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S'ha esvaït el fum i els dies tornen a ser lluminosos, 
però al nostre voltant encara hi ha persones que 
pateixen molt directament les conseqüències de 
l'incendi.
Surt amb força el sol, però no podem obviar que a 
moltes cases hi ha dol, enyor i tristesa...
Toca fort la música i l'escolten també els cors 
encongits per malaltia...
Encara que sigui Festa Major no s'atura el cicle de la 
vida. 
Encara que sigui Festa Major, l'Ajuntament no pot 
posar aquestes situacions en espera. Ja ens agrada-
ria!
Però creiem que hem de tenir aquest record per 
tots vosaltres. Us tenim presents, molt presents. 
Desitgem la prompta recuperació de tot plegat i us 
volem fer arribar el nostre pensament, els nostres 
ànims i que sentiu el nostre escalf.
La coctelera de jocs, misses, balls, teatre, curses,lli-
bres, banderetes de colors... està ben a punt i fa 
olor a gresca i xerinola.
Els parents i amics van arribant i omplen de vida 
carrers, places i terrasses. Els nens s'han fet 
grans... Els grans s'aguanten... Els més grans enca-
ra han vingut.... Els que ja s'han fet vellets ho miren 
des de la distància... però hi són, i tant que hi són, 
perquè hi són els joves a qui els van saber transme-
tre el valor d'aquests moments.

Vinebre, final d'agost, amb olor de most i regust 
dolç, us espera amb el millor que té: la seva gent i 
amb la feina feta perquè us hi pugueu sentir d'allò 
més bé.
Em sento molt feliç i vull fer, aquest any, un reconei-
xement a totes les persones vinebranes que, tot i no 
estar empadronades aquí i viure fora, vau sortir de 
la ciutat, ho vau deixar tot i vau córrer cap a Vinebre 
la setmana de l'incendi. Us vau arremangar sense 
preguntar res... Vau fer cap i vau sumar, i això ens va 
permetre als “residents” poder descansar una 
mica i agafar forces per quan marxéssiu. 
Una vegada més, m'omplo d'orgull quan parlo de 
Vinebre, quan parlo de tots i totes, quan puc dir 
que, com un exèrcit organitzat, tothom estava a un 
lloc... No calia que fos el seu... Quin era el lloc de 
qui? El lloc era on es feia falta.
Gràcies regidores i regidors, que feia tan sols 10 
dies havíem constituït el Ple i vau fer un màster 
intensiu treballant. Gràcies Eva, Mónica, Julian i 
Abdelkader, treballadors de la casa, que entre tots 
vau fer 990 h extra i que no vau voler cobrar.
Gràcies vinebrans i vinebranes pel treball fent els 
entrepans, fent cafè, netejant, transportant, acom-
panyant, omplint, buidant, carregant, descarre-
gant... i també l'organització conjunta de la logísti-
ca amb la gent de la Torre de l'Espanyol, encapça-
lats pels membres de l'Ajuntament, que també van 
fer entrepans i van aportar fruita.

l' AlcaldessaSalutaciÓ� de 

S'ha esvaït el fum i els dies tornen a ser lluminosos, 
però al nostre voltant encara hi ha persones que 
pateixen molt directament les conseqüències de 
l'incendi.
Surt amb força el sol, però no podem obviar que a 
moltes cases hi ha dol, enyor i tristesa...
Toca fort la música i l'escolten també els cors 
encongits per malaltia...
Encara que sigui Festa Major no s'atura el cicle de la 
vida. 
Encara que sigui Festa Major, l'Ajuntament no pot 
posar aquestes situacions en espera. Ja ens agrada-
ria!
Però creiem que hem de tenir aquest record per 
tots vosaltres. Us tenim presents, molt presents. 
Desitgem la prompta recuperació de tot plegat i us 
volem fer arribar el nostre pensament, els nostres 
ànims i que sentiu el nostre escalf.
La coctelera de jocs, misses, balls, teatre, curses,lli-
bres, banderetes de colors... està ben a punt i fa 
olor a gresca i xerinola.
Els parents i amics van arribant i omplen de vida 
carrers, places i terrasses. Els nens s'han fet 
grans... Els grans s'aguanten... Els més grans enca-
ra han vingut.... Els que ja s'han fet vellets ho miren 
des de la distància... però hi són, i tant que hi són, 
perquè hi són els joves a qui els van saber transme-
tre el valor d'aquests moments.

