PROGRAMA
FESTA MAJOR DE
DELTEBRE 2017

DIVENDRES 11 d’agost
23.00 nit
Tret de sortida de la FESTA MAJOR DE DELTEBRE 2017 “En garbo i
salero” a la plaça de bous per iniciar la cercavila amb la xaranga “Tarorata”
fins al lloc de sortida del bou capllaçat.
23.30 nit
N BOU CAPLLAÇAT NOCTURN de la ramaderia German Vidal de Cabanes
(Castelló). La sortida serà des de la cruïlla, c/ Girona amb Av. Robert Graupera.
Recorregut: Av. Robert Graupera, Av. Goles de l’Ebre, Av. Esportiva, Av.
Generalitat, Av. Goles de l’Ebre i c/Doctor Martí Buera fins a la plaça de bous.
El tret de sortida del bou capllaçat anirà a càrrec dels Quintos/es ‘99.
00.15 nit
Inici de la Festa Major a càrrec de l’Il·lm. Sr. Lluís Soler i Panisello, Alcalde de
Deltebre i del tinent d’Alcalde de Dinamització Social i Participació Ciutadana,
Sr. Carlos Serra i Ventura.
I a continuació...
Solta de 3 vaques per animar la vetllada i BOU EMBOLAT de la ramaderia de
German Vidal de Cabanes (Castelló). L’embolada anirà a càrrec dels
Emboladors d’Amposta.

DISSABTE 12 d’agost
10.00
TROBADA I EXHIBICIÓ DE CAVALLS amb prova de maniobrabilitat de
carros, forces i gimcana a la plaça de Bous de Deltebre. Col·labora: Associació
3 tombs de Deltebre i la Penya de Tir i Arrastre de Deltebre.
18.30
1a tarda de BOUS a la plaça de la Ramaderia Hermanos MARCEN de
Villanueva de Gállego ( Saragossa)
Tarda TARONJA: Convidem a tota la gent de la plaça a vestir-se amb una
peça i/o complement o decorar la seva rampa, carro, carreta i taulado de color
taronja: “Taronja de color, tarde de calor!” . I recordeu de fer-vos la foto per a
l’Instagram #FMDeltebre17
Durant la tarda hi haurà “Bou carretilla” per als més menuts .
22.30 nit
Recepció d’autoritats i pubilles a l’Ajuntament de Deltebre. La Societat Musical
Espiga d’Or els acompanyarà fins al recinte del Ball.
23.00 nit
PRESENTACIÓ DE PUBILLES de les diferents entitats del municipi al recinte
de ball.
00.00 nit
SALUTACIÓ de la Festa Major a càrrec de la Reina de Deltebre 2017, Paula
Alcalà i Tomàs al recinte de ball.
DISCURS INAUGURAL a càrrec de l’Il·lustríssim Sr. Lluís Soler i Panisello,
Alcalde de Deltebre.
PREGÓ DE LA FESTA MAJOR DE DELTEBRE 2017, a càrrec de l’Honorable
Sr. Josep Rull i Andreu, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya. Tot seguit imposició de la Medalla d‘Honor Municipal.
00.30 nit
Primera GRAN NIT DE BALL en honor a la Reina, Dames d’Honor, Reina
Infantil, Fadrinet Major, Mister
i Pubilles de les entitats locals, amb
l’ORQUESTRA NOVA SATURNO . Presentarà l’acte Andreu Curto i Lluïsa
Bertomeu de Ràdio Delta FM i Canal TE.
A la mitja part del ball BINGO popular a càrrec de la Comissió de Festes.

N Durant la nit la Comissió de Festes regalarà un sopar a la PARELLA MÉS
ELEGANT. Gentilesa de Restaurant DELTA HOTEL. Vine a descobrir-ho!!

