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Exposicions

   PALAU DEL CASTELLÀ

   CA LA VILA VELLA

   CEBE

“El temps sobre rodes”
Org. Associació la Dona Gandesana

“Petita mostra de petits i grans”
Exposició de pintures de la Sra. Àngels Cid i Marta Vallespí Antolí i els seus alumnes

“Mossos d’Esquadra, segona república i guerra civil” 
(1931 – 1939)

Els veïns/es del municipi de Gandesa podran visitar 
gratuïtament les exposicions durant els dies de la Festa Major.



Salutació

Música, ball, dansa, espectacles, tradició, cultura, esports i festa. 
Festa com a sinònim d'alegria i com a mostra de tota la vitalitat de 
Gandesa i la seva gent. Això és la Festa Major. Les ganes de compartir 
la felicitat i de recuperar les celebracions a les places i carrers  —a 
l'espai que compartim, a l'espai on convivim— i que tant defineixen 
la nostra manera de ser i de viure.

Dies que passen massa ràpid i nits que s'allarguen. Però més enllà 
de la capacitat de generar bons moments per a tothom, la màgia de la 
Festa Major va molt més enllà de les pròpies celebracions i els dies 
de festa. La importància de la Festa Major és, sobretot, la seva capa-
citat de fer poble. D'aproximar la ciutadania de diferents edats, de 
diferents orígens, de diferents trajectòries. D'aglutinar-nos a través de 
la festa. I és aquesta màgia la que cal preservar, perquè és la que ens 
cuida i enforteix al llarg de l'any.

Deixeu-me agrair amb absoluta sinceritat la dedicació a totes les per-
sones que hi ha rere els actes de Festa Major. A tots i totes els que 
de forma totalment altruista, any rere any, feu possible una festa que 
busca la implicació de tothom, perquè per damunt de tot, és una festa 
de la ciutadania.

Per tot això, gaudiu plenament d'una Festa Major que finalment arriba 
sense condicionants i carregada de motius i d'alegries per brindar per 
avui i per demà. Gaudiu plenament de la Festa Major, amb el volteig 
de campanes, la Plega, la Dansada i tots els altres actes, per celebrar 
que som un poble plural, divers, ric i singular.

Visca Gandesa i visca la Festa Major!

Pere Aragonès i Garcia
Barcelona, setembre de 2022

  Molt Honorable

  Generalitat de Catalunya

  President de la 



Salutació
  Presidenta de la

  Diputació de Tarragona

Benvolgudes amigues i amics, de nou tinc l'oportunitat de saludar-vos 
en el programa de la Festa Major d'enguany.

La nostra institució treballa per promoure el bé comú de les persones 
de la demarcació i per contribuir al desenvolupament sostenible del 
territori. I ho fem creant aliances amb ajuntaments i entitats de la   de-
marcació. Aquest escrit és una oportunitat immillorable per ressaltar 
aquesta suma amb l'Ajuntament de Gandesa i amb totes les entitats 
gandesanes que feu feina tot I'any per al poble i que també feu pos-
sible que ens retrobem per celebrar aquestes festes. I en aquest punt 
m'agradaria fer un esment especial a les dones que esteu al capdavant 
d'aquestes organitzacions, impulsant noves perspectives i fent valer 
la sororitat, un terme nou per a un sentiment ben arrelat, el lligam 
estret entre dones, basat en la solidaritat, el compartiment d'experi-
ències i interessos comuns.

Gandesanes i gandesans, enguany la programació ve farcida d'un se-
guit d'activitats i esdeveniments, perquè tant els veïns i veïnes com 
els forasters, i petits i grans, ens puguem sumar a aquest esdeveni-
ment que combina història, folklore i modernitat.

Molt bona Festa Major!

Noemí Llauradó i Sans
Presidenta de la Diputació de Tarragona



Salutació

Benvolguts gandesanes i gandesans,

Un any més, em plau saludar-vos i presentar-vos el programa de la Festa 
Major de Gandesa 2022 amb la certesa que aquestes festes representen 
un pas cap a la normalitat, no només de les nostres vides, sinó també pel 
fet de poder celebrar-les amb total plenitud.

Han sigut dos anys força complicats arran de la Covid, fent front a situ-
acions excepcionals i per aquest motiu us vull traslladar el missatge que 
la meva prioritat com  a Alcalde ha estat sempre la de vetllar pel benes-
tar i la salut de tots els veïns i veïnes de Gandesa. Agrair a tot el perso-
nal d’aquest Ajuntament la seva implicació  per mantenir els serveis bà-
sics, a l’equip de Govern que hem treballat sense plànyer esforços i a la 
població en general per la seva comprensió cap a les decisions que s’han 
hagut de prendre, algunes de les quals ens han obligat a refer models 
de treball o aparcar alguns propòsits que aviat tornarem a emprendre. 

Però ara és temps de retrobar-nos i em fa molta il·lusió presentar aquest 
programa que suposa la recuperació de tots els actes més emblemàtics i 
tradicionals: el Pregó, la proclamació de les Pubilles i Hereus, les car-
rosses, el sopar popular,  els cossos o el concert de la Lira Ampostina, 
entre molts d’altres.

Us animo a participar de manera activa en la nostra Festa que amb la 
seva dedicació ens ha preparat la Comissió de Festes i en la que s’im-
pliquen i col·laboren entitats i associacions del poble. Gràcies a tots pel 
vostre suport.
 
Com bé sabeu, l’Ajuntament de Gandesa i la Societat Unió Gandesana 
han treballat històricament per la dinamització de la cultura i les tradi-
cions de la nostra ciutat. I enguany hem fet un pas més organitzant els 
actes del Pati de les Escoles Velles perquè en gaudeixi tothom.

Per acabar desitjo a tots i cadascun de vosaltres gandesans i gandesa-
nes, veïns nouvinguts que viureu les primeres festes i als que ens visiteu 
i acompanyeu aquests dies, que passeu una  molt bona Festa Major.

Visca la Mare de Déu de la Fontcalda!
Visca Gandesa!

Carles Luz Muñoz.
Alcalde de Gandesa

  Alcalde de Gandesa



Salutació

Benvolgudes gandesanes i gandesans,

És per a mi un gran honor poder-vos saludar com a pregoner de la festa 
major d’aquest any. Com a gandesà, i amb tots els sentiments i records 
que em porten els dies de festa major del poble on m’he criat, no puc 
estar més content de donar l’inici a les que seran, sens dubte, unes grans 
festes majors. Aquests són uns dies únics, plens d’alegria, de bons mo-
ments, de cohesió, i que contribueixen a reunir-nos i divertir-nos amb la 
família, amb els amics i amb molta gent que habitualment no coincidei-
xes, però que t’alegra veure.

També em fa especial il·lusió poder fer el pregó aquest any 2022, marcat 
per la celebració del centenari del club de futbol de la nostra ciutat. El 
CF Gandesa significa molt per mi. Durant divuit temporades vaig poder 
aprendre de la gent que m’envoltava i adquirir uns valors que m’han ser-
vit per la vida personal i professional. Com a jugador, entrenador o coor-
dinador sempre vaig tenir molt presents els valors d’humilitat i respecte 
que defineixen aquesta institució i que a la vegada representen molt bé a 
la gent de Gandesa.

La meva trajectòria professional m’ha portat a treballar lluny de Gandesa. 
Tinc la sort de poder viure grans experiències professionals, viatjar molt 
i compartir hores de treball amb gent que té una gran passió pel futbol. 
Passo molts dies fora de casa, però m’encanta viure a Gandesa i estic 
orgullós d´haver format una família aquí.