Vinebre, final d'agost, amb olor de most i regust 
dolç, us espera amb el millor que té: la seva gent i 
amb la feina feta perquè us hi pugueu sentir d'allò 
més bé.
Em sento molt feliç i vull fer, aquest any, un reconei-
xement a totes les persones vinebranes que, tot i no 
estar empadronades aquí i viure fora, vau sortir de 
la ciutat, ho vau deixar tot i vau córrer cap a Vinebre 
la setmana de l'incendi. Us vau arremangar sense 
preguntar res... Vau fer cap i vau sumar, i això ens va 
permetre als “residents” poder descansar una 
mica i agafar forces per quan marxéssiu. 
Una vegada més, m'omplo d'orgull quan parlo de 
Vinebre, quan parlo de tots i totes, quan puc dir 
que, com un exèrcit organitzat, tothom estava a un 
lloc... No calia que fos el seu... Quin era el lloc de 
qui? El lloc era on es feia falta.
Gràcies regidores i regidors, que feia tan sols 10 
dies havíem constituït el Ple i vau fer un màster 
intensiu treballant. Gràcies Eva, Mónica, Julian i 
Abdelkader, treballadors de la casa, que entre tots 
vau fer 990 h extra i que no vau voler cobrar.
Gràcies vinebrans i vinebranes pel treball fent els 
entrepans, fent cafè, netejant, transportant, acom-
panyant, omplint, buidant, carregant, descarre-
gant... i també l'organització conjunta de la logísti-
ca amb la gent de la Torre de l'Espanyol, encapça-
lats pels membres de l'Ajuntament, que també van 
fer entrepans i van aportar fruita.

l' AlcaldessaSalutaciÓ� de 



Gràcies a l'Ajuntament d'Ascó, a l'Ajuntament de 
Garcia i a l'Ajuntament de Ginestar per ser-hi 
amb tot i per a tot.
Gràcies Ajuntament de Flix, de la Torre i de la 
Palma per ser un de sol.
Gràcies Parròquia per posar els diners de Càritas 
a la nostra disposició.

I aquest any permeteu-me que sigui l'Ajuntament 
que faci promoció de les empreses que tant ens 
van ajudar:

Gràcies PESCAPORTA per tant i per tot.

Gràcies MICHELANGELO, FRUITS VILA, UNIÓ 
FRUITS, per les 1.000 ampolles d'aigua i per 
aquesta fruita dolça i plàtans. 

Gràcies HOSTAL SANT MIQUEL, LO CASINO I 
EL BAR DE LA PISCINA.

GRÀCIES ESTANC de Vinebre per totes les aigües 
i refrescos ensucrats.

Gràcies Supermercat BONPREU per posar-nos la 
vostra botiga a disposició.

Gràcies FONT VELLA-DANONE per les 15.000 
ampolles d'aigua.

Gràcies AQUAFINA per les 500 ampolles d'aigua.

Gràcies FONTDOR-VICHY CAT per les 2.000 
ampolles d'aigua.

Gràcies GROS MERCAT pels 6 palets d'aigua.

Gràcies als 6 bars de MÓRA LA NOVA pels 300 
entrepans que ens van fer arribar.

Gràcies a l'empresa MASBA EVENTS per les tau-
les i cadires.

Gràcies a PRONTO SERVIS per la gratuïtat del llo-
guer de les cabines sanitàries.

Gràcies a l'empresa NOGUÉS i DOMÈNECH 
pels dolços.

Gràcies ANJUB per les neveres.

Gràcies ARTEMI per l'aparell d'aire condicionat.

Gràcies a tots i totes en particular. Encara que no 
hi siguin els vostres noms, sabeu que hi éreu.

I per tot això penso que aquest any tenim encara 
més motius per celebrar que estem junts. Que 
junts vam patir i ens vam ajudar i que junts aques-
ta Festa Major ballarem i xalarem i riurem i us 
farem xalar.

