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Miravetanes i miravetans, 

Aquesta Festa Major d'octubre és l'última d'una legislatura molt 
complicada en què hem hagut de fer front a tota mena 
d'adversitats. Cap de tots esperàvem tenir una legislatura tan 
convulsa. A primers de 2020 va arribar la pandèmia, que ens va 
canviar la vida. I sabeu molt bé què va comportar: aïllament i 
soledat.

És per això que, ara que comença a remetre, us animo a retrobar 
la família i amics, tot gaudint de la seva companyia a l'entorn 
d'una taula, amb bon menjar i bon beure.

L'Ajuntament i la Comissió de Festes prepara tota mena d'actes 
perquè passeu uns dies de diversió, amb ball, concert, 
sardinada, correbars, futbol, etc.

Desitgem que passeu una bona Festa Major d'octubre.

Salut i bones festes!!!

Antoni Llambrich i Consarnau
Alcalde de Miravet

SALUTACIÓ 
DE L’ALCALDE 

Benvolgut veïnat,

Des de l'Associació d'Amics dels Cavalls, una vegada més, volem 
desitjar-vos molt bona festa a la nostra població.

Creiem que és un motiu d'alegria haver superat l'angoixa 
compartida per la greu pandèmia que tant de mal ens ha fet. 
Nosaltres, com associació sense ànim de lucre, sempre hem 
projectat les nostres activitats arreu del principat pensant en 
representar el nostre poble i les nostres costums.

El nostre objectiu és posar els tres tombs de Miravet dintre les 
festes populars de la nostra demarcació, i sempre hem tingut un 
absolut respecte als animals que hi participen perquè ningú com 
nosaltres els coneix, els cuida i els respecta. 

Veïns i veïnes de Miravet, participeu i gaudiu de la nostra 
festa!!! 

AMICS DEL
CAVALLS 
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AMPA ESCOLA ROC
LLOP I CONVALIA

L'escola obre les portes. L'estiu deixa anar els seus últims batecs. 
Els xiquets i les xiquetes entren amb la il·lusió de reprendre un nou 
curs. Una il·lusió que es veu també als ulls dels i de les mestres que 
aquest any els ensenyaran les mil i una. Un nou curs, ara sí, sense 
protocols, que cosa que permetrà que juguin entre tots al pati o 
juguin a barrejar-se entre classes per aprendre conjuntament. I 
l'escola, que serà la base de tots els seus records, torna a prendre 
forma; torna a ser un batibull de fressa, de xivarri i d'anar i venir de 
sons i de colors.

I amb tot, quan tot just fa un mes que les classes han començat, 
ens tornarem a trobar als carrers, a les places i als espais del poble 
per celebrar les Festes d'Octubre. 

Des d'aquest petit racó del programa de Festa Major us volem 
agrair a tota la gent del poble que seguiu ajudant-nos i donant-nos 
suport perquè els nostres fills i filles puguin gaudir més de 
l'educació i de l'escola. 

Des de l'AMPA ajudem a organitzar les extraescolars, els xandalls, el 
menjador escolar, el consell esportiu… de la mà de l'equip docent i 
de l'Ajuntament- que novament subvenciona els llibres dels nostres 
fills i filles. També col·laborem en les activitats del poble, juntament 

amb altres entitats,  al llarg de tot l'any. Tot plegat ho podem fer 
gràcies al suport de les famílies que en són sòcies.  

I, enguany, a més, hem incorporat a l'escola del poble la llar rural i, 
per tant, los xiquets i xiquetes de Miravet poden anar a l'escola des 
d'un any fins que comencen l'Institut, amb 12 anys. I així, a l'escola, 
aquest curs 2022-2023, hi van 52 alumnes de totes aquestes edats. 

Volem agrair també als mestres i les mestres de l'escola la seva 
dedicació i vocació perquè, a més d'ensenyar-los a llegir o a escriure, 
també els ensenyen a ser millors persones. 

Miravetanes i miravetans, des de l'AMPA de l'Escola Roc Llop i 
Convalia de Miravet us animem a omplir els actes de la festa, a 
gaudir i a xalar, i us desitgem que tingueu una molt bona Festa 
Major!
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ASSOC. CULTURAL
LO PERGI

Encara no fa un any vam convocar a la gent de Miravet per 
conèixer si estaven interessats en que es formés al poble una 
associació cultural que aglutinés els interessos i les inquietuds 
dels miravetans i les miravetanes; la resposta afirmativa ens va 
portar a la creació de l'Associació Cultural Lo Pergi. 