Voldria aprofitar també aquestes línies per agrair tot el suport i tot l’ànim 
que rebo per part de la gent de Gandesa. Gràcies per acompanyar-me en 
aquesta aventura professional que estic vivint actualment. Gràcies per 
totes les paraules, missatges i trucades que em mostren el vostre suport 
incondicional. Mai tindré suficients paraules d’agraïment.

Aprofiteu aquestes festes, després de dos anys durs marcats per les res-
triccions, per gaudir com mai de la festa major, per viure-la, indepen-
dentment de l’acte, amb la màxima intensitat possible i compartir-ho amb 
la gent que ens envolta i ens estima. Participem dels actes que es fan, no 
hi ha millor manera de contribuir a que sigui una bona festa major.

Visca Gandesa i visca la Mare de Déu de la Fontcalda!

Rafel Navarro Serres

  Pregoner 2022



Entitats
Orfeó Gandesà

CEBE

Un any més s’apropa la nostra festa major!

Tots els membres de l’orfeó preparem, amb moltes ganes i il·lusió, 
un seguit d’actes per aquests dies tan especials.

Enguany hem crescut de número de cantaires, un d’ells molt jove-
net. Els agraïm la seva dedicació i participació, així com, l’esforç de 
tots els companys que venen de fora. Ja que tot això ens dona força 
per encarar el futur.

Amb el suport de l’Ajuntament i diferents entitats que sempre estan 
quan les necessitem desitgem poder arribar al proper 2023 als 40 
anys de vida del nostre estimat orfeó.

Esperem que gaudiu de la festa major i dels cants que us oferirem.

Visca Gandesa i Visca la Mare de Déu de la Fontcalda!

Un any més tenim a tocar la nostra Festa Major, enguany per fi 
sense les restriccions derivades de la pandèmia que poc a poc va 
quedant enrere. Des del Centre d’Estudis de la Batalla de l’Ebre us 
volem desitjar a tots els gandesans i gandesanes unes magnífiques 
festes en companyia de la família i amics plenes de tradició, bon 
menjar, bon beure i salut! Aprofitem per recordar-vos que fins el 
proper 17 de setembre podreu visitar gratuïtament l’exposició tem-
poral “Mossos d’Esquadra: Segona República i Guerra Civil” a les 
nostres instal·lacions.

L'AFA PUIG CAVALLER volem desitjar a tota la població Gande-
sana i gent que ens acompanyeu unes agradables Festes Majors! El 
setembre és un mes de festa per a les gandesanes i gandesans, però 
també l’inici d’un nou curs, que aquest any s’avança; per això cal 
que disfrutem i gaudim espaiadament dels últims dies d'estiu, amb 
l'esperit de gresca i xerinola propi de les nostres festes.

El curs 2021/22 ha estat un curs on s’ha intentat tornar a la norma-
litat tan esperada. Tot i així, encara hem tingut èpoques de molts 
entrebancs, canvis amb els protocols de la pandèmia i inseguretat 
pel que vindrà. Però el curs, sembla, que va acabar ja en plena 
normalitat, podríem dir. Això ens dona esperances, per seguir tre-
ballant i vetllant pel benestar dels nostres infants. Des d'aquí agrair 
l'esforç mantingut durant aquest temps pels membres de l'associ-
ació. Gràcies a la dedicació dels membres sortints, que donen pas 
a noves incorporacions, les quals tenim moltes ganes i il·lusió en 
aquesta nova etapa.

Hem arribat en moltes ganes de treballar i seguir aprenent de tot.

De moment estem fent canvis, com el canvi de nom, de AMPA a 
AFA, ens hem introduït al món de les xarxes socials i s’ha renovat 
la meitat de la junta. A partir d’aquí, només ens queda seguir amb la 
qualitat dels serveis que oferim i poder sumar, perquè les nostres fi-
lles i fills puguin gaudir de tot allò que puguem oferir. Sobretot, grà-
cies a tothom que ha col·laborat amb l'AFA i aprofitem per fer una 
crida a les mares i pares per participar i implicar-se amb l'associa-
ció, ja que treballar pel futur de la nostra canalla resulta engresca-
dor i satisfactori. MOLT BONES FESTES MAJORS A TOTHOM!!

AFA Escola Puig Cavaller



Associació Eqüestre

Nom Calsigos

Tots els esdeveniments són motiu de joia o de tristesa, un dels es-
deveniments al nostre poble de joia i de celebració, són les Festes 
Majors en honor a la Mare de Déu de la Fontcalda.

Durant l’any, hi ha un seguit de festes i actes que duen a terme les 
associacions del nostre poble amb esforç i il·lusió, malauradament, 
en motiu de la COVID – 19 molts d’aquests actes s’han deixat de 
fer, però estem ben segurs que en breu ho podrem tornar a reprendre 
tots, amb més força i il·lusió que mai. La nostra associació aporta 
“Els Tres Tombs”, on intentem que la gent surti al carrer i gaudeixi 
veient el recorregut que fan els caballistes i els carros pels carrers 
de la vila.

Voldríem agrair a l’Ajuntament de Gandesa, al Departament de Cul-
tura de la Generalitat i a tots els col·laboradors que fan que cada any 
puguem celebrar “Els Tres Tombs”, gràcies per la seva aportació.

I, ara, en les mesures que ens toca prendre, hem de xalar, gaudir 
d’aquests dies, de la família, la bona cuina, el ball i la gresca!

Bones Festes Majors a tothom!

Hola, gandesans/es,
Des de l’Associació de Joves Nom Calsigos us desitgem molt bones 
Festes Majors! Després de dos anys de pandèmia i de festes a mig gas, 
aquest any podrem tornar a gaudir d’aquests dies tal com ens agrada!

Per part nostra i per començar en bon peu les festes, tornarem a cele-
brar el correbars, en companyia de la xaranga que tant ens fa ballar!

Altrament, us volem animar a participar en totes les activitats que 
realitzem durant l’any; volem que la joventut gandesana estigui més 
viva que mai!
Salut i bones Festes Majors!!!

Benvolguts/des gandesans i gandesanes,

Des de la directiva de l’AMPA de l’Institut Terra Alta, us enviem 
una salutació molt afectuosa, aprofitant l’oportunitat que se’ns dona, 
per a adreçar-nos a tots vosaltres en motiu de la celebració de les 
Festes Majors d’enguany, deixant enrere aquests dos anys tant com-
plicats per a tots i en especial per a la nostra gent jove.

Enguany, sí que ja podem dir que s’ha pogut recuperar la tant espe-
rada normalitat pel que fa a les activitats , sortides, extraescolars, 
etc …que es portaven fent fins la pandèmia, activitats sempre en-
caminades a la formació integral de l’alumnat i al desenvolupament 
de la seua personalitat, de manera que suposi un important estalvi 
econòmic per a les famílies.

El nostre compromís, es treballar en benefici de l’educació dels nos-
tres fills i l’Institut , i per aconseguir-ho, és fonamental la implicació 
de les famílies , la col·laboració i la cooperació amb tot el perso-
nal del nostre Institut, i és per això que us animem que participeu 
activament , i que proposeu totes les millores i idees que pugueu 
tindre. És prioritari adaptar-nos als nous reptes i situacions amb els 
nostres joves, als quals ens porten els canvis que es van produint en 
la nostra societat.