N novetat

#FMDeltebre17

DIUMENGE 13 d’agost
DIA DE LA GENT GRAN
MATÍ
11.00
PARTIDA DE GUINYOT, BINGO, DOMINÓ,... i ballada de jotes a càrrec de la
Colla Sardanista i de Jotes de Deltebre i cantada de la Coral de la Gent Gran
de Deltebre al Casal.
14.00
DINAR al Parc del Riu. Organitza l’Associació del Bou Capllaçat de Jesús i
Maria amb la col·laboració de l’Ajuntament. Preu del dinar 7 €.
TARDA:
17.00
BOU CAPLLAÇAT de Jesús i Maria, ramaderia Hilario Príncep del Lligallo.
Sortida des de la llibreria Anmar fins al de Catxina. A continuació festa al Parc
del Riu amb Disco mòbil.
17.30
XOCOLATADA i representació d’un sainet a càrrec de la CIA Delta Teatre a la
Residència de Gent Gran l’Onada de Deltebre.
18.30
BOUS A LA PLAÇA. Ramaderia Hermanos OZCOZ de La Cartuja Baja
(Saragossa).
Tarda GROGA: Convidem a tota la gent de la plaça a vestir-se amb una peça
i/o complement o decorar la seva rampa, carro, carreta i taulado de color groc .
I recordeu “Groga o groc, que no sigui un catacloc!”. I recordeu de fer-vos la
foto per a l’Instagram #FMDeltebre17 .
Durant la tarda hi haurà “Bou carretilla” per als més menuts.
NIT:
22.00
BOU EMBOLAT de la ramaderia de Hermanos OZCOZ de La Cartuja Baja
(Saragossa). L’embolada anirà a càrrec dels Emboladors d’Amposta.

23.00
NIT DE TEATRE . La CíA DELTA TEATRE representarà l’obra de “La prova
de l’Ou” al recinte de ball.
01.00
N ACTUACIÓ del cantant de Sant Jaume d’Enveja, Miquel Rullo, futura
promesa de la música ebrenca, amb versions de temes de tots els temps i
presentació de la seva cançó “ Sueños en barco”.
Preu de l’entrada 2€. Menors de 14 anys gratuït.

N novetat

#FMDeltebre17

DILLUNS 14 d’agost
DIADA DELS QUINTOS/ES ’99
MATÍ:
10.00
N CERCAVILA pels carrers de la població amb Laia’s Txaranga anunciant
l’inici de la diada dedicada als Quintos/es. Es passarà a recollir als màxims
representants del 1999 com són la Reina, el Míster i les Dames d’Honor de
Deltebre.
11.00
Arribada de la cercavila amb els representants de Deltebre’99 per fer el
repartiment del mocador entre tots els QUINTOS/ES. Posteriorment “2a
QUINTADA EXPRESS ‘99” Cursa d’orientació especial Quintos/es.
TARDA:
15.00
1r CORREBARS especial QUINTOS/ES’99 al Bar “La Maña” animat per la
Xaranga Tarorata.
17.30
N GRAN PRIX amb VAQUETES de la ramaderia Hermanas Dilla Pons de
Vall-de-roures (Terol).
I a continuació BOUS A LA PLAÇA.
Es convida a la gent a venir disfressats a la plaça, temàtica lliure “Carnaval
d’estiu i festiu”! I recordeu de fer-vos la foto per a l’Instagram
#FMDeltebre17.
Durant la tarda hi haurà “Bou carretilla” per als més menuts i l’actuació de
Laia’s Txaranga.
NIT:
22.00
SOPAR POPULAR en honor als QUINTOS/ES’99 al recinte de ball, obert a
tothom. Col·laboren els Quintos/es’99. Preu reserva lloc: 3€. Punts de venda:
Racó del Mercat, Fruites i verdures Esther i Barra-coc. Els diners recaptats es
destinaran a Metges Solidaris.
Durant el sopar es faran diversos sortejos. Es realitzarà el sorteig del Viatge a
Eivissa per a dos persones entre els QUINTOS I QUINTES presents al sopar i
que van assistir a la Gran Nit de Gala.

22.30
N Representació de l’OBRA TEATRAL “Don Julio” i ball al Casal de la Gent
Gran de Deltebre
00.00
FESTA amb DJ’S dedicat als QUINTOS/ES ’99 al recinte de ball. Entrada
gratuïta.
N Durant la nit la Comissió de Festes regalarà un sopar a la PARELLA DE
QUINTOS/ES MÉS XALADORA. Gentilesa de Restaurant L’EMBARCADOR.
Vine a descobrir-ho!!

