
FESTA MAJOR DE

 SANT MARTÍ 2022

L'ALEIXAR

11,12,13 I 14 DE NOVEMBRE



Viladrau, igual que l'Aleixar, té com a patró a Sant Martí. A més a més, el prestigiós i
reconegut escriptor Marià Manent, molt vinculat amb l'Aleixar, va viure durant una part de la
seva vida a Viladrau. Per acabar-ho d'arrodonir, Manent és l'autor, l'any 1969, dels Goigs a
Sant Martí, patró de l'Aleixar.

Som, per tant, davant una Festa Major, de l'11 al 14 de novembre, amb una gran petjada
cultural a partir de la figura i l'obra de Marià Manent i amb uns convidats i convidades a qui
volem rebre amb tota la solemnitat i amb tots els honors i amb la voluntat que aquest
agermanament serveixi per estrènyer lligams amb el poble de Viladrau, amb les seves entitats i
amb les seves institucions.

A més a més dels actes al voltant d'aquest agermanament, vull destacar i agrair la feina tant de
les persones que hi han treballat per a la seva organització, i en particular a la nostra conveïna
Fina Anglès, com la de totes les persones i entitats que han treballat i col·laborat en la resta
d'actes del nostre programa.

N'estic segur que ens tornarem a emocionar amb els balls i les danses que han preparat els
nens i les nenes de l'Aleixar juntament amb les seves monitores i amb el Grup de Danses, amb
el ball dels Gegants i em permeto destacar també les activitats gastronòmiques que tindrem
enguany: xocolatada, dolços, pastissos i un tast-degustació d'avellanes.

Enguany, a més, els Diables de Riudoms tornaran a encendre els nostres carrers, tindrem
concert de nit, vermut rumbero, concert d'orgue, teatre i dilluns, cinema.

Aquesta Festa Major, que n'estic segur que serà molt participada i molt viscuda, serà realitat
gràcies a l'esforç de moltes persones i entitats, i en especial gràcies al treball de la Comissió de
Festes.

A totes, a tots, moltes gràcies, i que tingueu una molt bona Festa Major!

Toni Abelló i Grau

Alcalde

Aleixarencs, aleixarenques,

La Festa Major és sempre moment de joia, de retrobament i d'alegria.
Moment per a l'expansió i per a convidar tothom a conèixer el bo i
millor de l'Aleixar. I en aquesta Festa Major, en honor a sant Martí, el
nostre patró, el municipi de l'Aleixar té el goig de tenir com a
convidats i convidades d'honor una representació del municipi de
Viladrau (Osona) amb qui ens uneixen algunes particularitats i amb
qui enguany ens agermanarem.

Senyores i senyors de Viladrau, sigueu benvinguts a l'Aleixar



DIVENDRES 11 DE NOVEMBRE

12:00 REPIC DE CAMPANES

19:00 XERRADA

22:30 CONCERT DE 

Els nostres campaners donen el tret de sortida de la Festa
Major de Sant Martí.

Julivert és un grup format per músics del Baix Gaià La seva
proposta es basa en el cant de cançons populars i de taverna
en català, occità, euskera, italià, , castellà, etc. L'any passat
per Sant Martí ja van actuar a l'Aleixar, aquest any ens
presentaran el seu últim disc "A Tamarit!", en un format de
concert sense cadires, a diferencia de l'any passat

Conferència "Marià manent, vida, obra i paisatge" a
càrrec de Jordi Manent.
Els nens i nenes de l'escola de l'Aleixar recitaran textos de
Marià Manent.
Intervenció sobre les rutes literàries de Marià Manent.



DISSABTE 12 DE NOVEMBRE

09:00- TXARANGA BANDSONATS

10:00- XOCOLATADA I CONTACONTES

11:15- MISSA MAJOR

Bandsonats és una txaranga de
Reus fundada l'any 2013 que
alegren els carrers dels pobles i
ciutats arreu del territori, faran un
recorregut pel poble que us
convidem a que seguiu.

Al finalitzar la txaranga, podrem gaudir de una xocolatada
popular, pels més petits del poble a la plaça, al finalitzar hi
haurà un contacontes a càrrec de pares de l'AMPA.