A més, volem destacar el suport dels membres de la Junta de cada 
poble de la Terra Alta, ja que el nostre centre es tracta d’un institut 
d’àmbit comarcal, i la nostra voluntat és que les decisions que es 
prenguin estiguin consensuades, aprovades i recolzades per tothom. 
És molt important que cada família s’hi senti representada.

Per últim, adreçar-nos als nostres associats, gràcies per la vostra 
col·laboració, ja que sense vosaltres, tot això no seria possible. I 
per a finalitzar, una felicitació als alumnes que ja heu acabat, us 
desitgem molta sort en la nova etapa que esteu a punt de començar.

En nom dels membres de la Junta, MOLT BONES FESTES MAJORS 
en honor de la Mare de Déu de la Fontcalda.

AMPA IES Terra Alta



CF Gandesa

Aquest any el nostre club celebra el seu centenari, és moment de 
recordar totes aquelles persones que han fet que això sigui possible. 
Ens venen molts de noms i moltes cares al cap quan pensem en 
tots aquests anys, es podria dir que tots els Gandesans hem tingut 
algú dins de la família vinculat amb el club ja sigui com a directiu, 
com a jugador, entrenador... tots formem part d'aquests cent anys 
d'història. El cap de setmana del 30 i 1 de juliol se'n van celebrar 
part dels actes del centenari, partit de exjugadores i exjugadors, 
sopar popular i concert a la pista de les escoles velles, vam passar 
una jornada molt bonica i molt emotiva on els sentiments estaven 
a flor de pell amb molts retrobaments moltes risses i també alguna 
llàgrima, la gent se'n va bolcar amb el club fent que fos un cap de 
setmana molt complert.

Aprofitem una vegada més per agrair a tots els membres de l'or-
ganització dels actes del centenari perquè són ells els encarregats 
que tot sortís de meravella, Jordi Salayet, Joaquim Navarro, Rafel 
Navarro, Roger Salvadó, Marc Domenech, Genis Navarro, Jaume 
Gumiel, Josep Domenech, David Cervera, Miquel Boira, Miquel 
Borrell, Pau Vicens, Josep Vicens, Quim Sastre, Xavi Salvadó, Sergi 
Vidal, Roger Aubanell i Marc Fornós, tots ells són els membres de 
l'organització. Gràcies, gràcies i gràcies.

El club continua treballant a incorporar el Màxim de jugadors locals 
o que surtin del futbol base al primer equip, aquesta temporada dot-
ze jugadors locals formaran part de la primera plantilla i la resta de 
la plantilla la completen jugadors de les Terres de l'Ebre. En l'àmbit 
Esportiu aquesta temporada no ha acabat com nosaltres esperàvem, 
però estem Molt contents amb l'equip per com s'ha estat treballant. 
Mirant en clau de futur, de cara la temporada vinent hem fet un 
equip totalment competitiu per poder lluitar per tots els nostres ob-
jectius i tornar al CF Gandesa allí on es mereix.

Aquesta temporada tornarem a comptar amb l'equip filial, compost 
totalment de jugadors locals o del planter, aquest equip ha de servir 
perquè els jugadors que acaben en futbol base puguin continuar 
vinculats al nostre club i tinguin un equip pont per agafar la sufi-
cient experiència i jugar al primer equip en un futur. Felicitar tota 
la plantilla i l'entrenador per la meritòria segona posició quedant a 
un sol punt del primer classificat.

L'equip femení ja consolidat, tornarà a competir en futbol 7. S'està 
treballant amb les jugadores per poder fer un equip de futbol 11. 
Una magnífica temporada també on moltes jugadores locals poden 
gaudir del que més els agrada En clau de futbol formatiu s'està fent 
un molt bon treball juntament amb els coordinadors del futbol base 
per poder recuperar tot el perdut per culpa de la maleïda pandèmia. 
Estem tenint molts bons números que ens fan ser molt optimistes, 
molts nens de Gandesa i de la comarca confien en el nostre club per 
formar-se. Aquesta temporada tindrem 13 equips de futbol formatiu 
sent un dels referents de les Terres de l'Ebre.

Aquesta temporada estrenem la gespa nova, una millora molt impor-
tant. La gespa anterior ja havia arribat al seu final i es necessitava fer 
un canvi, també s'han fet unes millores a les instal·lacions del muni-
cipal. Agraïm a l'ajuntament l'esforç que suposa tot això, nosaltres i 
els 180 jugadors/es ho gaudirem a partir de la temporada vinent.

Agraïm també el suport un any més de tots els nostres patrocina-
dors, socis i Ajuntament. Sense ells tot això no seria possible.

Animem a tots els Gandesans/es a fer-se socis/es per seguir on som 
i intentar fer un pas endavant. Totes les empreses que ho desitgin 
també es poden publicitar al municipal per un lloc de pas de molta 
gent cada cap de setmana.

La junta directiva actual vol fer un pas al costat i després de sis anys 
creiem que és moment que algú agafi el relleu.

Finalment, desitjar-vos BONES FESTES a tots els Gandesans/es. 

Salut i FUTBOL!! #amuntgandesa #clubcentenari



Llar d'Avis

Associació la Dona Gandesana

Club d’Escacs La Gandesana

Hola Gandesans i Gandesanes

Des de la Llar d’Avis de Gandesa us volem desitjar que passeu una 
Bona Festa Major en honor a la Mare de Déu de la Fontcalda.

Agraïm als socis – sòcies i a l’Ajuntament el suport que ens donen 
sempre, GRÀCIES. S’intenta recuperar l’activitat normal de la Llar 
(loteria, lots de Nadal, activitats vàries, dinar de la Gent Gran al 
pavelló, etc...) Hi ha activitats que encara no s’han pogut tornar a 
començar, esperem que sigui possible el més aviat possible.

S’ha de renovar la Junta, si voleu continuar tenint una llar activa i 
forta es necessari que entreu a formar part de la nova Junta, la Llar 
us necessita, us esperem!

Salut i Bones Festes Majors !

Ja és temps de festa, de festa major de gaudir del nostre poble a través 
d’activitats, espectacles i de ganes de passar-ho bé.

Enguany continuem omplint la programació amb l’exposició de la 
Festa Major que any rere any hem organitzat. Us animem que passeu 
a visitar “El temps sobre rodes”.

Aquest 2022 celebrem que hem pogut reprendre els nostres tallers i 
activitats després d’una gran parada. Hem organitzat per primer cop 
la caminada i bicicletada per la Marató, i la caminada Gandesa per la 
igualtat. Hem pogut celebrar de nou la festivitat de Santa Àgueda, el 
8M i el sopar del dia de la dona treballadora.

Gandesanes i gandesans, que la Festa Major del 2022 sentiu la mú-
sica, xaleu dels espectacles, sortiu als carrers omplint-vos de cultura 
i de vida. 

Bona festa Major!

Benvolguts gandesans i gandesanes,

S’apropa la Festa Major, un bon moment per fer balanç esportiu del 
club. Aquesta temporada ha estat molt bona i s’han aconseguit fites 
històriques.

Primer de tot, destacar que aquest any hem pogut tenir dos equips 
que han competit a Preferent Territorial Tarragona i Primera Territo-
rial Tarragona, amb convocatòries de divuit jugadors cada jornada. 
També es va presentar un equip de Preferent Territorial Tarragona 
a la Copa Tarragona.