N novetat

#FMDeltebre17

DIMARTS 15 d’agost
FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DE L’ASSUMPCIÓ
MATÍ:
10.00
VOLTEIG DE CAMPANES de l’Església Parroquial de l’Assumpció anunciant
la Festa Major.
12.00
Solemne MISSA DE L’ASSUMPCIÓ en honor a la Mare de Déu, a l’església
Nostra Senyora de l’Assumpció. Presidirà la celebració Monsenyor Romà
Casanova, Bisbe de Vic i fill del nostre poble.
12.45
A la Plaça Major actuació de la Societat Musical Espiga d’Or.
TARDA:
17.00
N 1r GRAN TOBOGAN AQUÀTIC DOBLE “Splash Slide”, tarda de diversió al
Pont “Lo Passador”. Festa, música i molta aigua per a totes les edats!
Recomanem venir amb roba de bany.
18.00
FUTBOL al Camp de l’Aube, partit entre la U.D. Jesús i Maria de Tercera
Catalana i el CF Camarles de Segona Catalana.
20.30
OFRENA a la Mare de Déu de l’Assumpció acompanyada de la Societat
Musical Espiga d’Or de Deltebre, amb la presència dels gegants del poble Roc i
Assumpció. Sortida des del Parc del Riu. Organitza Càritas Parroquial. Acte
seguit, cantada de jotes a càrrec de la Rondalla dels Tres Cantadors i ballada
de la Colla Sardanista i de Jotes de Deltebre.
21.30
SOLEMNE PROCESSÓ en honor a la Mare de Déu de l’Assumpció.
Acompanyarà la Societat Musical Espiga d’Or.

NIT:
0:00
Al recinte de ball actuació de l’ ORQUESTRA GATZARA. Preu de l’entrada 2€.
Menors de 14 anys gratuït.

N novetat

#FMDeltebre17

DIMECRES 16 d’agost
FESTIVITAT DEL PATRÓ SANT ROC
MATÍ:
9.30
GIRAVOLT DE CAMPANES de l’Església Parroquial de Sant Miquel convidant
la Festa Major.
11.00
OFRENA en honor al Patró Sant Roc, organitzada per la Parròquia amb la
col·laboració de l’Associació Local de la Dona de La Cava. Amb la participació
dels gegants del poble Roc i Assumpció
12.00
Solemne MISSA MAJOR en honor a Sant Roc a l’Església Parroquial de Sant
Miquel. Presidirà la missa Monsenyor Romà Casanova, Bisbe de Vic i fill del
nostre poble.
13.00
Davant del Sindicat, actuació de la Societat Musical Espiga d’Or i del Grup
Twirling La Cava. Acte seguit, cantada de jotes a càrrec de la Rondalla dels
Tres Cantadors i ballada de la Colla Sardanista i de Jotes de Deltebre.
TARDA:
17.00
2a BAIXADA “AUTOS-LOCOS” al Pont “Lo Passador”. Ús obligat del casc i
proteccions corporals. Inscripcions fins dijous 10 d’agost a Ràdio Delta. Premis
gentilesa d’Arrossaires del Delta de l’Ebre i Ajuntament de Deltebre. Consulteu
les bases al final d’aquesta programació.
18.00
FUTBOL al Camp Nou, partit de Festes Majors en honor al fundador del C.D.
La Cava Blai Sanchis Carles, entre els equips CD La Cava de 2a catalana i LA
UE Rapitenca de 1a catalana.
20.30
MISSA vespertina i PROCESSÓ en honor al Patró Sant Roc. Acompanyarà la
Societat Musical Espiga d’Or.

NIT:
0:00
Gran nit de ball amb l’ORQUESTRA CIMARRÓN. Preu de l’entrada 2€. Menors
de 14 anys gratuït.
A la mitja part del ball BINGO popular a càrrec de la Comissió de Festes.
N Durant la nit la Comissió de Festes sortejarà un sopar per a dues persones
entre tots els assistents. Gentilesa de Restaurant NICANOR. Vine a descobrirho!!
A la matinada Sessió Remember a càrrec d’Abraham gentilesa de la Comissió
de Festes.