Sortim, riem i estimem-nos i, sobretot, fem-nos 
feliços. Des de l'Ajuntament, i al costat de les 
associacions, hem preparat aquest programa ple 
d'activitats per fer-ho possible i, com cada any, no 
hem escatimat amb esforç i il·lusió buscant la 
diversitat.

Sóc conscient que aquesta salutació barreja 
alegria i tristesa però, com diria Khalil Gibran, 
“La nostra alegria és la nostra tristesa desem-
mascarada.”

Feliços dies en aquest reducte tan especial!

Gemma Carim
Alcaldessa
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SALUTACIÓ DE LA

Regidoria d' Agricultura, 

Protecció Civil 

i Esdeveniments

Els darrers dies del mes d'agost, a Vinebre, ens 
regalen la Festa Major d'estiu, uns instants 
únics per compartir, per viure, per acomiadar 
l'estiu. Són, de fet, els millors dies per a viure el 
preludi de la verema, que ens arriba després 
d'un any dur al camp, d'esforç  i que ens obre les 
portes a una nova anyada, a un nou curs.

“La festa ve
i atura el temps

com un ocell sobre la branca,
com una flor
fins al desmai

de la tercera matinada”

Ens diu Joana Raspall en el seu poema “Festa 
Major”. Un joc de paraules que ens convida a 
viure, de la millor manera, un dels instants més 
màgics de l'any als carrers i places de Vinebre.
Sigueu feliços i gaudiu de la festa!

Sandra Rico
Regidora de Vinebre

SALUTACIÓ DE LA

Regidoria de Cultura

Amigues i amics, 
Torna la FESTA MAJOR, una de les festes més assenyala-
des del nostre calendari, i la primera festa rellevant del 
poble després de les darreres eleccions municipals.
L'estiu que hem començat ha estat particularment intens. 
Ens hem mirat als ulls en un moment difícil, com ha estat 
el recent i devastador incendi, per defensar el nostre 
poble, la nostra comarca i el nostre territori. 
També l'any que deixem enrere, des de l'Ajuntament, hem 
treballat de valent per fer de Vinebre el millor poble per 
viure i conviure, perquè volem que sigui un poble lliure, 
sostenible i pròsper econòmicament i cultural.
Ara, aquests dies de festa, us convido a deixar de banda 
els conflictes i les preocupacions durant uns dies i us 
animo a posar l'accent en tot allò que ens uneix i dur a la 
pràctica els valors en què creiem i que són tan necessaris: 
la pau, la fraternitat, la democràcia i la solidaritat entre els 
pobles.
És una bona ocasió per sortir al carrer, trobar-nos i dema-
nar que es facin realitat els nostres bons desitjos de pas-
sar unes festes plenes de felicitat.
La regidoria de Festes ha preparat en col·laboració amb la 
resta de regidors/res, i el vistiplau de l'alcaldessa, moltes 
activitats amb tota la il·lusió i la voluntat perquè sigui una 
festa atractiva per tothom.
Veniu a la festa, que hi sereu tots molt benvinguts!
Visca la Festa Major de Vinebre!

Rosa Maria Pros Jordà

SALUTACIÓ DE LA 

1a� Tinent d' Alcalde

A les acaballes del mes d'agost arriba la tan espera-
da Festa Major. Uns dies per a gaudir dels actes que 
l'Ajuntament i les associacions hem preparat i que, 
des d’aquí, animo a participar-hi. També són uns 
dies de germanor, de compartir moments amb la 
família i els amics, i de retrobaments que ens fa 
molt feliços. Així que us desitjo una molt bona Festa 
Major. 
Que la gaudiu amb salut, respecte i intensitat tots 
els dies!

Pili Rams Castillo
1a Tinent d'Alcalde 

SALUTACIÓ DE LA 

Regidoria d'Obres,

Brigada i Manteniment

Ja esta aquí la Festa Major 2019, i us desitjo a tots 
els veïns, les veïnes i els visitants que gaudiu 
d'aquests dies de festa.
Us animo a participar a tots els actes que hem pre-
parat! 
Bona Festa Major!