L’equip A ha assolit un històric ascens a Segona Divisió, i l’equip 
B tot i no poder mantenir la categoria, ha lluitat fins a la última 
jornada per aconseguir-ho, l’any que ve els dos equips intentaran 
consolidar les categories i qui sap, igual podem celebrar un altre 
ascens. Destacar també que l’equip A ha aconseguit la classificació 
per la Copa Catalunya 2022 de Preferent i lluitarà per portar un 
altre trofeu cap a les nostres vitrines.

Estem molt contents per la bona participació al Memorial Jaime 
Ruiz Terrats, ampliant aquest any el seu programa amb la realitza-
ció de partides simultànies per part del Mestre Català Gerard Añó, 
tot un referent a Catalunya i en especial a les Terres de l’Ebre. Des-
tacar també la consolidació de la nostra participació en la organitza-
ció dels tornejos d’estiu a Arnes, Batea i Pinell de Brai, col·laborant 
amb les entitats locals i amics del club.

Ja finalitzant, volem agrair la iniciativa dels nostres jugadors, Sergi 
Aubanell i Joan Alerany, per la organització de les classes d’estiu 
d’escacs per a nens i nenes de la comarca, que ha tingut una gran 
participació i acollida i que ens encoratja a la formació d’un equip 
C per a que els més menuts del club puguin competir. És molt 
necessari crear bona cantera de cara al futur, on volem consolidar el 
club en els referents de les Terres de l’Ebre.

Com a secció de la mateixa, agraïm també la col·laboració de la 
Societat Unió Gandesana, així com també agraïm la col·laboració de 
l’Ajuntament de Gandesa.
Bones festes, salut i escacs!



Càritas Parroquial de GandesaAssociació Tradicions Gandesa

Durant centúries, els nostres avantpassats, com si es tractés d'un 
ritual, a cada època de I'any feien determinades coses, que pas-
saven de generació en generació. Les preses, les noves tecnologies, 
la globalització del món actual, ha fet que moltes d'aquestes coses 
sol quedin en el record dels nostres iaios, aquesta a estat la raó 
de la creació de tradicions Gandesa, amb la finalitat de recuperar 
i allargar el record d'algunes de les coses, que feien els nostres 
avantpassats.

La majoria de tradicions Mediterrànies, estan lligades a la religió, 
tot i que la majoria de cops els seus orígens són ancestrals. La set-
mana Santa, per excel·lència, setmana turística a la nostra comarca, 
Gandesa es quedava molt buida d'actes, per això hem volgut co-
mençar per la recuperació de la processó dels bastons, una costum 
local, que al igual que el panilló, no tenim constància que es faci a 
cap altre poble ni ciutat, de tot Catalunya.

Després de força anys de negatives, dificultats i cap ajuda, set per-
sones tossudes, hem aconseguit que la processó dels bastons torni al 
carrer. Donem les gràcies a totes les persones, les moltes persones 
que vàreu participar i acompanyar, sense valtres no hagués sigut 
possible, també a mossèn David per la seva ajuda i col·laboració.

La nostra primera intenció és consolidar la setmana santa, i conti-
nuar recuperant altres costums de la nostra petita ciutat.

Desitgem una molt bona festa major a tothom, com cantaven els 
nostres iaios:

Visa Gandesa, que és el país del bon vi
Visca Gandesa, que és el país del bon vi
Visca, visca, visca, visca
La Marededéu d'aquí

Visca Gandesa, que és el país del bon vi
Visca Gandesa, que és el país del bon vi
Visca, visca, visca, visca
La mare que ens va parir

Aquest any hem continuat ajudant a 21 famílies vulnerables, que 
viuen a la nostra Ciutat, al Pinell de Brai i Corbera d’Ebre.

Les ajudes, són alimentàries, però també econòmiques per ajudar 
a les despeses de la llar, llum, aigua, lloguer, calefacció; tot això és 
important, però considerem vital l’acompanyament per infinitats de 
motius com poder ser a les d’especialitats mèdics, per aconseguir la 
documentació bàsica, papers de residència i molts d’altres.

L’administració cada dia ens ajuda menys.

Aprofitem per donar gràcies a tots aquells que en les vostres aportaci-
ons materials i econòmiques, feu que Càritas Parroquial de Gandesa 
pugui ajudar en més medis a germans nostres que ens necessiten.

Molts d’ells, no podran gaudir, com nosaltres de les Festes. Entre 
tots hem d’intentar que la seva vida fora del seu país sigui més fàcil.

D’es d’aquest espai al Programa de Festes Majors que ens cedeix 
l’Ajuntament, Càritas Parroquial de Gandesa, es en dona moltes 
gràcies per tot el que feu.

Pels Gandesans, us desitgem unes Felices Festes majors i que la 
Mare de Déu de la Fontcalda ens doni salut i vida per gaudir-les.

Majorals/les de Sant Antoni de Gandesa

Ja tenim aquí les Festes Majors de Gandesa! Des de l'Associació de 
Majorals/les de Sant Antoni us animem a formar part de l'associació 
per poder fer més gran la festa, igualment us agraïm la vostra parti-
cipació en les activitats que organitzem, sempre acompanyats dels 
vostres amics i familiars. La festa de Sant Antoni ha esdevingut una 
festa popular i cultural com també ho són les Festes Majors, entre tots 
hem de conservar i mantenir tot aquest llegat que és el que ens dona 
el tret característic del nostre poble.
Molt bones festes a tothom i visca Gandesa!



La Farsa de Gandesa Lliga Contra el Càncer

Gandesans i Gandesanes, ja tenim aquí la Festa Major!

Desprès d’aquests anys d’incertesa en els que hem hagut de renun-
ciar a celebrar les nostres costums, poc a poc hem anat tornant a la 
normalitat i podem tornar a disfrutar de les nostres tradicions i la 
nostra cultura.

Enguany, la nostra associació ha anat recuperant la seva normali-
tat i hem pogut actuar en teatres com els de Montblanc, Caseres, 
Móra d’Ebre i Tortosa. A més, durant el mes de maig vam celebrar 
la “3a Mostra de Teatre Amateur de la Terra Alta”, amb un èxit de 
participació tant de públic de la nostra ciutat com de pobles veïns. 
Èxit que ens satisfà enormement, però que ha sigut encara més gra-
tificant ja que la secció infantil, La Farseta, va tornar a l’escenari 
després de l’aturada forçosa dels darrers anys en els que es van 
paralitzar assajos i activitats teatrals.

Fer teatre implica molta dedicació i sacrifici, però tots els compo-
nents de La Farseta ens demostren que, amb constància i treball, es 
poden fer coses molt grans.

Ja fa uns anys que, veient l’interès que despertava el teatre entre 
els més petits del nostre poble, es va apostar per crear una secció 
infantil dins del grup. A poc a poc, s’ha anat consolidant a nivell 
nacional fins al punt de rebre el premi Arlequí 2021 al foment del 
teatre infantil i juvenil, la màxima distinció atorgada per la Federa-
ció Catalana de Teatre Amateur. Un reconeixement a la trajectòria 
i a la funció formadora i cultural de la nostra entitat que, sense cap 
dubte, és un reconeixement per als que heu dedicat temps, esforç 
i il·lusió en este projecte. Gràcies a tots i totes, el premi és vostre!

I ja per acabar, animar-vos a que els dies 26 i 27 d’agost ens acom-
panyeu a l’estrena de l’obra “Tretze roses” interpretada pels joves 
de La Farsa.