N novetat

#FMDeltebre17

DIJOUS 17 d’agost
DIADA DE LA DONA
Organitza l’Associació de Dones de Deltebre amb el suport de L’Ajuntament de
Deltebre.
MATÍ:
09.00
N CERCAVILA pels carrers de la població amb Laia’s Txaranga anunciant
l’inici de la DIADA DE LA DONA.
10.30
Concentració i ESMORZAR a la Plaça 20 de maig amenitzant la festa Laia’s
Txaranga. Patrocinat per Supermercats Bon Preu, Intercarns.
11.00
A l’Ajuntament nomenament de la DONA DEL DIA i Miss Visitant amb
l’entrega del bastó de mando a càrrec de l’Alcalde de Deltebre, l’Il·lm. Sr. Lluís
Soler i Panisello.
11.30
26a GRAN BICICLETADA POPULAR per a dones pels carrers del poble,
durant el recorregut hi haurà animació musical amb Laia’s Txaranga.
13.30
DINAR per a totes les dones al recinte del ball. Durant el dinar es premiarà les
3 bicicletes més decorades, les 3 millors comparses i les 3 camisetes més
originals. També hi haurà Festa de l’Escuma i disco mòbil fins a l’hora de bous.
TARDA:
15.00
2n CORREBARS al Bar l’Aube “Lo Magre” animat per la Xaranga Tarorata.
15.30
CONCURS DE TIR AL PLAT al costat del pavelló municipal. Organitza la
Societat de Caçadors de Jesús i Maria i la Societat de Caçadors Sant Miquel
de La Cava.

17.00
Concentració al recinte de ball per fer la rua direcció a la plaça de bous i
obertura de la plaça per part de la Dona del Dia, Miss Visitant i Pubilla de
l’Associació de Dones de Deltebre. Acompanyats per la xaranga “Tarorata”
17.30
TARDE DE VAQUETES de la ramaderia La Paloma de Xaló (Alacant)
Tarda VERDA: Convidem a tota la gent de la plaça a vestir-se amb una peça
i/o complement o decorar la seva rampa, carro, carreta i taulado de color verd.
“Sense fer molt lo capverd, lluirem de verd” . I recordeu de fer-vos la foto per a
l’Instagram #FMDeltebre17 .
Durant la tarda hi haurà “Bou carretilla” per als més menuts.
NIT:
00.00
FESTA PARTINANDO. Vine a passar-t’ho bé amb la millor música dels anys
80 i espectacles originals i diferents que faran una nit més que especial.
01.00
ELECCIÓ MISTERS Festa Major 2017. L’Associació de Dones de Deltebre
farà l’elecció de Míster Elegància, Míster Simpatia i Míster de la Dona entre tots
els homes assistents al ball.
Durant la nit la Comissió de Festes regalarà un sopar per a la DONA EN MÉS
GARBO I SALERO. Gentilesa del Restaurant RACÓ del RIU. Vine a
descobrir-ho!!

N novetat

#FMDeltebre17

DIVENDRES 18 d’agost
DIADA INFANTIL
MATÍ:
10.30
Gran FESTA INFANTIL al Parc del Riu. Jocs tradicionals, jocs d’aigua, castells
inflables... Festa gratuïta. Col·labora “Bar 9”.
TARDA:
15.30
CONCURS DE TIR AL PLAT al costat del pavelló municipal. Organitza la
Societat de Caçadors de Jesús i Maria i la Societat de Caçadors Sant Miquel
de La Cava.
18.30
Tarda de BOUS A LA PLAÇA de la ramaderia Pedro Domínguez de Funes
(Navarra).
Tarda LILA: Convidem a tota la gent de la plaça a vestir-se amb una peça i/o
complement o decorar la seva rampa, carro, carreta i taulado de color LILA.
“De lila, la plaça desfila!”. I recordeu de fer-vos la foto per a l’Instagram
#FMDeltebre17 .
Durant la tarda hi haurà “Bou carretilla” per als més menuts i l’actuació de
Laia’s Txaranga.
NIT BLANCA:
0.00
Nit de Ball “BLANCA” a càrrec de l’ORQUESTRA MAGIA NEGRA. Preu de
l’entrada 2€. Menors de 14 anys gratuït.
Veniu vestits i vestides de blanc per crear un ambient de festa, màgic i diferent.
A la mitja part del ball BINGO popular a càrrec de la Comissió de Festes.
N Durant la nit la Comissió de Festes regalarà un sopar a la PARELLA MÉS
RONDADORA DE LES FESTES. Gentilesa del BAR 9. Vine a descobrir-ho!!
NOTA: A partir de les 18.00 i fins el tancament de la Festa, atraccions a 1’50€.
Organitza Col·lectiu de Firaires i col·labora l’Ajuntament de Deltebre.