Ruben Heredia Miranda
Regidor d'Obres, Brigada i Manteniment

SALUTACIÓ DE LA

Regidoria de Festes

Poc a poc van arribant els que viuen fora però sempre 
pensen en Vinebre; els nens i nenes van pel carrer; el 
poble s'atura per muntar els carrers engalanats, cada 
any més treballats, i els coets donen el tret de sortida a 
la Festa Major un any més. 
Vinebre va tenir un inici d'estiu catastròfic, que ens 
durarà anys, una empremta que no s'esborrarà. Per 
això hem de deixar anar l'estiu de 2019 amb un bon 
regust... Només cal deixar-se portar i gaudir de totes 
les activitats planejades i organitzades amb molta 
cura i moltes ganes. 
M'estreno com regidora de Festes, aquest any, i l'únic 
que desitjo és que tot el poble ho visqueu amb il·lusió, 
que en gaudiu totes i tots! 
Que la canalla rigui molt, que les lletres omplin 
carrers, que el ball de plaça estigui ple i que a cada acte 
us agradi. 
La Festa Major ha estat organitzada per l'Ajuntament 
al costat de les associacions, que un cop més han mun-
tat activitats per tots els gustos. 
Les festes sempre les relacionem amb gresca i xerino-
la, on hi pot haver molts moments de descontrol. 
Brindem pel descontrol, però que no comporti cap 
pèrdua de respecte dirigit a cap altra persona que 
també estigui gaudint de la Festa Major. 
Molt bona Festa Major 2019! 

Ariadna Servelló
Regidora de Festes 
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SALUTACIÓ DE LA

Comunitat de Regants
Quan es pensa en la Festa Major de seguida venen al cap 
molts records i vivències: persones, camps, calor, regar 
tots els dies d'estiu...
Però, en tots els casos, les coses agradables sempre supe-
ren les dolentes i quan arriben aquestes dates sembla 
que ens oblidem de tot. 
Per uns dies tothom és amic de tothom, s'agrupen famí-
lies i amics, es balla, es riu... i així ens anem retrobant 
amb tots els que veniu a gaudir d'aquests dies.
Socis, amics, amigues, de veritat, que passeu una bona 
Festa Major!

Comunitat de Regants El Progrés 

SALUTACIÓ DE

l’Escuderia Coll d’ Arruix
Aquest any la calor va començar molt aviat i amb molta 
duresa a la Ribera, i ens va fer viure una experiència que 
tindrem a la memòria durant molt de temps. Aquells 
dies tan intensos, amb les temperatures i les condi-
cions meteorològiques tan dolentes, han fet que la 
resta de l'estiu hagi estat bastant suau.
Però al nostre poble l'estiu no s'acaba fins després de 
la Festa Major. APROFITEM-LA!
Fem poble i participem en les diferents activitats que hi 
ha organitzades de la manera que ho sabem fer: 
XALANT al màxim i VALORANT l'esforç, per petit que 
sigui, que hi ha darrere de cadascuna de les coses que 
l'Ajuntament ha preparat per a tothom.
BONA FESTA MAJOR!

Escuderia Coll d'Arruix

SALUTACIÓ DE 

l’ AMPA
Vodríem desitjar molt bona Festa Major a tots els caragolets 
(de 0 a 99 anys). 
Xaleu i gaudiu d'una festa plena de rialles, somriures i bons 
moments!!!

La Junta de l'AMPA

SALUTACIÓ DE 

l’ Associació de Jubilats
Estimats convilatans,
Un any més hem arribat a la Festa Major, tan esperada 
per tothom. Esteu preparats per aquests dies d'alegria i 
disbauxa? Per retrobar-vos amb amistats i família... Per 
sentir les campanes, les rialles de la gent, els coets, les 
curses pels carrers i a la piscina... I per als balls, pel sopar 
a la fresca gaudint amb les amistats del meló i cava fres-
quet... I que no hi falti un bon brindis!
Visca la Festa Major!
Els Jubilats de Vinebre us desitgem molt bona festa!