Res més, mengeu, balleu, canteu, xaleu i gaudiu de la nostra Festa 
Major!

Visca el Teatre i la Cultura!

Gandesanes i gandesans! Per fi unes festes com Déu mana! Hem 
passat dos anys molt complicats, no cal dir-ho, i estem impacients 
per tenir unes celebracions com les que hem fet tota la vida!

Amb la pandèmia, el món ha viscut una situació inèdita i la salut, 
tant física com mental, ha esdevingut un dels objectius primordials 
a recuperar.

Perquè ha estat molt dur i el col·lectiu de malalts oncològics ha 
estat un dels grups vulnerables més afectats. Per això resulta tan 
important la nostra tasca en aquest moment. Cal engegar-ho tot amb 
el màxim d'optimisme possible. Per això, la Lliga també torna a es-
tar més activa. L'any passat i aquest amb els Relleus Solidaris, les 
col·laboracions anuals com la Fira del vi o la Nit Blanca, que tant 
èxit ha tornat a tenir enguany. De nou, us ho hem d'agrair. Volem 
estar al cent per cent i estar presents allà on calgui i quan calgui. 
La Lliga vol recaptar força diners per destinar-los, sobretot, a la 
investigació, pilar de la lluita contra el càncer. El nostre somni és 
millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen i lluiten 
contra el càncer així com la prevenció i l'educació sanitària en tots 
els col·lectius. Això ho hem aconseguit i ho aconseguirem gràcies 
a la vostra participació i assistència als actes que s'organitzen. No 
som res sense vosaltres, sense el vostre suport i carinyo. I d'una 
cosa estem segurs, els somnis es fan realitat!

Bones Festes i Visca la Mare de Déu de la Fontcalda!



Unió de Comerciants Colla Gegantera i Grallera de Gandesa

Estimats gandesans i gandesanes, després d'aquests dos anys difí-
cils que hem passat, tant com estudiants, com a ciutadans i com a 
comerciants, ara ja podem dir que enguany si! Sí que tornem a la 
nostra normalitat, que ens tornem a veure les cares i tornar a sen-
tir-nos més prop.

Com podeu veure, els nostres comerços no paren de fer activitats 
noves i oferir productes nous per tots vatres, perquè Gandesa és 
comerç i volem continuar sent-ho. Hem superat aquests dos anys 
gràcies a la vostra confiança, perquè també heu estat aquí amb no-
saltres, i volem continuar fent camí i que, si cal, no haguéssiu d'aga-
far cotxes, estalviant gasolina i temps, si ho podeu trobar tot aquí, 
i encara que sigui un granet de sorra, ajudant a fer un món més 
sostenible amb menys contaminació, ja que també no utilitzarem 
tant de cartó ni plàstic. En tants de cistell i carros bonics que hi ha!!

Aquests anys als jovents els han parat, algunes quintes no han po-
gut fer el que tots aquests anys feien en il·lusió i ganes, viatges fi 
de curs, festes, quintos, etc.... però enguany hi tornaran, si jovents, 
gaudiu tot el que pugueu, que després ve un any de canvis i estudi, 
i no ús oblideu d'on veniu, de les tradicions del vostre poble, doneu 
suport a què estimeu i respecteu i no us descuideu de nosaltres, el 
vostre comerç la Unió de comerciants de Gandesa, que som molts!! 
Natres us veiem créixer i us estimem!

Donem la benvinguda als nous comerços que s'han associat i amb 
tristesa acomiadem a altres que ens deixen, gràcies per estar tots 
aquests anys!!

Com no agrair sempre, la vostra confiança, que conteu en nosaltres 
per a tot allò que necessiteu, gràcies.

Desitjar-vos que passeu unes festes espectaculars amb la compa-
nyia de la gent que més estimeu. Xaleu i sempre en respecte!!

Molt bones festes, Majors 2022!!

Gandesanes i Gandesans, com cada any, des de la Colla Grallera i Ge-
gantera de Gandesa us volem desitjar unes bones Festes Majors 2022.

El 2019, vam renovar la colla amb molta gent jove amb ganes de 
passar-ho bé i vam batejar els nous gegants Gori i Fontcalda. Des 
de llavors, aquests anys de pandèmia ens han perjudicat al no poder 
fer tantes cercaviles i trobades com haguéssim volgut.

No obstant això, aquest any ja hem pogut fer alguna cosa, com la 
tocada a la plaça de la Fontcalda, i estem molt il·lusionats de cara 
al futur en poder seguir tocant per trobades, bodes, carrosses o la 
Festa del Vi.

Mos veiem per les places i carrers ballant i fent música! BONES 
FESTES MAJORS I VISCA GANDESA FOLLONERA!

Garnatxa Bikers

Un any més ja tenim les FESTES MAJORS aquí, aquest any si, amb 
lletres majúscules, perquè seran les primeres amb normalitat des-
près de la pandèmia. Ha estat un any de tornar a l'activitat normal, 
consolidant una prova com la Cursa Social Terra de Garnatxes, i 
fins i tot anar una mica més enllà perquè l'ocasió ho mereixia, la de 
donar l'oportunitat al ciclista de casa nostra de competir al seu po-
ble, el Fadrí de la Festa Major ens va fer vibrar al maig a la Terra de 
Garnatxes Cadet-Junior, on desprès d'una gran lluita es va convertir 
en el millor ciclista classificat de la província de Tarragona. Ha es-
tat un any de molt d'esforç i treball per compartir amb tots vosaltres 
la nostra passió pel ciclisme, i gràcies en gran part als socis, amics i 
col·laboradors s'ha aconseguit, la qual cosa ens omple de satisfacció 
i ens anima a continuar per preparar el 2023!

Abans, però, us animem a participar amb els més petits de la casa, 
de l'acte que més disfrutem organitzant, la 5a Cursa Infantil de BTT 
de les Festes Majors de Gandesa!

Esperem que gaudiu molt de les Festes, aquest any ben merescu-
des! Visca Gandesa i Visca la Mare de Déu de la Fontcalda!!



Comissió de Festes AMPA de l’escola bressol “El Panilló”

Benvolguts gandesans i gandesanes,

Tots esperem que arribin aquestes dates tant assenyalades al nostre ca-
lendari i des de la Comissió de Festes poder anunciar-vos que aquest 
any tornarem a gaudir de tots els actes de la Festa Major, ens dona 
empenta per preparar-vos un programa que no us deixarà indiferents.

Omplir els carrers de participació, música i alegria, sempre respec-
tant les nostres tradicions i amb germanor es la nostra prioritat i 
esperem haver-ho aconseguit.

Així doncs, aneu avançant les fulles d’aquest programa que teniu 
a les mans i descobrint la diversió i l’entreteniment que us espera.

I ara sí, DONEM EL TRET DE SORTIDA 
A LA NOSTRA FESTA MAJOR!

S’aproxima Setembre i amb ell comencen a impregnar-se els carrers 
de l’olor de raïm recent tallat i les fulles seques anunciant l’arribada 
d’aquest mes tan esperat per tots els gandesans i gandesanes.

El setembre, el mes que podem gaudir de les nostres Festes Majors, 
aquestes Festes que tant anhelem durant l’any i arriben per donar 
per finalitzat l’estiu i per compartir uns dies de gresca, de disbauxa, 
de germanor i de molta felicitat.

Aquest any és ben especial després de la maleïda pandèmia que ens 
ha deixat 2 anys sense poder gaudir com cal de les tant esperades 
Festes Majors!