Celebració de l’Eucaristia amb
acompanyament d’orgue a càrrec  
de Jesús Moreno
Veneració de la relíquia del sant
patró i cant dels goigs 



12:15- ACTE AGERMANAMENT

DISSABTE 12 DE NOVEMBRE

13:00- INAGURACIÓ PLACA

Acte protocolari d'agermanament amb l'ajuntament de
Viladrau a la plaça de la vil·la.
Recepció de representants de l'ajuntament de Viladrau.

Al carrer Marià Manent, descoberta pedró commemoratiu
de l'acte d'agermanament de les dues viles.



DISSABTE 12 DE NOVEMBRE

13:30- SEGUICI FESTIU

Ballada de Gegants i nanos a càrrec  de la Colla
Gegantera de l’Aleixar a la Plaça de la Vila.
Seguidament, actuació del Grup de Danses de l’Aleixar. 
Un any més, els més petits del poble tornaran a actuar per a
tots nosaltres. Tot seguit com ja és tradició actuarà el cos de
dansa. 

Mentre els balladors es preparen:
Visita a l’Espai Mir/Manent i inauguració de la mostra, des
d’ara permanent, de treballs fets per alumnes de l’Escola
Teresa Salvat, cursos 1997/1998 i 2003/2004, 
 dedicats a Joaquim Mir i Marià Manent i guardonats amb els
Premis Baldiri Reixac



18:30- XERRADA

DISSABTE 12 DE NOVEMBRE

18:00- PRESENTACIÓ DE POSTRES

Concurs de pastissos i postres fets amb avellanes
(consultar bases en la propera pàgina).
S'han de presentar entre les 18h (sis de la tarda) fins a les
18:30h (dos quarts de set de la tarda). A la Sala de la
Societat. 
 Juntament amb les postres, s’ha d'adjuntar una fitxa amb
les dades personals del participant en un sobre tancat. 
A cada participant se li assignarà un número el qual també
s’assignarà a les postres.

Quin gust tenen les avellanes a càrrec de Jaume Salvat,
director de l'oficina tècnica de l'avellana. Cal inscripció
previa a l'Ajuntament en horari d'oficina (Data límit dia 10)
i dimarts dia 8 de 19:00 a 21:00 a la Sala de la Societat.

Tast i explicació de la diferència entre les diverses varietats
d’avellanes de les nostres contrades.

17:00- PARTIT DE FUTBOL SALA
A la pista poliesportiva l'equip local de
l'Aleixar Futbol Sala disputarà un partit de
la Copa Tarragona contra el Nàstic de
Tarragona. 



BASES CONCURS DE POSTRES

1.- Les postres que s’admetran al concurs han de ser
realitzades amb avellana com a ingredient principal.
2.- En el concurs podrà participar qualsevol persona de
forma individual. Cada participant podrà presentar com a
màxim un postres.
3.- Els participants hauran de presentar les postres el
dissabte 12 de novembre a partir de les 18h (sis de la tarda)
fins a les 18:30h (dos quarts de set de la tarda).
4.- Juntament amb les postres, s’adjuntarà una fitxa amb les
dades personals del participant en un sobre tancat. A cada
participant se li assignarà un número el qual també
s’assignarà a les postres.
5.- El jurat estarà format per un expert en avellanes i dos
pastissers professionals.
6.- Els membres de jurat avaluaran cada postres tenint en
compte l’originalitat, presentació, elaboració i gust.
7.- Les postres presentades passaran a ser propietat de
l’organització.
8.- El jurat es reunirà i provarà les diferents postres.
9.- Els premis consistirà en un lot de productes de
proximitat. S’atorgaran tres premis i un obsequi per cada
participant.
10.- Al final de concurs les postres podran ser degustades
per tots els assistents.
11.- La participació en aquest concurs de postres implica el
compliment de les bases.



Aquest any tornarem a tenir els
Diables de Riudoms a l'Aleixar,
el correfoc sortirà del pont de
l'Abadia i recorrerà els carrers del
casc antic del poble.

Fundada l’any 1993, la Colla de
Diables de Riudoms està
formada per una quarantena de
diables i una quinzena de
tabalers, el 2018 va guanyar el
segon premi del I Concurs
d’Enceses de Catalunya.