La Junta dels Jubilats

SALUTACIÓ DE

l’ Associació d’Homes
ELs Trempats
Vinebrans i vinebranes,
Enguany tornem a tenir preparat un acte per dijous a la 
nit, durant el sopar de la pizza. L'any passat vam tenir 
molt bona resposta i participació, i estem segurs que 
hi ha set de venjança. Necessitem que tothom s'hi bol-
qui i que porteu ganes de passar-ho bé. Naltros posem 
la resta.
Passeu una festa memorable i força trempera!

Els Trempats

SALUTACIÓ DE 

l’ Associació de Dones
Des de l'Associació de Dones volem transmetre unes paraules 
de salutació per al programa de la nostra Festa Major, i què 
millor que fer-ho amb un poema de l'Imma Fuster i Tubella.

“Un pessic de bogeria,
deixeu-me ser feliç. 
No em recrimineu aquest pessic de bogeria.
Vull que la meva ànima camini per tots els camins.
Vull que els meu dits acaronin els meus somnis agosarats.
Vull que els meus ulls tafanegin el meu interior més pregon.
Avui soc un mar brau i calmat alhora. 
Un mar infinit i inesgotable. 
Deixeu-me ser feliç. 
No em recrimineu aquest pessic de bogeria.”

Doncs sí! Que aquesta bogeria sigui per omplir-nos d'il·lusió i 
ganes de passar-nos-ho bé aquesta Festa Major, i que les 
dones puguem caminar per tots els camins possibles quan, 
com i per on vulguem, sempre sense por…..
Des de l'Associació us animem a participar en tots els actes i 
xalar al màxim.
Molt bona Festa Major 2019!

Associació de Dones de Vinebre

SALUTACIÓ DE LA

Parròquia

Un any més us saludem des de la nostra parròquia 
en dates molt properes a la Festa Major en honor 
a Sant Joan Baptista en el seu martiri.
Joan Baptista dona clar testimoni de la seva adhe-
sió i fidelitat a Jesucrist. Els cristians hem de 
mirar-nos en ell i bastir la nostra vida del seu 
coratge i vitalitat. No podem desanimar-nos.
Després del gran incendi de finals de juny, en què 
Vinebre va encapçalar tot el comandament i 
també va donar mostres de gran solidaritat, ara 
toca fer festa i gaudir d'uns dies d'esbarjo ben 
merescut. Fora molt bo que les institucions dels 
governs procuressin les ajudes necessàries per 
fer els mals. 
Sabreu que tenim acabat el fresc de l'altar de la 
Mare de Déu de Montserrat. L'església ha guanyat 
en bellesa i dignitat. Dijous 29, a Missa Major, i 
amb la presència del bisbe, Monsenyor Enrique 
Benavent Vidal, inaugurarem el fresc i Josep 
Minguell, autor de la pintura, explicarà la seva 
composició. Creiem que serà un acte bonic i emo-
tiu on tothom hi esteu convidats.
Us desitjo el millor per aquesta Festa Major, en 
companyia de familiars i amics.

La Parròquia

SALUTACIÓ DE LA

Comunitat de Regants
Quan es pensa en la Festa Major de seguida venen al cap 
molts records i vivències: persones, camps, calor, regar 
tots els dies d'estiu...
Però, en tots els casos, les coses agradables sempre supe-
ren les dolentes i quan arriben aquestes dates sembla 
que ens oblidem de tot. 
Per uns dies tothom és amic de tothom, s'agrupen famí-
lies i amics, es balla, es riu... i així ens anem retrobant 
amb tots els que veniu a gaudir d'aquests dies.
Socis, amics, amigues, de veritat, que passeu una bona 
Festa Major!