En pocs mesos l'associació ha anat sumant i sumant socis i, 
entre tots, hem anat creant comissions, activitats i actes de tot 
tipus i per a totes les persones i edats. Amb aquesta perspectiva 
volem seguir contribuint i treballant per Miravet. 

Per això, ara que ens trobem immersos en les festes majors, us 
animem a que gaudiu i participeu en tot allò que s'ha 
organitzat. Us desitgem a tots una molt bona festa major i que, 
amb ganes i voluntat, seguim col·laborant tots junts. 

Bones Festes!

ASSOC. VEÏNS I 
VEÏNES DEL CAP 
DE LA VILA

Retrobar-nos. Ja en teníem ganes. Xalar i riure com abans. Bé, 
no del tot com abans, perquè falta gent que recordem amb 
afecte. Ens retrobem amb alegria. 

Visca la Festa Major de Miravet!

Associació de Veïns i Veïnes del Cap de la Vila

ASSOC. DE DONES
DE MIRAVET

Miravetanes i miravetans,

Un any més ja tornem a tenir aquí la Festa Major en honor a la 
Mare de Déu de Gràcia.

Aquest any sembla que el fet de deixar enrere la pandèmia ens 
deixarà gaudir del caliu que aporten les festes i podrem sortir al 
carrer i compartir amb els nostres els actes que ens han 
preparat.

Des de l'Associació de Dones aquest any hem pogut tornar a 
gaudir dels actes que organitzem amb tantes ganes 
(showcooking, ioga, jocs els diumenges per la tarda, tallers, 
conferències…) i valorem la participació de totes les 
miravetanes.

També vam realitzar un viatge a Barcelona que ens va fer passar 
una tarda molt divertida amb el grup de teatre La Cubana.

Aprofitant l'ocasió que ens brinda poder escriure al programa de 
Festa Major, voldríem remarcar aquest any la unió que hem anat 
creant amb altres entitats per fer que Miravet sigui un poble viu 
i actiu.

Així que ja ens vau poder veure ajudant al Club Esportiu de 
Miravet fent una xocolatada al bingo per recollir diners o 
participant amb altres associacions del poble amb els actes de la 
Marató.

Ara només ens queda agrair-vos aquest any que heu participat 
en les diferents activitats que hem anat preparant i sobretot 
que hàgiu tornat a confiar en nosaltres fent-vos sòcies.

Gaudiu molt de la Festa major i feu de Miravet un poble actiu.

La Junta de l'Associació de Dones de Miravet
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Benvolguts miravetans, benvolgudes miravetanes,

Ens complau compartir-vos la iniciativa de reprendre el futbol a 
casa nostra. Som gent del poble amb ganes de promoure activitats 
per a tots i estem contents de presentar-vos el Club Esportiu 
Miravet!

L'associació ha estat desenvolupant eines per posar-se en marxa 
aquest any. Primerament, amb l'equip infantil de futbol sala, que 
jugaran a la lliga de la segona divisió infantil i, actualment, 
engegant l'equip de sèniors, que participarà a la lliga de la segona 
divisió catalana de futbol sala. 

El Club Esportiu Miravet ha anat participant aquests darrers 
mesos en diverses activitats en col·laboració amb l'Ajuntament i 
altres entitats del poble. Activitats com: participar a la barra del 
Mirarock 2022, a les 12 hores de futbol sala celebrades a finals de 
juliol i a l'acte de l'11 de setembre, conjuntament amb l'Associació 
de Dones.

També informar-vos que estem posant en marxa la possibilitat de 
fer-vos socis i sòcies del club. Tots hi sereu benvinguts!!!

Aprofitem aquest espai per agrair a l'Ajuntament de Miravet el 
suport rebut per impulsar i creure en aquesta proposta esportiva.

Des d'aquest escrit desitgem que gaudiu d'aquesta Festa Major en 
honor a la Mare de Déu de Gràcia. Agafeu forces i compartiu temps 
amb els vostres!

Us esperem animant l'equip els dies de partit!

Visca Miravet!

CLUB ESPORTIU
MIRAVET

C.E. MIRAVET

CEM LA CAMETA 
COIXA

El treball en equip, fet amb il·lusió i ganes, té l'èxit assegurat. I la 
Cursa de la Cameta Coixa n'és un exemple. Aquest any n'hem 
celebrat la 13a edició i anem camí de la 14a, sempre amb esperit de 
millora i sense deixar de ser un referent entre les curses que se 
celebren al nostre territori. 