Enguany, els més petits de casa podran veure, alguns per primer 
cop, l’alegria d’una Festa Major on els carres s’omplen de joia i 
gaudiran de les Festes en majúscula, gaudiran dels somriures que 
ens tapaven les mascaretes i gaudiran d’uns bonics dies que de ben 
segur guardaran als seus cors per sempre més.

Des de l’AMPA de la “llar d’infants lo Panilló” us enviem a que 
torneu a sortir al carrer, que torneu a omplir el ball, la dansada, 
el pregó, la plaça... i que gaudiu al màxim aquestes Festes Majors 
acompanyats d’aquelles persones que estimeu i que ens omplen la 
vida d’alegria.

VISCA GANDESA I VISCA LA MARE 
DE DEU DE LA FONTCALDA !!!

Clàssicgand – Ass. vehicles clàssics de Gandesa

Ganes de tornar a veure-us !.

Com enyorem el treure a passejar els nostres vehicles!. Han estat 
temps difícils per nosaltres, són difícils les trobades, les reunions i 
els actes. Esperem aquest any poder tornar a “fer petar” els nostres 
“ferros vells”. Estem treballant per poder tornar a fer la nostra trobada 
anual i, així, preservar aquesta part de la nostra història i del nostre 
record.

Gandesans, ja s’escolta el “rum-rum” de les Festes Majors: accelereu 
a fons els joves, premeu la màquina fins al límit grans i petits, que 
l’estiu ja “fa la perla” i en un “copet de gas” estarem tallant raïm.

Gaudiu de les Festes Majors amb seny i serenor ! 

VISCA LA MARE DE DEU i BONES FESTES MAJORS 2022 !!!!  



Societat Unió Gandesana

Ben trobada gent de Gandesa,

Per fi sembla que podem gaudir de la tan esperada i volguda norma-
litat! Han estat uns anys molt durs per a tothom i que costava veure 
la llum al final del túnel, però tot apunta que per fi l'hem trobada. 
Tot ha canviat, tot serà diferent de com era abans, però amb persis-
tència i il·lusió estem segurs que aconseguirem l'equilibri, lo goig i 
lo delit que tant hem anhelat.

Lo treball, a vegades molt sacrificat, que comporta estar al capda-
vant d'una institució tan arrelada al poble com és la Societat Unió 
Gandesana mos exigeix no deixar d'esforçar-mos tots los dies de 
l'any per a complir en totes les expectatives que los i les sòcies 
esperem de la Societat.

Tot i això, lo plaer que brota del treball ben fet és satisfacció i orgull 
per a tots los membres que conformem la Junta Directiva. Les pa-
raules d'agraïment que mos arriben per la labor ben feta compensa 
les hores dedicades a l'associació. I les crítiques, sempre enteses de 
forma constructiva perquè partim de la premissa que tots volem lo 
que és millor per a la Societat, mos ajuden a millorar i construir una 
entitat més forta i més plural.

I la cúspide de tot este treball és sens dubte l'organització de les 
Festes Majors. Estes Festes que venen estan congraciades i com-
partides en l'Ajuntament de Gandesa. Lo treball conjunt i la bona 
sintonia que la Societat sempre ha tingut en la casa consistorial és 
garant d'una Festa Major com tots los gandesans i gandesanes me-
reixem. I estem segurs que ho haurem tornat a aconseguir!

Per acabar cal fer esment que enguany s'ha iniciat un any de canvis 
per a la Societat i, sobretot, per a la Junta Directiva. Los membres 
de la Junta que encara estem al capdavant vam fer saber als socis la 
necessitat d'incorporar nous membres per fer lo relleu a la gent que 
fa temps que en formem part i se va acordar, en junta general, que 
convocaríem eleccions per canviar la direcció de l'entitat. Així que 
ben segur esta és l'última salutació que fem l'actual Junta Directiva.

Societat de Caçadors “Volandins”

Un any mes, des de la Societat de Caçadors Volandins, volem apro-
fita aquestes línies per desitjar a tots els gandesans que passeu unes 
bones Festes Majors.

Des de la nostra entitat també volem aprofitar aquesta ocasió per a 
reivindicar totes aquelles activitats tradicionals  que avui estan mal 
vistes i son criticades molt durament per alguns sectors. Sovint es 
per desconeixença, com es el cas de la nostra afició, que tot i la mala 
opinió que se’n té, a dia d’avui la caça es una de les poques formes 
que tenim de gestionar les poblacions d’espècies que han perdut els 
seus depredadors naturals i que, a conseqüència d’això, n’hi hauria 
una superpoblació.

A nivell ecològic podria dur problemes molt importants com ara la 
pèrdua de biodiversitat, l’augment de transmissió de malalties (ex. 
La sarna: que ha acabat amb la nostra població de cabra salvatge 
censada en mes de 200 animals a Gandesa) o algo tant important 
com son els danys als conreus, entre molts d’altres).

Així doncs, des de la Societat de Caçadors Volandins us volem fer 
saber que continuarem de la mà del nostre entorn i realitat rural, 
seguir la tradició de l’activitat cinegètica, fent cura i promoció de 
la seva biodiversitat, ajudant, conservant i gaudint de la natura que 
ens envolta.

MOLT BONES FESTES MAJORS 2022.

LA JUNTA

I ja només mos queda desitjar a tothom que passo unes molt bones 
Festes Majors! Esperem que les compartiu en totes les vostres per-
sones estimades i que tothom xalo molt!

La Junta



Parròquia de Gandesa

Actes religiosos

Benvolguts amics i amigues:

Actualment estem patint una espiral de violència força preocupant. 
Aquest no és el món que ens ha vingut a portar Jesús, ni el que 
desitgem per als nostres fills. Per revertir la situació, hem de donar 
suport a les persones de pau. Però d’una Pau en majúscula, la qual 
només serà autèntica si es fonamenta en la justícia i en el respecte 
a la dignitat de les persones.

És necessari i urgent convèncer-nos que, per canviar el món, hem 
de començar per nosaltres mateixos. La crítica més eficaç i més 
sincera és el propi testimoni. Recordem algunes actituds que són 
llavor de Pau.

1- Saber respectar les diferències, per tal d’acceptar que l’altre pu-
gui ser diferent a nosaltres. Resolguem les desavinences a través 
del diàleg i mai per imposició. Evitem les generalitzacions injustes. 
No siguem d’aquells que només admeten dos punts de vista: el seu, 
sempre correcte, i els de la resta, sempre equivocats. Sapiguem uti-
litzar el seny.

2- Intentar ser just, sense voler aprofitar-nos mai dels altres ni exi-
gir-los allò que no estem disposats a complir. I també cal saber per-
donar, perquè sense capacitat de perdó mai no podrà haver-hi Pau.

3- Respectar la dignitat humana, ja que, per damunt de tot, aquest 
és l’autèntic fonament de la Pau. És el convenciment absolut que 
tota persona, de qualsevol raça, llengua o ideologia, mereix absolut 
respecte. Si fallem en això, encara que participem en moltes ma-
nifestacions en favor de la pau, ens estarem enganyant a nosaltres 
mateixos. Seríem uns hipòcrites.

Aquesta breu reflexió pretén ser per a vosaltres un estímul per viure 
de cor i en pau les festes de la nostra ciutat.

Que la Mare de Déu de la Fontcalda, reina de la Pau, ens guiï i ens 
acompanyi sempre! Bona festa major. 

