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Benvolgudes alfarenques i alfarencs,

Em plau presentar-vos el programa de les festes majors 2022.

Després de dos anys, podem tornar a celebrar unes festes com cal i 
no hi ha millor forma per gaudir-les que poder compartir estones tots 
plegats.

Aquest any hem preparat unes festes que s’adapten a tots els públics.

Durant aquest temps ens hem adonat de la necessitat que tenim 
de socialitzarnos i quina millor forma hi ha de fer-ho que assistint a 
les festes majors d’Alfara de Carles on ens trobarem tots els veïns i 
veïnes per gaudir-les sempre des del respecte.
Voldria agrair a tota la gent que col·labora en tots els actes que es 
realitzen durant tot l’any, ja que sense tota aquesta ajuda tot això no 
podria ser possible.

Passeu unes molt bones festes.

Visca Alfara!

Jordi Forné Ribé
El vostre Alcalde

Fes tes Major s 2022
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Fes tes Major s 2022

Jose Antonio Bes Pallares
Delegat

696 776 483 / ja.pallares@seguridad8x8.com

DELEGACIÓ TARRAGONA SUD
C/Tamarit i Gil, 6 baixos 1
TORTOSA / TARRAGONA

Tel. 977 504 811
www.seguridad8x8.com
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Pol. Ind. Pla de l’Estació, parc. 1-C - 43520 ROQUETES (Tarragona)
Tel. 977 580 570 - Fax 977 580 571

E-mail: iceberg33@iceberg33.es

Rambla Catalunya, 23 3r
43500 TORTOSA

Tel. Fax 977 503 827
Mòbil 600 323 953
dacrofon@gmail.com



Alfara de Car les

- 15 -

Fes tes Major s 2022

- 14 -

Bones festes
a tothom!!!

Pintures Cristian 
Alfara de Carles

Mòbil 659 746 918

Coop. des de 1910

www.olisoldebre.com
visita la nostra agrobotiga

JARDINERIA 
I 
FLORS

Camí dels Codonyers, 47/51
Tel. 977 500 785
43500 TORTOSA



Alba Fontanet Pons

Jaume Centelles PonsAinoa Adell Ferrer

Adriana Ribas Sabaté

Josep Mas RoyoIrene Neiro Escobedo

Pau Forné ForésGisela Fontanet González

Laia Royo Ferrandez

Adrià Pascual MasSara Sancho Torres Marc Ribas Barberà

Pubilles 2022

Pubilletes 2022

Hereu 2022
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Hereuets 2022
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DIVENDRES, DIA 26 

A les 11:00 hores: Animació per a tots els públics als safarejos.

A les 13:00 hores: “Correbous” amb la ramaderia Àngela Mur.

A les 16:30 hores: Jocs tradicionals infantils. 

A les 18:30 hores: Bous a la Plaça amb la ramaderia Àngela Mur. Tots disfressats 
als bous.

A les 24:00 hores: Actuació FESTA IMAGINA RÀDIO

DISSABTE, DIA 27 

A les 13:00 hores: “Correbous” amb la ramaderia Jeroni Adell. 

De 16:30 a 18:30 hores: Festa Alfara Colors amb DJ, al Mirador, tots vestits de 
blanc

A les 18:30 hores: Bous a la Plaça amb la ramaderia Jeroni Adell.

A les 21:00 hores: Correfoc, cal seguir les instruccions de seguretat que figuren al 
final del programa d’actes.

A les 24:00 hores: Actuació de l’orquestra CHARLOTTE. 
 Al finalitzar DJ Xavi Celma

DIUMENGE, DIA 28  SANT AGUSTÍ

A les 12:00 hores: Missa Solemne, seguida de la processó en honor al nostre Patró 
Sant Agustí.

A les 16:00 hores: Final de concurs de guinyot patrocinat per Can Godoy.

A les 17:00 hores: Recuperació dels tradicionals “los corrers de Sant Agustí”.

A les 18:00 hores: Homenatge a la gent gran i entrega de plaques a les parelles que 
celebren el seu 50è aniversari de casament i als nadons nascuts 
durant l’any a la carpa municipal.

A les 19:00 hores: Concert amb l’orquestra MONTESOL

A les 24:00 hores: Actuació de ball amb l’orquestra MONTESOL. 
 Al finalitzar DJ Xavi Celma

DILLUNS, DIA 29 D’AGOST 

A les 13:00 hores: “Correbous” amb la ramaderia Àngela Mur.

A les 16:30 hores: Jocs infantils amb trenca olles.

A les 18:30 hores: Bous a la Plaça amb la ramaderia Àngela Mur.

A les 22:30 hores: Musclada popular i traca final de festa.

BOUS PEL CARRER
23 DE JULIOL
20 D’AGOST

DISSABTE, DIA 20 D’AGOST

A les 09:00 hores: Muntatge de la Plaça de Bous.