Enguany hem tornat a ser la 1a prova puntuable de la Copa 
Catalana de la FEEC. Encara amb normativa Covid, i per evitar 
aglomeracions, no vam poder sortir del castell, però l'any que ve 
esperem poder tornar a donar el tret de sortida des del pati 
d'armes, com veníem fent anys enrere. Volem agrair al poble de 
Miravet el suport que ens doneu any rere any, i a totes les 
miravetanes i miravetans que col·laboreu en cada edició, ja que, 
sense vosaltres, seria impossible celebrar aquesta cursa. 
Especialment aquest any volem donar les gràcies a totes les dones 
que van preparar coques i pastissos per repartir entre els corredors. 
Aquella taula de dolços feia molt goig! 

Durant la resta de l'any el CEM la Cameta Coixa tampoc hem parat. 
Hem realitzat diferents activitats esportives amb èxit de 
participació, com la Caminada Solidària per la Marató, la 
Nocturneta de Juliol, marxa nocturna pel nostre terme, i la Duatló 
de Sant Domingo, amb la col·laboració dels caiacs de Miradventure. 
També com cada any hem celebrat la 8a CataCameta, cata de vins 
celebrada aquest any a la Sanaqueta. I és que no tot ha de ser suar 
la samarreta!

Des d'aquí us  desitgem molt bona Festa d'octubre a totes i a tots, i 
seguim animant-vos a la pràctica de l'esport i a que participeu en 
els actes que se celebraran durant aquesta Festa Major.
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ESCOLA ROC 
LLOP I CONVALIA

La Lliga contra el Càncer de Tarragona i de les Terres de l'Ebre és 
l'entitat referent en ajuda oncològica a la nostra demarcació.

L'objectiu principal de la Lliga és el de realitzar activitats que 
millorin el control i la prevenció del càncer.

Durant l'any 2022 la Delegació de Miravet ha ingressat a la Lliga 
contra el Càncer 1.145,00 euros durant el mes de juny, recollits a 
la Rifa Solidària, i 1.936,50 euros a l'agost, de la Col·lecta Anual 
pels carrers del poble.

Properament, i com cada any, vendrem Loteria, i esperem poder 
recollir també força diners.

MIRAVET és un poble petit que cada any demostra ser un poble 
molt SOLIDARI.

Des de la Lliga us desitgem una bona Festa Major a tots i totes.

LLIGA CONTRA EL
CÀNCER 

Miravetanes i miravetans!

Des de l'Escola Roc Llop i Convalia, tot l'alumnat, professorat i 
famílies us volem desitjar que passeu una increïble Festa Major 
en honor a la Verge de Gràcia del nostre poble estimat. 

Nosaltres som una escola que donem molta importància al 
treball del nostre entorn i seguim sumant cada any activitats 
relacionades amb Miravet i amb la col·laboració de les diferents 
associacions. Enguany farem la Trobada de la ZER a Miravet i 
treballarem un projecte relacionat amb el castell i diverses 
activitats i visites al monument. També ben aviat se celebrarà 
el 25è aniversari de la mort del mestre i poeta Roc Llop i 
Convalia, i nosaltres el recordarem amb la creació d'algunes 
activitats.  

Esperem que gaudiu i passeu una bona festa i, sobretot, que 
xaleu molt! 

Escola Roc Llop i Convalia
Alumnat i professorat
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Un any més, ens trobem a les portes d'una nova temporada de 
caça. La Societat de caçadors de Miravet volem agrair a 
l'Ajuntament, i en especial a la Comissió de Festes, haver-nos cedit 
aquest espai per poder felicitar-vos la Festa Major en honor a la 
Mare de Déu de Gràcia i per desitjar-vos que passeu una molt bona 
festa.

Com tots sabeu, l'any passat vam patir la malaurada pèrdua de 
Vicenç Pujol Pedrola, qui va ser president de la nostra societat 
durant més de vint-i-cinc anys. Des d'aquí volem expressar el 
nostre reconeixement i agraïment per la feina i dedicació durant 
tants anys. En els temps que corren, no és gens fàcil trobar 
persones disposades a dedicar el seu temps lliure als altres, a patir 
els mals de cap que comporta gestionar aquest tipus de societats i 
molt menys assumir la responsabilitat que el càrrec comporta.

Ara bufen vents de canvi i renovació. Properament hi haurà 
eleccions per escollir una nova Junta Directiva, per la qual cosa, els 
qui n'hem format part els darrers anys, desitgem molta sort, 
encerts i èxits per als qui n'hagafin les regnes. De ben segur que 
totes les sòcies i socis els farem costat.

