
programa 
d’actes

   — DEL 9 AL 19 D’AGOST  —

FESTES MAJORS 2019



21.00 h IV Caminada nocturna

22.00 h a 1.00 h Festa nocturna a la piscina amb En Viu Produccions  

18.30 h Festa de l’escuma

Divendres, 9 d’agost

Dissabte, 10 d’agost

11.30 h Missa major 

12.00 h Cloenda del curset 
de natació a la piscina 
municipal, amb assistència 
de la Pubilla i Hereus 
infantils 2019

18.00 h Cursa d’orientació 
per a grans i petits

Diumenge, 11 d’agost



12.00 h Repicada de Campanes i enlairada de coets

17.30 h Taller infantil al Casal Municipal

19.30 h Cercavila amb els Geganters i Grallers de Gandesa. Sortida des 
del Casal fins a l’Ajuntament

20.15 h Pregó de Festa Major, a càrrec de “La Cerçada” i “Los Carronyers
de la Muntera”. També es donaran a conèixer els guanyadors del 5é 
Concurs de Fotografia. A continuació, inauguració de les exposicions 
(descripció de les exposicions al final del programa)

23.00 h XX aniversari del correfocs “Los Carronyers de la Muntera”, 
sortida des de l’ajuntament fins al camp de futbol vell

00.30 h Nit jove

Diuecres, 14 d’agost

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 que subjecti be el peu (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 utilitzar o portar productes pirotècnics particulars.
• 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 i dels 
cossos de seguretat.
• 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,per exemple si s’escapa una carretilla, no 
córrer ni empènyer els diables ni altres participants.
• Els nens petits haurien d’anar acompanyats d’un adult responsable

PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS:
• Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari. No es poden 
deixar vehicles aparcats en tot el recorregut del correfoc a 
partir de tres hores abans del començament, a fi d’evitar-ne 
possibles danys.
• 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 o fustes.
• Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
• No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc 
per la perillositat que representa.
• Retirar o apartar de la via pública qualsevol objecte que pugui 
dificultar els pas dels actors, organitzadors i participants al 
correfoc, com testos, contenidors, tanques i altres.

L’AJUNTAMENT I EL CORREFOCS NO ES FARAN 
RESPONSABLES SI NO SE SEGUEIXEN AQUESTES NORMES.

NORMES DE SEGURETAT PER AL CORREFOC



10.00 h Cercavila pels carrers del poble, a càrrec de la Banda 
de Música de Benissanet

12.00 h Missa solemne i, a continuació, processó amb la Banda 
de Música de Benissanet

Després hi haurà concert vermut davant del bar Aldekilito

17.30 h Partit de futbol entre els equips          
               
        CF Gandesa   — CF corbera

Trofeus: Clua Serrallers - Suma 

Farà el xut d’honor la Pubilla, Damisel·les, Hereu i Fadrins 2019 
acompanyats de la xaranga Soroll i Prou. Venda de tiquets pel correbars  

19.00 h Correbars amb cervesa acompanyats per la xaranga La Murga

19.30 h Exhibició de balls de saló amb l’espectacle Havana DC. 
Entrada gratuïta

00.00 h Ball amb l’orquestra Davana i després disco mòbil

Dijous, 15 d’agost



11.30 h XXXV Tirada de birles   
Trofeus: Bar Casal

12.00 h Missa

19.00 h Tarda de còctels amb Stromboli Jazz Band al passeig. 
Per a tots els públics 

00.00 h Ball amb l’orquestra Neo

04.00 h Correaigües amb la xaranga Estrella Band.
Després les Quintes 2002 vendran entrepans al passeig

Divendres, 16 d’agost



10.00 h Cercavila pels carrers del poble amb la banda de música Mirantfont

12.00 h Missa solemne i, a continuació, processó amb la banda 
de musica Mirantfont.

Després hi haurà concert vermut davant del bar Terra Alta

17.30 h Partit de futbol entre els equips      
                   
        Pinell — CF Corbera

Trofeus: Tallers Juanos – Instal·lacions Bilbe 

Farà el xut d’honor la Pubilla, Damisel·les, Hereu i 
Fadrins 2019 acompanyats de la xaranga Soroll i Prou. 

20.00 h Teatre Separades i que?. Entrada gratuïta, al Casal Municipal

00.00 h Castell de focs al camp de futbol vell, a càrrec de la Pirotècnia Tomas

01.00 h Ball amb l’orquestra Caramelo i després disco mòbil

Diumenge, 18 d’agost

11.00 h Missa a l’ermita de Santa Madrona   

16.00 h a 19.30 h Tobogan urbà a la costa de Paco del Fuster

17.30 h XIII campionat de guinyot i II campionat de guinyot Sub-18

19.30 h Festa Holy a la zona de caravanes. Entrada gratuïta.

00.00 h Ball orquestra Atalaia i després disco mòbil

Dissabte, 17 d’agost



17.30 h Partit de futbol infantil

        CF Gandesa   — CF corbera

Trofeus: 3efes

19.30 h Festa dels inflables

20.00 h Pà amb tomàquet i pernil. Tiquets 3€. Tambè hi haurà bingo en 
benefici de les quintes 2002. L’associació de joves lliurarà els premis del 
concurs “Decorem el poble per festes”

A continuació, ball amb Duo Almas Gemelas

Dilluns, 19 d’agost

AL SALÓ PARROQUIAL  
Exposició del curs de restauració, 

a càrrec dels alumnes

ALS BAIXOS DE L’AJUNTAMENT  
Exposició de panys i claus, 
a càrrec de pere descarrega

                                                       
Exposició de playmobil, 

a càrrec dels xiquets del poble

AL CASAL MUNICIPAL 
Exposició V Concurs de 

Fotografia de Corbera d’Ebre 

A L’ESGLÉSIA VELLA
Presentació de la Paloma de la Pau feta amb 

trossos de projectils utilitzats a diferents camps 
de batalla de la guerra d’Espanya.

HORARIS BOTIGUES
Dia 14: obert tot el dia
Dies 15 i 16: tancat
Dia 17: obert matí
Dia 18: tancat
Dia 19: obert matí

CONSULTES METGE I PRACTICANT
Truqueu al telèfon de Sanitat respon

CASAL MUNICIPAL
Horari bar de 12.00 a 4.00
Horari pista ball de 12.00 a 6.00

HORARIS RECOLLIDA BROSSA
Dies 16 i 17: rebuig, orgànica, vidre i cartró

Exposicions Horaris

L’AJUNTAMENT DE CORBERA D’EBRE ORGANITZA TOTS ELS ACTES
Disseny i impressió: experimentgràfic.com