Mn. David Arasa

Novena de la Mare de Déu de la Fontcalda.
Del dimarts 23 al 31 dimecres 
19h Missa i Novena

Dissabte Sant Gregori
12h Missa acompanyats del Sr. Bisbe auxiliar 
        de Barcelona, Javier Vilanova Pellisa

Diumenge Mare de Déu de la Fontcalda
8h Rosari de l’Aurora i acte seguit missa
12.15h Missa Major
20h Processó a la Mare de Déu de la Fontcalda i ofrena de flors

Dilluns Sant Sebastià i Sant Fabià
12h Missa



Gandesans i Gandesanes,

Any rere any acollim amb emoció i alegria la festa patronal del poble 
de Gandesa sota la protecció de la Mare de Déu de Fontcalda, com a 
parada de espiritualitat i d'alegria en un món cada cop més inquiet.

Tota la humanitat està passant per grans transformacions. Assistim 
a tota mena de crisis i disturbis que semblen sacsejar des dels fo-
naments la seguretat de viure en pau. Els nostres avantpassats van 
lluitar amb el preu de la seva vida per què avui poguéssim gaudir 
dels privilegis de la pau i la seguretat en les nostres terres, i tenim 
el sagrat deure de preservar aquest patrimoni que ens van deixar.

És un deure sagrat preservar la pau i la unitat del món i d'Europa. 
Aquesta herència (s.n. Europa) s'ha construït sobre els valors cris-
tians, en el testimoni i el sacrifici dels Sants Apòstols que van anun-
ciar al món sencer a Jesucrist, crucificat i ressuscitat. Així doncs, 
l'Europa d'avui es va fundar en la predicació del manament de l'amor 
de Déu (,,estimeu-vos els uns als altres, com Jo us he estimat..”).

Aquests dies són moments de gran alegria per a tots els gandesans i 
gandesanes, però també de reflexió i perspectiva. Estimem als nos-
tres semblants, als que pateixen, als malalts i als que es troben en si-
tuacions de necessitat, perquè només junts podem fer un món millor.

En aquests dies demanem humilment al Déu Misericordiós i a la 
seva Mare que ens doni saviesa, salut espiritual i física, pau i sal-
vació de les ànimes.

Desitgem a tots els gandesans i gandesanes de tot arreu felices fes-
tes y preguem a la Mare de Deu, la protectora de Gandesa, que 
ens cuidi i que porti les nostres pregueres al Rei Celestial, nostre 
Senyor Jesucrist.

BONES FESTES

Rev. Pare Ionut Cristian Ilie
Rector de la Parròquia Ortodoxa Romanesa, El Naixement de la 
Mare de Deu’’.

Parròquia Ortodoxa Romanesa
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Programa 
d'actes

Sopar popular (truita gegant) 
Preu: 5€
Tiquets del 18 al 30 d'agost (ambdós inclosos)

Festa Jove 
Preu: 15€
Tiquets del 22 al 31 d'agost

Ball tarda / nit amb l'orquestra Metropol
Preu: 15€ 
Tiquets del 22 al 31 d'agost

Ball de nit amb l'orquestra Pensilvania 
Preu: 15€
Tiquets del 22 al 31 d'agost

Ball de tarda/nit amb l'orquestra Aquarium
Preu: 10€ 
Tiquets del 22 al 31 d'agost

TIQUETS

Divendres 2 de setembre:

Dissabte 3 de setembre:

Diumenge 4 de setembre:

Dilluns 5 de setembre:

Venda anticipada de tiquets: Ajuntament de Gandesa, de 8.00 h a 15.00 h
Els Socis de la SUG no hauran de recollir entrades, podran accedir amb l'emprempta.

Els dies 29, 30 i 31 d'agost a la SUG de 18.30 h a 20.00 h, es digitalitzarà l'emprempta 
els qui ho tinguin pendent, i també podran fer les reserves de taula per a la festa Major.

*El mateix dia es podran adquirir tiquets a la taquilla del ball.



Dijous, 1 de setembre
12:00h.

16:30h.

17:00h.

20:00h.

20:30h.

23:00 h.

00:30 h.

VOLTEIG DE CAMPANES anunciant l’inici de la Festa Major. Engegada de coets a la Plaça de  
l’Ajuntament i pluja de “xuxes” per a tots els xiquets i xiquetes.
Tot seguit a la Plaça del Comerç no us perdeu l’espectacle AQUAFEST amb escuma a càrrec dels SÚPER 
TUMACATS. No oblideu portar el banyador i la tovallola!

PARC REFRESCANT. Súper tobogan MEGADOLON amb mega baixada EL MÉS GRAN, EL MÉS 
ALT....QUE HAGIS IMAGINAT MAI.
I....PELS MÉS PETITS: Súper tobogan mar amb piscina final, Multi patrulla canina amb mini 
tobogan i Doble passadís màgic
Lloc: Urbanització La Plana (Al costat dels Mossos d’Esquadra)    
Hi haurà berenar per a tots els participants. 

A les Correbars amenitzat per la xaranga ...........
Trobada: 
Venda de tiquets:   
Organitza: Associació de  Joves “Nom Calsigos”.

Recepció a l’Ajuntament de les Pubilles, Hereus i convidats al Pregó de la Festa Major.

A la Plaça del Comerç, Pregó de Festes a càrrec del Sr. Rafel Navarro i Serres 
i proclamació de les Pubilles i Hereus 2022. 

Al pati de les Escoles Velles prepareu-vos per vibrar amb l’actuació 
del grup vocal IN CRESCENDO

Al pati de les Escoles Velles actuació del grup de versions 
“BAND THE COOL”.
En finalitzar sessió dels DJ’S PAU BOIRA I MALIX

Entrada gratuïta
Organitza: Excm. Ajuntament de Gandesa, 
Societat Unió Gandesana i Comissió de Festes.

Dijous, 1 de setembre

12:00h.

16:00h.

16:30h.

20:00h.

20:30h.

23:00h.

00:30h.

VOLTEIG DE CAMPANES anunciant l’inici de la Festa Major. Engegada de coets a la 
Plaça de  l’Ajuntament i pluja de “xuxes” per a tots els xiquets i xiquetes.
Tot seguit a la Plaça del Comerç no us perdeu l’espectacle AQUAFEST amb escuma a 
càrrec dels SÚPER TUMACATS. No oblideu portar el banyador i la tovallola!

Correbars amenitzat per la xaranga “TAL COM SONA”.
Punt de trobada: Plaça Ajuntament
Organitza: Associació de  Joves “Nom Calsigos”.

PARC REFRESCANT. Súper tobogan MEGADOLON amb mega baixada EL MÉS 
GRAN I EL MÉS ALT QUE HAGIS IMAGINAT MAI.
I PELS MÉS PETITS: Súper tobogan mar amb piscina final, Multi patrulla 
canina amb mini tobogan i Doble passadís màgic
Lloc: Urbanització La Plana (Al costat dels Mossos d’Esquadra)    
Hi haurà berenar per a tots els participants. 

Recepció a l’Ajuntament de les Pubilles, Hereus i convidats al Pregó de la Festa Major.

A la Plaça del Comerç, Pregó de Festes a càrrec del 
Sr. Rafel Navarro i Serres i proclamació de les Pubilles i Hereus 2022. 