Comunitat de Regants El Progrés 

SALUTACIÓ DE

l’Escuderia Coll d’ Arruix
Aquest any la calor va començar molt aviat i amb molta 
duresa a la Ribera, i ens va fer viure una experiència que 
tindrem a la memòria durant molt de temps. Aquells 
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Fem poble i participem en les diferents activitats que hi 
ha organitzades de la manera que ho sabem fer: 
XALANT al màxim i VALORANT l'esforç, per petit que 
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BONA FESTA MAJOR!
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SALUTACIÓ DE 
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diumenge

dissabte Dissabte 
 Festa Gran 
 organitzada per l'AssociaciÓ� de Jubilats i 

Pensionistes de Vinebre

20.00 h  Missa

20.45 h  exposició de pintura d'Emili Blasco.A Ca Don Joan, inauguració de l'
 Emili Blasco i Castelló neix a Barcelona el 1943, en una família artesana. El fet de tenir un 

pare escultor i un avi que es dedicava a la vidrieria fan possible que creixés entre dibuixos i 
invencions estètiques. Actualment es dedica a la pintura a l'oli, amb la temàtica de les aus, 
una temàtica que l'inspira perquè “li agrada volar amb el pensament i la imaginació”.

 Actualment, l'Emili passa temporades a Vinebre.

21.30 h   SOPAR de la Gent Gran.A la sala del cine,

 Parlaments, obsequis i reconeixements.
 Acabarem amb “le piu belle canzoni del mondo”. L'italià Stefano Riva ens 

aproparà el sabor de la bella Itàlia.

 Diumenge 
20.00 h  videodansa A Ca Don Joan, un espectacle diferent de  que pretén unir 

sentiments, vivències i secrets de la casa.
 Es mostren així les seves estances de manera més intima i recuperant la 

memòria de la dona que vivia entre parets.
 L' espai i la dansa és fusionen en un sol relat per a donar protagonisme a la 

dona.

abans

de la

festa 

major 24
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dimecres
 Dimecres 
12.00 h  coets i les campanesEls  anunciaran amb el soroll i els repics que 

a Vinebre comença la Festa Major.

 TARDA INFANTIL

17.00 h  Heliko. A la plaça Lluis Companys, ens espera 

 “Una família arriba amb casa seva al damunt, transportada pel seu cargol 
Heliko. Amb aquesta aventura aprendrem coses sobre els habitants del 
poble. Els quatre membres de la família s'hauran de posar d'acord sobre què 
han de fer: quedar-s'hi o seguir?”

 Festa de l'escuma.Tot seguit, a la pista poliesportiva, tradicional 

 NIT LITERÀRIA

21.00 h  Rebuda de les autoritats i entitats a Ca Don Joan.

21.30 h  XXXVII Edició del Premi de Narrativa Ribera d'Ebre

 Presentació de l'obra guanyadora de la passada edició: Adellà del riu, 
de Jordi Gilabert, amb la representació d'un fragment de la novel·la a 
càrrec de l'actor Eduard Cardona.

 Sopar.

 Lliurament del XXXVII Premi de Narrativa Ribera d'Ebre.

 Escriptora convidada serà Montse Barderi Palau: escriptora, periodista 
i filòsofa, comissària de l'Any Teresa Pàmies. 

 Espectacle EMBROSSA'T, basat en la poesia visual de Joan Brossa, a 
càrrec de Cia Addaura Teatre Visual.

00.00 h Festa Hawaiana.  Tothom a la piscina a remullar-vos per a gaudir 
d'una nit diferent amb animació hawaiana i sorpreses al ritme d'un DJ.
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 TARDA INFANTIL

17.00 h  Heliko. A la plaça Lluis Companys, ens espera 
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 Presentació de l'obra guanyadora de la passada edició: Adellà del riu, 
de Jordi Gilabert, amb la representació d'un fragment de la novel·la a 
càrrec de l'actor Eduard Cardona.

 Sopar.

 Lliurament del XXXVII Premi de Narrativa Ribera d'Ebre.

 Escriptora convidada serà Montse Barderi Palau: escriptora, periodista 
i filòsofa, comissària de l'Any Teresa Pàmies. 

 Espectacle EMBROSSA'T, basat en la poesia visual de Joan Brossa, a 
càrrec de Cia Addaura Teatre Visual.

00.00 h Festa Hawaiana.  Tothom a la piscina a remullar-vos per a gaudir 
d'una nit diferent amb animació hawaiana i sorpreses al ritme d'un DJ.
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dijous Dijous  
11.00 h  Acompanyades per la Banda d'Ascó, les autoritats i el jurat, representat per un membre de cada 

associació, passaran per tots els carrers engalanats. 
 Sortida de davant l’Ajuntament.

