
12, 13, 14 I 15 D’AGOST DE 2022

LA POBLA DE CÉRVOLES

MENÚ “SOPAR DE RESTOS” (DILLUNS) :

- Al rebost he trobat...... per sopar!

- A la nevera quedava.... per sopar!!

- Ahir de dinar va sobrar.... per sopar!!

- Aigua i vi.

- Gelat de postres

- Cafè i licors

Tots els actes programats poden patir modificacions pel que fa a la ubicació, a l’horari o,
fins i tot, a la seva realització. Qualsevol alteració, us la comunicarem a través dels diferents
mitjans dels que disposem.

Durant el dies previs a la Festa Major i durant la mateixa, us animem a que adorneu racons, 
carrers i balcons. Recordeu les banderes de la Pobla, que molts les teniu per casa!

Podeu comprar els tiquets del sopar de restos als membres de la Comissió de Festes que
estaran al bar la Mon´s- La Llena des del dia 6 a l’11 d’agost, de les 19:00 a les 20:00
hores. El preu del “Sopar de restos” és de 5€.

Un any més, volem agrair la col·laboració desinteressada de tot el voluntariat de la Pobla. 

Sense la vostra feina seria impossible poder fer totes les activitats que es fan durant tot l’any. 

A la resta volem animar-vos a formar part d’aquest grup de voluntaris i a participar de tots els actes..  

DATA LÍMIT

11 D’AGOST

- Comissió de Festes
- Ajuntament de la Pobla de Cérvoles

OUS ECOLÒGICS

ARNAU

COL·LABOREN

ORGANITZA



Benvolgudes veïnes i benvolguts veïns,

Després de dos anys molt difícils i complicats,

em complau convidar-vos a la Festa Major, uns

dies de gresca i esbarjo amb la família, veïns,

amics i visitants que tots ens mereixem.

Abans de tot, voldria tenir un record per a tothom

que ha patit les conseqüències de la Covid. Les

persones que ens han deixat, els seus familiars i

amics i els que encara lluiten contra el virus i

manifestar l’agraïment a totes les persones que

han treballat per fer front a la pandèmia.

Fa dos anys no vam poder fer la Festa. L’any

passat la vam fer diferent i potser una mica

estranya, amb moltes restriccions i impediments.

Enguany, des de la Comissió de festes hem

preparat amb moltes ganes una Festa Major que

esperem que sigui molt més normal, participativa

i del gust majoritari de tots els veïns. Dins les

nostres possibilitats hem programat activitats per

a nens i nenes, joves, adults, procurant que tots

hi tingueu el vostre espai.

La Pobla és un poble amb pocs veïns i per

poques activitats que es realitzin per la Festa

Major el preu es dispara. Tradicionalment la

manera que hem tingut per fer front a aquestes

despeses ha estat el cobrament de quotes i

alguns encara recordem quan es passava davant

taules. Aquest any però no es cobraran quotes

degut a una possible il·legalitat exposada per un

veí del nostre poble. Per evitar conflictes que

només porten crispació i malentesos, hem decidit

no passar aquest rebut. Per aquest motiu veureu

que hi ha alguns actes que seran de pagament.

Esperem que aquests actes tinguin una bona

acollida per part de tothom. Ens hauria agradat

continuar amb el sistema tradicional però és la

manera que hem trobat de poder col·laborar

mínimament amb les despeses de la Festa

Major.

Espero i desitjo que siguin uns dies de gaudi de

la festa amb civisme i respecte, esperant empatia

i comprensió per part de tots.

Sortim als carrers i places i recuperem l’esperit

festiu del poble. Fem nostra la festa i compartim

l’orgull de sentir-nos poblatans.

Salut i molt bona Festa Major a tothom.

Jaume Estradé – Alcalde de la Pobla de Cérvoles

10:00. RECICLAR SALTANT

19:30. CERCAVILA

21:00. REPIC DE CAMPANES I TRACA

22:00. SOPAR DE FESTA MAJOR

00:00. LA DISCO EN MARXA

02:00. FESTA JOVE

POLIESPORTIU

PL. SANT MIQUEL

PL. SANT MIQUEL

CARPA PL. POBLES

CARPA PL. POBLES

CARPA PL. POBLES

12:00. JOCS TRADICIONALS

18:00. BEISBOL

PINETS DE LES ESCOLES

CAMP DE FUTBOL

20:00. BALL DE TARDA

22:30. SOPAR DEL JOVENT

CARPA PL. POBLES

CARPA PL. POBLES

Un inflable per aprendre a reciclar tot jugant.

