbol sala femení  
Al pavelló municipal

18.30h 
Partit de futbol casats vs solters 

Al camp de futbol

19.30h
Espectacle infantil

xst...dorm el lleó
A la sala Euterpe

22.00h
Havaneres i sardinada

Amb les veus Penjats de l’ham
A la Font Vella

11.00h
Taller infantil i juvenil

JumpingClay
Plaça de l’Església

Cercavila
Amb la Colla Gegantera

 sortida Plaça de l’Ajuntament

Missa en honor a la Mare de Déu  
Esglesía Sant Llorenç



Les entitats culturals i esportives de Botarell
us desitgen una molt bona Festa Major
i us animen a la participaciódurant tot l’any

Associació de Jubilats de Botarell,
Associació de Dones de Botarell,

Associació de Joves Pedra Fita de Botarell
Colla Gegantera de Botarell

Societat de Caçadors de Botarell
Ampa Mare de Déu de la Candelera de Botarell

Futbol Club Botarell
Club de Pàdel Botarell

Botapeu
Botarell Bitlles Club

L’Aumed
Càritas

Junta local del Càncer
Voluntariat de Botarell



    RESERVA DE TAULES

INFORMACIÓ GENERAL

Per les havaneres i els balls dels dies 10 i 14 d’agost
Dilluns 1 d’agost, de les 19 a les 22 hores.
Dimarts 2 d’agost, de les 19 a les 22 hores.

Per la sardinada
Dilluns 1 d’agost, de 19 a les 22 hores.
Dimarts 2 d’agost, de 19 a les 22 hores.

Inscripcions �ns el 4 d’agost
Caminada popular

Inscripcions �ns el dia 9 d’agost
XIV Campionat Local de Botifarra

VII  Campionat Local de Tennis Taula
Paellada popular

Gimcana / inscripcions per parelles, 1€ per persona per material
Inscripcions �ns el dia 24 d’agost
Sopar a la fresca / 1€ per persona

* A les oficines municipals

venda de tiquets

inscripcions

EL DIA 15 D’AGOST QUEDARÀ TOTALMENT PROHIBIT PARAR O ESTACIONAR
VEHICLES, DES DE LES 8 DEL VESPRE FINS A LES 11 DE LA NIT, ALS CARRERS:
Raval de Baix, d’Avall, Sínia, d’Amunt, Berenguer de la Bisbal, Plaça de l’Ajuntament,
Pujada del Castell, Plaça de la Constitució i Plaça del Castell, A CAUSA DEL PAS
DEL CORREFOC PER TAL DE PREVENIR POSSIBLES DESPERFECTES EN PORTES 
I VIDRES DE LES CASES, ES RECOMANA QUE ES PROTEGEIXIN AMB CARTRÓ O 
FUSTA. L’AJUNTAMENT NO ES FARÀ RESPONSABLE DELS DESPERFECTES PRODUÏTS
PER L’INCOMPLIMENT D’AQUESTA PROHIBICIÓ.

Organitza i patrocina
Ajuntament de Botarell

Col·laboren:
Associació de Jubilats de Botarell    Botapeu
Associació de Dones de Botarell    Futbol Club Botarell
Associació de Joves de Botarell    Club de Pàdel Botarell
Colla Gegantera de Botarell     Voluntariat de Botarell
Junta Local del Càncer     Anunciants
L’Aumed 

Seguiu-nos

www.botarell.cat