DISSABTE 12 DE NOVEMBRE

20:30- CORREFOC

19:30- DEGUSTACIÓ DE POSTRES

D'AVELLANA

Quan el jurat acabi d'avaluar les diferents postres i es
coneguin els guanyadors.
Tots els assistentes podran degustar les postres que hagin
participat.



Pel que fa a la roba a portar al correfoc us recomanem, roba
de cotó (no sintètica), barret de palla, mocador i ulleres, per
evitar possibles cremades.

Pel que fa a les entrades i cases del recorregut del correfoc és
recomanable cobrir els vidres amb cartrons, l'Ajuntament
passarà el dia abans o el mateix dia a cobrir les cases que ho
necessitin.

MAPA RECORREGUT DIABLES

RECOMENACIONS



DISSABTE 12 DE NOVEMBRE

24:00 CONCERT JOVES

El dissabte a la nit la COJA us espera a la sala amb música en
directe per ballar tota la nit.

The Pink Goats és un grup de música que versionen els
majors éxits del rock. Format per joves músics que
interpreten versions de grups com Fito y Fitipaldis,
Barricada, Platero y tú, Lax'n'Busto, Red Hot Chili Peppers,
The Coral, Blur, Guns N' Roses, Reincidentes...

En acabar, seguirem ballant amb la música del dj Aleix
Ballesté

Entrada 3 €



DIUMENGE 13 DE NOVEMBRE

11:45- CELEBRACIÓ DE L'EUCARISTIA

12:30- VERMUT RUMBERO

Celebració de l’Eucaristia a 3/4 de 12 del migdia amb
acompanyament d’orgue a càrrec de Josep M Gomis.
Veneració de la relíquia de la Santa Fímbria de la Túnica del
Salvador.

Traieu les millors mudes del vostre armari, perquè al sortir de
missa, us esperem al tradicional vermut de Festa Major a la
Plaça de la Vila! Bon rotllo fins l’hora de dinar.

Com no podria ser d'altra manera ofert per la Colla de Joves
de l'Aleixar.
 



DIUMENGE 13 DE NOVEMBRE

19:30- TEATRE

18:00- CONCERT D'ORGUE

"Del Mediterrani al Mar del Nord. Música per a tecla
del Barroc europeu". 
Obres de Cabezón, Frescobaldi, Sweelinck, Scheidemann i
Pachelbel.
Organistes:Baldiri Borrell (Reus),Fernando González
(Eivissa) i Josep Lluís Viladot (Barcelona)

'Un mort a mitges', una comèdia escrita i dirigida per
Marià Font, on Mayte Carreras i Cristina Solà (la Pili i la
Neus), hauran d’organitzar tots els preparatius pel funeral
del difunt, a qui la mort l’ha sorprès en una situació
totalment compromesa.

Una comèdia plena d'humor i situacions absurdes molt
divertides.

Per acabar el diumenge
tindrem teatre a la sala de la
Societat.

Entrada 3 €



DILLUNS 14 DE NOVEMBRE

18:30- CINEMA

A la Sala de la Societat com a
tradició del dia del gos  es
passarà la pel·lícula "Como
entrenar a tu Dragón 3".
Coca amb xocolata per berenar
per tothom.

DIUMENGE 20 DE NOVEMBRE

11:00 - EXPOSICIÓ ALZINA RODONA

Exposició de fotografies, records, tallers i
altres elements significatius del Grup de
Colònies l’Alzina Rodona. Acte en
commemorció del 50è aniversari de
l’entitat.
Horari de visita: 
Diumenge 20 de novembre de 11:00 a
15:00 h.
-Lloc: Casa de Cultura



Volem agrair a totes les entitats de la vila que han participat
en l’organització i desenvolupament dels actes d’aquesta
Festa Major.

AGRAIMENT

DIUMENGE 20 DE NOVEMBRE

13:00 h- VERMUT MUSICAL

El Grup de Colònies l'Alzina Rodona en commemoració
del 50è aniversari en convida a assistir a un vermut musical
a la Plaça 11 de Setembre.



Us desja una 
bona 

Festa M ajor !!
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