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DISSABTE DIA 12
A les 19.00 h, al Centre Cultural Serè

Concert presentació
del duet TERRA,

acompanyat d’un tast de vi. Una tarda per
compartir música en viu i vi de la terra.
Terra és viatge, històries entrellaçades i
melodies d’arreu del món.
Amb les seves veus i acompanyats de la
guitarra i el violí, el Rubén Caneiro i el
Marçal Pàmies ens presenten el seu primer
treball anomenat “Roda el món”, un viatge
musical que relata les vivències, les
emocions i mil històries d’un anònim
viatger a través del seu quadern de viatge.
Música i text convergeixen en un concert
especial que de ben segur us farà rodar pel
món. Entrada gratuïta - Tast de vi 1€

DIVENDRES DIA 18
A les 16.30 h,
davant de l’Escola Rocabruna

Espectacle
SOM LA CANYA,

passa carrer i espectacle infantil amb la
companyia Gil Ratataplam

A les 20.15 h,
a la plaça de Sant Antoni

Inici del CORREFOC
DE SANT ANTONI

a càrrec de la Colla de Diables Infantil,
Colla de Diables i el grup de Timbalers
amb el bateig de la Colla Infantil de
Timbalers. Un cop acabat el correfoc a la
plaça de l’Església, inici de la cercavila amb
els timbalers fins a la Sala Polivalent. Tot
seguit SOPAR amb entrepans calents ,
frankfurts, bikinis ....... a preus populars.
A càrrec del CD les Borges.
Recorregut del correfoc: inici a la plaça de
Sant Antoni, c. Comerç, plaça de la Font,
c. Catalunya, c. Verge de la Riera, c. Major i
plaça de l’Església. Organitza: Colla Diables
A les 23.00 h, a la Sala Polivalent

CONCERT amb
el grup ALLIOLI

Allioli és festa popular, cançons de casa i festa
sense contemplacions! Ritme per no deixar de
ballar, cridar i saltar. Música del país passada
per la contundència del morter. El seu directe
és una reivindicació de la Festa Major en la
seva essència. En acabar actuació del grup
Impactats i Dj a càrrec dels joves Havanus.
L’Ajuntament fent costat als joves borgencs
que comencen. Entrada gratuïta

DISSABTE DIA 19
A les 12.00 h

MISSA

En sortir de missa, processó amb la imatge
i la relíquia de Sant Antoni i, acte seguit,
benedicció dels animals.
A la 13.15 h, a la plaça de l’Església

Ballada de Gegants

amb les colles de les Borges Blanques i les
Borges del Camp.
En acabar, vermut popular de Festa Major
A les 18.00 h,
al Centre Cultural Marinada

Inauguració de l’exposició
de PINTURA i
ESCULTURA,

a càrrec de JOAN PEÑA

A les 20.00 h, a la Sala Polivalent

Espectacle amb
l’humorista JORDI LP

“Quan vaig començar fa 35 anys …. Mai
hauria imaginat poder tenir l’oportunitat
de néixer en el món de l’espectacle dues

vegades”. Jordi LP de tornada als escenaris
i de tornada de tot a la vida. Sap que les
coses no van bé, però el millor és utilitzar
l’humor per no patir-ne les conseqüències.
Cantarà, imitarà i ens farà reflexionar en
un show que t’arrancarà més d’un
somriure. Jordi LP torna a l’acció!
Amb aquest nou show es retroba de nou
amb els escenaris per a seguir evolucionant
artísticament.
Entrada gratuïta
A les 21.30 h, a la Sala Polivalent

Sopar popular

Podeu retirar els tiquets a les oficines de
l’Ajuntament.
Preu 15€. Sense servei de taula.
A les 23.00 h, a la Sala Polivalent

Ball amb l’orquestra
MEDITERRANEA

Entrada gratuïta

DIUMENGE DIA 20
A les 11.00 h,
a la pista del Centre Cultural
Marinada, sortida i arribada

III CRONO PUJADA
AL CAMPANAR

Estrenem l’any 2019 amb la tercera edició
de la cursa al campanar, un acte que poc a
poc ja es fa un lloc a la nostra Festa Major
d’hivern.
Inscripcions i informació al web
tretzesports.org
A les 19.00 hores, a la Sala Parroquial
Va de versos,

TEATRE, amb l’obra
TERRA BAIXA

a càrrec de Jordi Mateu
Terra Baixa en essència vol desgranar,

Ajuntament de les Borges del Camp
Regidories de Festes, Cultura i Joventut
Festa Major en Honor a Sant Antoni Abat 2019
www.lesborgesdelcamp.cat

i alhora aprofundir, en el conflictiu triangle
amorós que formen els personatges
principals de l’obra d’Àngel Guimerà:
Manelic, Marta i Sebastià.
Els he volgut despullar i acostar-los, donant
una visió molt més propera i particular del
meu entorn.
Terra Baixa en essència vol ser un petit
homenatge a aquelles persones que van
abandonar La Mussara (la Terra Alta)
per instal.lar-se a Vilaplana (Terra Baixa).
Terra Baixa en essència és una peça teatral
sorgida de cinc monòlegs, combinant el text
dramàtic amb l’audiovisual.
Aportació: 5€
Organitza: Sala Parroquial
A les 19.00h, a la Sala Polivalent

BALL
de Festa Major

Organitza: l’Associació de Gent Gran

Sala Parroquial
Associació de Gent Gran
Parròquia de l’Assumpta
Cor Parroquial
Colla de Diables
Colla de Timbalers Batukam
Colla de Geganters, Grallers i Timbalers
C.D. Les Borges
Tretzesports
Vinoteca de Reserva
Grup Terra
Joves els Havanus

