PROGRAMA OFICIAL 2014
Dels actes a celebrar a Freginals, des del dia 21 fins el
26 d’agost, amb motiu de les Festes Majors, en honor a
Sant Bartomeu, Patró del nostre poble.
Dia 21, dijous
A les 09.30 h.- Cercavila del grup Batukeem.
A les 10.00 h.- A l’àrea de les piscines musclada popular. Patrocina
Instal·lacions Sebastian, Excavacions Marti i Construccions Eduard Montserrat.
A les 10.15 h.- Rally Fotogràfic.
S’efectuarà el repartiment de les bases a l’àrea de les Piscines.
A les 10.30 h.- A l’àrea de les piscines:Tirada Infantil i Juvenil de birles.
organitzat per l’AMPA i el Club de Birles i Jocs infantils, organitzats per la
comunitat anglesa.
A les 13.00 h.- Repic de campanes i llançament de caramels a la plaça de
l’Església. Patrocinat per Exclusives Subirats.
A les 19.00 h.- Al recinte de festes, Pregó de Festes a càrrec del senyor
Josep Martí Blanch, secretari de Comunicació del Departament de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, i presentació Oficial de la Pubilla
Major 2014, llurs Dames d’Honor i Hereus 2014.
Presentarà l’acte Lara Grau.
A les 20.30 h.- Al recinte de festes, concert a càrrec de l’orquestra Oceanic.
A les 24.00 h.- Al recinte de festes, sessió de ball en honor a la Pubilla Major i
Pubilles de Festes 2014, a càrrec de orquestra OCEANIC.

Dia 22, divendres
A les 10.30 h.- Parc Infantil a la Plaça de l’Església.
A les 10.30 h.- A la plaça de l’Església, mostra i degustació de dolços
anglesos, jocs tradicionals. taller maquillatge i “busqueda” del tresor oferts per
la comunitat anglesa de Freginals.

A les 17.30 h.- Cursa cicloturística pel terme municipal. En acabar síndria per
tothom..
A les 19.00 h.- A la plaça de l’església, animació infantil a càrrec del Grup
Rovell d’Ou
A les 22.00 h.- Al recinte de Festes, presentació del documental històric de
Freginals, recreació 1222-2013, a càrrec D’EBREVISUALS
A la 01.00 h.- Festa Jove amb Revival Sala Metro, amb el Dj’s Joan Cabanes i
Manel Alves.

Dia 23, dissabte
A les 09.00 h.- A la zona de la Serreta concurs local de tirada al plat,
organitzat per la Societat de Caçadors “Font d’Andara”.
En finalitzar, la Societat obsequiarà amb un esmorzar popular als assistents.
A les 10.30 h.- III Gran premi Sant Bartomeu de ciclisme. Prova puntuable per a
la Copa Critèrium de les categories Èlit i Sub 23, en circuit semi-urbà,
organitzada pels Joves Ciclistes d’Amposta i patrocinada per l’Ajuntament de
Freginals.
Es demana no estacionar vehicles a partir de les 07.00 fins la finalització de la
cursa als carrers Sant Antoni i Mossèn Miquel.
A les 18,00 h.- Santa Missa en honor a la gent gran del poble.
A les 19.00 h.- Al recinte de festes berenar homenatge a la gent gran.
A les 20.00 h.- Al recinte de festes, concert a càrrec de l’orquestra Belle
Epoque.
A les 23.30 h.- Al recinte de festes, sessió de ball a càrrec l’orquestra BELLE
EPOQUE.

Dia 24, diumenge

Diada de Sant Bartomeu

A les 10.15 h.- Diana cercavila, a càrrec de la Banda de Música Unió, de
Masdenverge.
A les 11.00 h.- Ofrena de flors i fruits per les Entitats i Associacions del poble
al Sant Patró. Concentració i sortida des de la Casa de la Cultura.

A les 11.15 h.- Missa solemne en honor al nostre Patró Sant Bartomeu.
Missa cantada de Pius X per la Coral Cingles del Montsià
A les 12.30 h.- Al recinte de festes concert a càrrec de la Banda de Música
Unió, de Masdenverge. En acabar vermut tradicional popular.