12.30 h  Missa de celebració del martiri de Sant Joan Baptista amb l' Excm. i Rvdm. Bisbe de Tortosa, 
Sr. Enrique Benavent Vidal, cantada pel cor parroquial de Vinebre.

 Presentació de les pintures murals al fresc de la capella de la Verge de Montserrat, a 
càrrec de l'autor, el pintor i doctor en belles arts Josep Minguell.

13.30 h  cursa pedestreTothom preparat a la plaça del Matadero, comença l'esperada i tradicional , 
on ens esperen els típics premis. Qui se'ls emportarà aquest any?

17.30 h  enigma d’IkalLes persones joves més curioses heu de desxifrar l' , al camp de futbol. 
 Ajudeu el nostre equip d'arqueòlegs a tornar la poderosa pedra màgica al temple d'Ikal i alliberar el món 

de la seva fúria. Haureu d'utilitzar l'enginy, l'habilitat i la valentia per superar totes les proves i obstacles. 
Podreu!? 

 Scape room Ikal, a partir de 12 anys. Els participants aniran entrant cada 10 minuts en grup de 12 
persones. 

19.30 h  Ball de tarda amb l'orquestra Tarantella, a la pista poliesportiva. Abans d'acabar la 
sessió de tarda es farà entrega dels premis dels carrers engalanats i el sorteig de posa al teu balcó 
paraules de festa major .

 Venda del gots de Festa Major i de la Caragolera en benefici dels Petits Valents, projecte d'investigació 
del càncer infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu.

 SOPAR POPULAR per a tothom.Sense moure'ns del lloc,  S'ha d'adquirir, prèviament, 
el tiquet a les oficines de l'Ajuntament en horari d'atenció al públic. Durant el sopar tindrem el  
plaer de comptar amb la riberenca Pocavergonya. 

22.30 h  guerra de sexesL'Associació els Trempats de Vinebre demana la màxima assistència per la . 
L'any passat van guanyar les dones... i aquest any volen la revenja! 

23.30 h  Ball de nit amb l'orquestra Tarantella. 
 I per arribar fins la matinada amb bon peu,  amb els millors ritmes del moment. DJ Pau Brull
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divendres Divendres 
12.00 h  Missa en honor a Santa Rosa de Lima.

13.00 h  concurs de llançada de A la plaça de l'Ajuntament, 

pinyols d'oliva organitzat per l'Escuderia Coll d'Arruix.

19.00 h  L'Associació de Dones recupera un dels espectacles més 
especials.... els cargols ens demostraran les seves habilitats 
escèniques als Talents Vinebrans.

 S'aportarà 1 € per entrada a favor dels Petits Valents. També el 
benefici de la recaptació del sorteig d'una TV serà per aquest projecte 
d'investigació del càncer infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu.

00.00 h  A la plaça de l'u d'octubre arriba la nit més entranyable de Festa 
Major, el , a càrrec de l'orquestra Himalaya, BALL DE PLAÇA
on no hi pot faltar el confeti, la sangria i el bon rotllo. En acabar, 
DJ Jordj fins que surti el sol. 
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dissabte Dissabte 
9.30 h tir amb carrabinaVI Trofeu Josep Carim de , 

organitzat per l'Associació d'Homes els Trempats. Les 
inscripcions són de 9.30 a 11.00 hores.

12.00 h  Missa de celebració de l'Eucaristia en honor a Sant Roc i 
Sant Ramon.

13.00 h  Curses de natació Tothom preparat a la piscina! 
organitzades per l'AMPA. Hi haurà medalles per tothom 
que hi participi. 

18.30 h  carnaval d'estiu Torna el per aportar-nos una mica 
de disbauxa.

 La xaranga de la Fatarella La Murga ens aportarà el ritme 
pels carrers de Vinebre. Organitzat per l'AMPA. 

 La rua començarà a la plaça de l'Església i acabarà al 
mateix lloc. Hi haurà jocs d'aigua i paradeta de beguda. 