Tothom hi és convidat perquè reciclar és cosa de tots.

Al ritme que ens marquin els “BUSCANT EL TO BRASS 

BAND” farem un tomb pel poble. La Festa ja ha començat!!

Comencem a ballar!! Aquella música que a tots ens agrada

la trobareu aquí, a la Pobla, a la Festa, a la Festa Major!!

Primera festa jove de la Festa Major. 

Avui el ritme el marcarà el “DJ TXESCO”

Els jocs de sempre pels més petits de la casa

Beisbol? Si voleu veure com es juga o participar-hi...

És el moment de ballar amb companyia del grup “Atlantic’s”

C  A  L  E  N  D  A  R  I     D  ’  A  C  T  I  V  I  T  A  T  S 

DISSABTE - 13 D’AGOST

DIVENDRES - 12 D’AGOST

Recordeu que cal portar el tiquet i els coberts

SALUTACIÓ

DIUMENGE - 14 D’AGOST

06:30. EL K-RITO DELS PEBROTS

12:00. MISSA

13:15. SARDANES I VERMUT

17:30. PORKA GIMKANA

20:00. CERCAVILA MUSICAL

00:00. LA DISCO EN MARXA

CARRERS DEL POBLE

ESGLÉSIA MARE DE DÉU DE LA JONQUERA 

PINETS DE LES ESCOLES

PL. FOMENT

CARRERS I CARPA

CARPA PL. POBLES

12:00. ESPECTACLE INFANTIL

TOT SEGUIT. CANÓ D’ESCUMA

CARPA PL. POBLES

PL. FOMENT

19:30. CONTA-CONTES

21:30. SOPAR DE RESTOS 

PL. ESGLÉSIA

PL. FOMENT

00:00. BALL DE VERSIONS

SEGUIDAMENT. FESTA JOVE

CARPA PL. POBLES

CARPA PL. POBLES

02:00. FESTA JOVE
CARPA PL. POBLES

00:30. BALL DE NIT

02:30. FESTA JOVE

CARPA PL. POBLES

CARPA PL. POBLES

Avui, qui ens farà bellugar és “PD PETING”

Segon ball del dia amb el grup “Atlantic’s”.

Pebrots no en portaran però els tocaran. Ja sabeu

de què va, música a tot drap pels carrers i de bon

matí. És Festa Major i s’ha de notar.

La ja clàssica ballada de sardanes amb vermut no podia

faltar. La “Cobla Bellpuig” seran els convidats.

Moment d’embrutar-se com mai. Si no voleu que us 

“taquin” ni us hi apropeu.

Uns vells coneguts retornen a la Pobla. 

La “Gumbo Jass Band” farà concert tot passejant

pels carrers i finalment a la Carpa.

Segona sessió de la disco de sempre. La música 

dels 80, dels 90 i la més actual per a tots els gustos.

Si és matinada, tornen els DJ’s. Avui li toca

el torn a “THE TALL BOYS”, uns vells coneguts a

la Pobla, i “SAMUEL VAOS”.

Espectacle infantil amb “LA CREMALLERA”

Per fer passar la calor, canó d’escuma.

No us oblideu les xancletes i la tovallola.

Ja sabeu, persones de la Pobla ens explicaran

històries, algunes reals, altres... no tant.

Ompliu la carmanyola i reunim-nos per sopar

i compartir aquest sopar de restos. El ticket dona

dret a la beguda i les postres.  

Acomiadem les festes joves i la festa major d’enguany

amb “THE TALL BOYS” i amb “JUAN DOMINGUEZ”

Uns altres vells coneguts, els

“De Noche” en oferiran el seu 

repertori musical.

DILLUNS - 15 D’AGOST

Missa d’Ofici de Festa Major

12:00. MISSA
ESGLÉSIA MARE DE DÉU DE LA JONQUERA 

Missa de l’Assumpció de la Mare de Déu