Al pati de les Escoles Velles prepareu-vos per vibrar amb 
l’actuació del grup vocal IN CRESCENDO

Al pati de les Escoles Velles actuació del grup de versions 
“BAND THE COOL”.
En finalitzar sessió dels DJ’S PAU BOIRA I MALIX



Divendres, 2 de setembre

11:30h.

18:00h.

21:00h.

22:00h.

00:00h.

Inauguració de les exposicions per part de les Autoritats i Pubilles acompanyades de la 
percussió i els grallers juniors de Gandesa.

 PALAU DEL CASTELLÀ 
“EL TEMPS SOBRE RODES” 
Org. Associació La Dona Gandesana
CA LA VILA VELLA
“ELS ALUMNES ARTISTES DE L’ÀNGELS I LA MARTA”
Exposició de pintures d’Àngels Cid, Marta Vallespí i dels seus alumnes
CEBE
“MOSSOS D’ESQUADRA, SEGONA REPÚBLICA I GUERRA CIVIL”
Org. Centre d’Estudis Batalla de l’Ebre

GRAN DESFILADA DE CARROSSES pels carrers de la ciutat  acompanyats pel grup de 
grallers i gegants.

Degustació d’una “Truita gegant” a la Plaça del Comerç, acompanyat d’una llesca de pa, 
salsitxa i beguda. 

A la Plaça del Comerç actuació del DUO ELEGANCE.
*Es repartiran els premis de les carrosses.  
Venda anticipada  de tiquets  (del 18 al 30 d’agost, ambdós inclosos).
- Ajuntament de Gandesa. (Horari de 8h a 15h)
PREU:  5€: 

A la pista de les Escoles Velles 
L80P — LOS 80 PRINCIPALES
Un viatge en el temps a través de les seves versions
En finalitzar sessió del DJ ARZZETT i  la DJ ENKA



Dissabte, 3 de setembre

12:00h.

13.00h.

17:30h.

18:00h.

19:30h.

20:30h.

22:30h.

00:00h.

MISSA concelebrada en HONOR DE SANT GREGORI BISBE, amb assistència de 
les Autoritats Locals, Pubilles i Hereus. La Missa serà cantada pel COR PARROQUIAL.

BALL DE VERMUT a la sala de la Societat Unió Gandesana amb música en directe

Futbol entre C.F.GANDESA B - C.D.LA CAVA B amb l’assistència de les Pubilles, 
Hereus i Autoritats Locals, acompanyades per la xaranga “SUC D’ANGUILA”.

A l’Església Arxiprestal de l’Assumpció, actuació de l’ORFEÓ GANDESÀ.

A la Plaça del Comerç es ballarà la típica DANSADA amb l’actuació del grup 
“SUC D’ANGUILA” i la participació de balladors locals.

Ball de tarda,  a càrrec de l’orquestra METROPOL

A la Plaça del Comerç concert de LA LIRA AMPOSTINA, 
un referent bandístic arreu del món.

Ball de nit, a càrrec de l’orquestra METROPOL.
En finalitzar, sessió de MON DJ 



22:30h.

00:00h.

20:00h.

17:30h.

13:15h.

12:15h.

11:00h.

8:00h. ROSARI DE L’AURORA, a continuació  MISSA.

CERCAVILA, a càrrec de la xaranga “SUC D’ANGUILA”.

MISSA MAJOR, en honor de la MARE DE DÉU DE LA FONTCALDA, amb 
l’assistència de les Autoritats Locals, Pubilles i Hereus. La Missa serà cantada per 
l’ORFEÓ GANDESÀ.

A la Plaça del Comerç, CÓSSOS. Amenitzarà l’acte la xaranga “SUC D’ANGUILA”.
Categories:
• Cursa Infantils
• Cursa Juvenils
• Cursa Seniors
• Cursa “La Xarlotada” s’ha de venir disfressat (majors de 18 anys)

Futbol entre C.F.GANDESA - FALSET ESPORTIU
Amb l’assistència de les Autoritats Locals, Pubilles i Hereus.

Solemne Processó i ofrena a la MARE DE DÉU DE LA FONTCALDA, 
acompanyada per l’AGRUPACIÓ MUSICAL DE VILALBA DELS ARCS.

A la Plaça del Comerç us esperem per passar una 
bona estona amb l’espectacle YO SOBREVIVÍ A LA EGB.
 
Ball de nit, a càrrec de l’orquestra PENSILVANIA.
En acabar el ball, hi haurà XARANGA amb esmorzar per als participants.

Diumenge, 4 de setembre



Dilluns, 5 de setembre
12:00h.

15:30h.

18:00h.

19:30h.

20:30h.

23:00 h.

00:00 h.

00:30 h.

MISSA, en HONOR DE ST. FABIÀ I ST. SEBASTIÀ. 
La missa serà cantada pel COR PARROQUIAL.

Campionat de guinyot a la SUG.
Organitza: El conserge de la SUG

CURSA INFANTIL BTT FM GANDESA 
Lloc: Urbanització La Plana
Si teniu entre 3 i 14 anys animeu-vos a participar a la Cursa BTT.
Inscripcions: https://garnatxabikers.blogspot.com/   Hi haurà berenar per als participants.
Organitza: Garnatxa Bikers

TEATRE: Tarda de teatre amb la comèdia “LA NIT DEL LLORO”, 
a càrrec del grup de teatre Terra Baixa d'Amposta.
Lloc: Cinema Coliseum

Ball de tarda, a càrrec de l’orquestra AQUARIUM.

Correfoc a càrrec del grup de dimonis “ULL DE BOU” del Pinell de Brai. 

GRAN PIROMUSICAL a la zona lateral de la caserna dels Mossos d’Esquadra, a càrrec 
de PIROTÈCNIA TOMÀS de Benicarló.

Ball de nit, a càrrec de l’orquestra AQUARIUM. 
Obertura pels quintos del 2003 i 2004 amb el tradicional Ball del Farolet.



Recorregut carrosses

RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

Durant els dies de festes, hi haurà el servei i horaris habituals.

NORMES PER A UN CORREFOC SEGUR

La comissió de Festes es reserva el dret d’alterar la present programació si per 
motius justificats així ho aconsellen.

Agraïm als anunciants la seva desinteresada col·laboració, gràcies a la qual ha 
estat possible l’edició d’aquest programa.
 
Es prohibeix aparcar a la Plaça del Comerç de les 08:00 h del 30 d’agost 
fins les 08:00 h del 6 de setembre. Els vehicles que no ho respectin seran 
sancionats.



Residència d’avis 
i Centre de dia

Gandesans i gandesanes, enguany tornarem a celebrar 
una festa major com les que ens agraden! Amb cura 
i responsabilitat, sortirem al carrer a retrobar-nos, 
ballar, brindar i gaudir del final de l’estiu i de les 
nostres tradicions tan estimades.

Per part nostra, també organitzarem tot d’activitats 
perquè en puguin gaudir les persones usuàries de 
la residència i les seves famílies: Farem la missa 
de festa major, un Bingo especial, concurs de 
Bitlles. No hi pot faltar el ball, el vermut al 
aire lliure amb música i el dinar especial de 
festa major, amb una copeta de cava! 

Augurem uns quants dies d’alegria, celebració i molts 
somriures.

I arribats en aquest punt, sols ens queda desitjar-
vos uns dies plens d'harmonia, on pugueu gaudir 
d'aquests moments de joia en companyia dels qui 
més estimeu!

Tota la Residència us desitgem, MOLT BONA 
FESTA MAJOR!!!!!