DIUMENGE DIA 21 D’AGOST 
A les 19:00 hores: Xerrada sobre Joaquim Golobardes Vicens, “el Mestre que va 

transformar Alfara de Carles (1878-1955)”.

FESTES SANT AGUSTÍ 2022  -DEL 24 al 29 D’AGOST-

DIMARTS, DIA 23

A les 18:00 hores: Tir al plat,  patrocinat per la Societat de Caçadors “Sant Julià” 

DIMECRES, DIA 24
A les 11:00 hores: Repic de campanes per anunciar l’inici de les Festes Majors 

2022.

A les 11:30 hores: Repartiment de panoli 

A les 15:30 hores: Concurs de ginyot patrocinat per Can godoy.

A les 22:00 hores: Sopar popular de germanor, amb estofat de bou, patrocinat per 
l’Ajuntament.

A les 24:00 hores: Pregó de Festes i presentació de Pubilles, Pubilletes, Hereus i 
Hereuets.

 A continuació, ball amb l’orquestra PREMIUM QUARTET.

DIJOUS, DIA 25
A les 13:00 hores: “Correbous” amb la ramaderia Jeroni Adell 

A les 17:00 hores: Tobogan aquàtic.

A les 17:30 hores: Allioli a la Plaça Major. 

A les 18:30 hores: Bous a la Plaça  amb la ramaderia Jeroni Adell

A les 22:00 hores: Baldanada popular.

A les 24:00 hores: Actuació de Ball amb l’orquestra NEO i CONCURS DE DISFRESSES



BASES DEL CONCURS DE DISFRESSES

-Els participants poden apuntar-se a la zona de venta de tiquets de la barra fins al dia 24 d’agost o 
bé a l’ajuntament dies abans.

-Es desfilarà per ordre d’inscripció.

-Es valorarà l’originalitat de la disfressa i la coreografia de presentació del grup.

Qui no tingui abonament de les festes el preu de la musclada i baldanada serà de 3€.

L’Ajuntament no es fan responsables dels danys soferts a majors de 65 anys dintre el recinte de la 
plaça de bous. Prohibit entrar menors de 14 anys.

L’Ajuntament es reserva el dret d’alterar o suprimir qualsevol acte d’aquestes festes.

No es podrà entrar a la carpa sense abonament o entrada durant tota la nit.

No es pot entrar begudes de cap tipus dintre el recinte del ball.

Qui es tregui l’abonament de les festes majors podrà entrar a les festes majors de 
Xerta, Aldover, Tivenys, Horta de Sant Joan i Paüls

NORMES DE SEGURETAT PER AL CORREFOCS

•	 PER ALS PARTICIPANTS:

-Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs.

-Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell amb un mocador de cotó.

-Protegir-se els ulls.

-Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.).

-Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les explosions pirotècniques.

-No demanar aigua als veïns.

-Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.

-Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, havent d’utilitzar únicament els preparats      
pels organitzadors.

-Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics.

-Adoptar una actitud correcta amb els diables i no obstaculitzar el pas ni fer-los caure.

-Seguir en tot moment les indicacions dels diables.

-Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc i dels punts d’assistència sanitària.

-En el cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament als punts d’assistència sanitària.

-En cas de perill, seguir les instruccions dels diables.

•	 PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS:

-Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.

-Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en disposin.

-Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts.

-Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.

-No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc per la perillositat que representa.

-Desconnectar tot tipus d’alarmes.

-Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar els pas dels actors, organitzadors i 
participants al correfoc.
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Recull  de  fotografies

Fes t es Majo r s 2022
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Alfara de Car les

Major, 35 - 43520 ROQUETES
Tel. i fax 977 501 370

ESPECIALITAT EN CARNS A LA BRASA

Bodes i celebracions

Cabassers, 26
Tel. 977 474 005

43527 ELS REGUERS

w w w . p a l o m o . n e t

aSSESSORaMEnT labORal inTEgRal

aSSESSORaMEnT jURÍdiC

RECUSOS hUManS

PER A L’ÈXIT DEL TEU NEGOCI
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Vesteix casa teva

Carrer Arnes, 11 baixos
Ferreries - Tortosa

977 50 49 55
Contacte  977 26 76 98 - 616 52 56 54

Especialitat en carns a la brasa i paelles

eltoscarestaurant@gmail.com
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Felipe Gil Vernet

C/ Jaume I “El Conqueridor”, 47
Tel. 977 74 33 31 - Fax 977 74 34 70 - Mòbil 678 562 247

43540 SANT CARLES DE LA RÀPITA (Tarragona)
angels@extingil.com

www.extingil.com
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Veure els
nostres
catàlegs

977 50 13 00        info@herraiz.com       C/ Amposta, Nº46 TORTOSA
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Grup de Teatre
Lo Vent de Dalt

Bones Festes!!!