N novetat

#FMDeltebre17

DISSABTE 19 d’agost
DIADA DE LA PENYA TAURINA “LA DIVISA”
MATÍ:
09.00
EXHIBICIÓ LOCAL de GOSSOS d’AQUÀTICA organitzat per la Societat de
Caçadors Sant Miquel de la Cava, la Federació de Caça de les Terres de l’Ebre
i l’Ajuntament de Deltebre a la zona d’ensinistrament de gossos.
13.30
N DINAR de GERMANOR organitzat per la Penya Taurina “La Divisa” al Parc
del Riu amb l’animació de Laia’s Txaranga. Gratuït per als socis i 8€ per als no
socis. Per apuntar-vos podeu contactar amb algun dels membres de la Junta,
teniu de temps fins al 10 d’agost.
TARDA:
15.00
3r CORREBARS al “Bar 9” animat per la Xaranga Tarorata.
15.30
CONCURS DE TIR AL PLAT al costat del pavelló municipal. Organitza la
Societat de Caçadors de Jesús i Maria i la Societat de Caçadors Sant Miquel
de La Cava.
18.30
BOUS a la plaça, Especial ARRIAZU de Ablitas (Navarra). Única actuació del
ramader navarrès a les Terres de l’Ebre d’aquest 2017. Organitza la Penya
Taurina “La Divisa” i col·labora Ajuntament de Deltebre.
Tarda ROJA: convidem tota la gent de la plaça a vestir-se amb una peça i/o
complement o decorar la seva rampa, carro, carreta i taulado de color ROIG.
“Lo roig, fa tornar boig!”. I recordeu de fer-vos la foto per a l’Instagram
#FMDeltebre17 .
20.30
N Desencaixonada d’un BOU amb el ferro d’ARRIAZU. El bou l’entraran
cavalls i serà acompanyat per tots els membres de LA DIVISA. Organitza la
Penya Taurina “La Divisa” i col·labora Ajuntament de Deltebre.
N En acabar la tarda i fins a l’hora del bou embolat hi haurà “Embolada de
Carretilles” per als més menuts.

NIT:
22.00
BOU EMBOLAT de la ramaderia ARRIAZU de Ablitas (Navarra). L’embolada
serà gentilesa dels Emboladors Joves de Masdenverge. Organitza la Penya
Taurina “La Divisa” i col·labora Ajuntament de Deltebre.
0.00
Última NIT DE BALL amb l’ORQUESTRA LA FANIA. Preu de l’entrada 2€.
Menors de 14 anys gratuït.
A la mitja part del ball últim BINGO popular a càrrec de la Comissió de Festes.
Durant la nit es realitzarà el BALL del FANALET i el premi serà un sopar per
dues persones gentilesa de Restaurant Les Dunes.
N A més la Comissió de Festes també premiarà amb un sopar a la PARELLA
MÉS BALLADORA de totes les festes gentilesa de Restaurant Racó del Riu .
A la matinada disco mòbil amb Dj per acabar l’última nit de ball.
00.00
11a. Edició de la MEGARIU Party al Pont “Lo Passador”. Per més informació al
facebook. Entrades anticipades al WhatsApp 680 522 098.

N novetat

#FMDeltebre17

DIUMENGE 20 d’agost
FI DE FESTA
MATÍ:
10.00
CONCURS de PERXAR. Organitza la Societat de Caçadors Sant Miquel de la
Cava i l’Ajuntament de Deltebre a la zona d’ensinistrament de gossos.
10.30
2n MOTOTERRA “Ciutat de Deltebre” al terreny situat al costat de la discoteca
MUUM, Av. de la Pau. Organitza: La Granota Endurera i l’Ajuntament de
Deltebre.
13.00
2n DINAR POPULAR AMB CONCURS D’ARROSSOS al Parc del Riu. L’arròs,
varietat Marisma ecològica, serà patrocinat per “Ecocastells SL”. Es premiarà el
millor arròs per gentilesa de supermercat Bonpreu i Granja Luisiana.
Inscripcions fins dijous 17 d’agost a Ràdio Delta. Consulteu les bases al final
d’aquesta programació.
Actuació i animació a càrrec de l’Associació Musical Sol del Delta i festa de
l’escuma.
TARDA:
18.30
BOUS A LA PLAÇA de la ramaderia German Vidal de Cabanes (Castelló)
Durant la tarda hi haurà “Bou carretilla” per als més menuts.
NIT:
22.00
BOU EMBOLAT a càrrec de la ramaderia German Vidal de Cabanes
(Castelló). L’embolada anirà a càrrec dels Emboladors d’Amposta.
23.00
I com a cloenda de la Festa Major de Deltebre 2017, gran castell de FOCS
D’ARTIFICI.

N novetat

#FMDeltebre17