No volem deixar passar l'oportunitat per trencar una llança en 
favor dels caçadors. No som assassins despietats de bèsties 
salvatges, com alguns ens volen veure. Avui dia, els caçadors ens 
hem convertit, volgudament o no, qui sap, en gestors de les 
poblacions cinegètiques. Una gestió de poblacions que portem a 
terme d'acord amb necessitats reals i respectuoses amb el medi, 
en base a plans tècnics d'aprofitament que asseguren la 
sostenibilitat de les poblacions d'animals salvatges. Des de la 
Societat de Caçadors de Miravet defensem la compatibilitat del 
nostre dret a caçar amb un ús compartit, sostenible i responsable 
del medi natural.

No volem acabar sense expressar el nostre condol pels socis que 
ens han deixat l'últim any. Des d'aquí els nostre record per tots ells.

Miravetanes i miravetans, des de la Societat de Caçadors de 
Miravet us desitgem molt bona Festa Major!

La Junta Directiva
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ABANS 
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DIUMENGE, 9

11.30 h A la plaça de l'Arenal, 
celebració del 15è Tres 
Tombs. 
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DIMARTS, 11

18.00 h  Portes obertes de l'Escola Roc Llop i Convalia. Inauguració de la 
guarderia i de l'ampliació del menjador.

 Al Casal, inauguració de l'Exposició de Pintura Josep M. Sáez. 19.00 h   
A continuació, sopar amb llonganissa, pa i vi pel preu de 3 €. 

 Els tiquets es podran comprar a l'Ajuntament. 

21.00 h Tradicional ball de la Beneita, al Casal, amb el Duo Energy. A continuació, 
disco mòbil. 

DIVENDRES, 14

19.00 h  Ofrena de flors a la Mare de Déu 
de Gràcia. 

21.00 h  Correbars. Sortida de la plaça 
Major. 

 Els tiquets es podran adquirir al 
mateix moment pel preu de 13 € 
(tira de 5 tiquets).

00.00 h  Nit jove, al Casal, amb l'orquestra 
Deluxe. En finalitzar hi haurà 
disco mòbil. 

 Preu de l'entrada 5 €. 

DIMECRES, 12

8.30 h Sardinada popular pel preu d'1 €. 
Els tiquets es poden adquirir al 
mateix moment de la sardinada. 

11.00 h Santa missa. 

11.00 h Cucanyes per als més petits a la 
plaça de l'Arenal. 
S'ha de portar casc. 

12.00 h A la plaça de l'Arenal, diada 
castellera amb els Castellers de 
Tortosa i Torraires de Montblanc.

15.30 h  Torneig d'escacs a l'Arenal, 
organitzat per l'Associació 
Cultural Lo Pergi. 

ACTES festa 
major

del 11 

AL 16 

OCt
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DISSABTE, 15

10.30 h I fins les 13.30 h Inflables gratuïts a la plaça de l'Arenal. 

11.00 h  Missa Major en honor de la Mare de Déu de Gràcia, patrona de Miravet. 

11.00 h  Partit de futbol sala infantil entre C.E. Miravet VS Aula Sports Reus. 

16.00 h  Concurs de guinyot al Bar Amadeo. 

18.30 h Al Casal, concert de tarda amb l'orquestra Atalaia. En acabar hi haurà 
ball. A la mitja part del concert es farà entrega dels premis del concurs 
de pintura Josep M. Sáez. 

 Preu de l'entrada: 5 €

00.00 h  Disco mòbil amb Nit Disco Cube, al Casal Municipal. A la mitja 
part es farà una rifa organitzada pel C.E. Miravet. 

 Preu de l'entrada: 5 € 

DIUMENGE, 16

11.00 h  Missa Major per honorar les Santes Relíquies. 

11.30 h  A l'Arenal, jocs infantils i tradicionals amb 
Artra artesania tradicional. 

12.00 h  Final del concurs de guinyot al Bar Amadeo. 

16.00 h  Presentació dels equips de futbol sala 
C.E. Miravet i partit de Lliga Catalana 
contra el Club de Rasquera. 

19.30 h  A la plaça Major, presentació dels 
músics del Pergi, que faran un 
petit tast de cançons que han 
anat treballant les últimes 
setmanes.16161515
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Miravetanes, 
miravetans... 

Bona

L'organització és reserva el 
dret de modificar o anul·lar 
qualsevol dels actes previstos. 
Esteu atents als pregons.

Ajuntament de 
Miravet
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