A les 19.00 h.- Solemne processó pels carrers de la població.
Queda prohibit l’estacionament de vehicles pels carrers Major, Sant
Antoni, Roser, plaça dels Arbres, carrer del Forn, Pla de Corany i Verge
dels Socors.
A les 20.00 h.- Al recinte de festes, concert a càrrec de l’orquestra Atalaia.
A les 23.30 h.- Sessió de ball amb l’actuació de l’orquestra Atalaia.

Dia 25, dilluns

A Les 11.00 h. Al pavelló “Joan Vicente Castell”, matí de jocs i diversió per a
xiquets i xiquetes de 6 a 15 anys.
Es faran diferents jocs i dinamiques per a passar-ho bé.
A carrec del grup de monitors i monitores "L'Anguileta" i organitzat per
l'Ajuntament de Freginals.
A les 16.30 h.- Al camp municipal de birles, XXIII Tirada Intercomarcal de
Birles, organitzada pel Club de Birles Freginals.
* Col·labora l’Ajuntament de Freginals
A les 17.30 h.- A les moreres del Camp de Futbol, trencada d’olles. Patrocinat
per Companyia General d’Aigües de Catalunya, SA. En acabar, l’AMPA de
Freginals repartirà xocolata a les instal·lacions del pavelló “Joan Vicente
Castell”, Patrocinat per Catering 4 FOGONS.
A les 21.00 h.- Al recinte de festes, sopar popular d’estofat de bou.

A les 23.00 h.- Sessió de ball a càrrec del Dúo ALMAS GEMELAS..

Dia 26, dimarts
A les 12.00 h.- Al recinte de festes i durant tot el dia, exposició de treballs de
PATCHWORK,
realitzats pel grup de “La colcha misteriosa de MasPatch“(València).

A les 14.00 h.- Al recinte de festes, paella popular.
En acabar el dinar, tindrà lloc la tradicional guerra d’aigua a dojo, per
qualsevol indret.
A les 18.00 h.- Cursa tradicional de cintes amb bicicletes i motocicletes al
carrer Major i plaça de l’Església.
A la mateixa hora, a l’Ajuntament, col·lecta a favor de la Campanya contra el
Càncer, 2014.
A les 22.00 h.- Correfocs amb la Colla de Diables “Set Cervells”, de Jesús.

//==//==//==

DIADA DE L’ONZE DE SETEMBRE
Dimecres 10 setembre
A les 21.00 h.- BOTIFARRADA popular al recinte de festes
A les 23.30 h.- Sessió de ball amb el Duo MÚSICS.

Dijous 11 setembre
A les 11.00 h.- Al recinte de festes parc multiaventura.
A les 18.00h.- Representació de La Legenda de Sant Jordi a carrec de la
Companyia Rovell d’Ou

ACTES FORA DE PROGRAMA
Dia 16 d’agost, dissabte
A les 17.00 h.- A la pista coberta “Joan Vicente Castell”, competició de futbol
sala organitzat pels joves del poble. Inscripcions ½ hora abans de començar el
partit.

Dia 17 d’agost, diumenge
A les 12.00 h.- Santa Missa en honor a Sant Cristòfor.
A les 12.45 h.- Benedicció dels vehicles al carrer Mossèn Miquel

Dia 19 d’agost, dimarts
A les 22.00 h.- Al pavelló “Joan Vicente Castell”, concurs de guinyot i pòquer.

Dia 20 d’agost, dimecres
A les 20.00 h.- A l’Ajuntament, inauguració de les exposicions
-Patchwork, treballs realitzats pel grup “Freginals Patchwork”
-"Qui són, qui som? Freginals en blanc i negre" Museu de les Terres de l’Ebre
Organitza:Ajuntament de Freginals
A les 22.00 h.- A la pista coberta “Joan Vicente Castell”, concurs de guinyot i
pòquer.