 Podreu recollir, uns quants globus d'aigua a l'Ajuntament 
(si en voleu més, els podeu portar de casa). Es demana a la 
gent que no participi a la rua que col·labori mullant els 
participants (no els músics!!!).

23.30 h  FESTA IMAGINA RÀDIO. La pista poliesportiva 
es convertirà en una gran discoteca a l'aire lliure. Hi 
haurà musica per totes les edats. Una nit plena de 
regals i diversió que s'allargarà fins que aguantem. 
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diumenge Diumenge
11.00 h  atraccions aquàtiques A la piscina municipal, per xalar. 

13.30 h  vermut a toc de gralla A la plaça de l'Ajuntament, per 
l'agrupació del poble Toque'm fusta, que acompanyaran al 
nostre caragol Miquelet. 

17.00 h  cucanyesAl camp de futbol, les esperades  per a tothom, 
organizades per l'AMPA.

 En acabar, berenar de bomba de xocolata. Hi haurà servei de 
bar. 

19.30 h  Representació teatral de la comèdia Orgasmes, 
de Dan Israely, amb Roger Pera i Sam Sánchez.

 Una comèdia sobre els dos sexes: les seves diferències, les seves virtuts, 
les seves debilitats, les seves actituds i, sobretot, la manera com al final, 
inevitablement, l'un i l'altre es complementen la mar de bé. Per què els 
homes i les dones no poden portar-se bé?

21.00 h  TRACA Acomiadarem la nostra Festa Major amb la 

FINAL DE FESTA MAJOR 2019, a la pista 
poliesportiva. 

 Salut i fins l'any que ve!
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Jurats

Notes

Premis
PREMI DE NARRATIVA
§ Rosa M. Pros Jordà
§ Judit Florenza Álvarez
§ Jordi Montagut Mañé 
§ Sílvia Veà i Vila
§ Raquel Estrada Roig

è Durant els dies de Festa Major, l'horari de la piscina 
serà d'11 a 16 h.

è L'horari de recollida de brossa durant els dies de FM 
serà el de sempre.

è Del 28 d'agost a l'1 de setembre no es podrà aparcar 
als carrers prèviament senyalitzats i informats.

CARRERS GUARNITS
§ 1r premi: 150 € i pernil

§ 2n premi: 100 € i espatlla

§ 3r premi: 50 € i formatge

Se sortejarà entre els carrers participants i no guanyadors 
un lot de beguda local.

Premis: Ajuntament de Vinebre

POSA AL TEU BALCÓ    
PARAULES DE FESTA MAJOR
§ Sorteig, entre tots els participants, d'un sopar per a 

dues persones al Casino.

Premi: Ajuntament de Vinebre

TIR AMB CARRABINA,     
TROFEU JOSEP CARIM
Categoria masculina, femenina i cadet

§ 1r classificat: trofeu gentilesa del Consell Comarcal de 
la Ribera d'Ebre, pernil gentilesa de l'Ajuntament i lot 
de productes ANJUB.

§ 2n classificat: trofeu gentilesa del Consell Comarcal de 
la Ribera d'Ebre i espatlla gentilesa de l'Ajuntament.

§ 3r classificat: trofeu gentilesa del Consell Comarcal de 
la Ribera d'Ebre i formatge gentilesa de l'Ajuntament.

Premis

NoTES

Jurats

VINEBRE SOLIDARI
Aquest any, des de l'Ajuntament, i amb 
vosaltres, col·laborarem amb el projecte 
PETITS VALENTS, una iniciativa de 
l'Hospital Sant Joan de Déu en benefici 
de la investigació del càncer infantil.

Tota la recaptació dels gots de Festa 
Major, que vendrem al preu d'1 €, serà 
per ells, així com tota la recaptació de la 
venda de La Caragolera. La vendrem, 
íntegrament, el dijous per la tarda-nit a 
la pista.

També col·labora amb aquest projecte 
l'Associació de Dones de Vinebre, que 
sortejarà una TV i us demanarà 
l'aportació d'1 € per entrada als Talents 
Vinebrans. 

CONCURS INSTAGRAM
Fotografia la Festa Major de Vinebre 2019

Cal que etiqueteu les vostres imatges amb #fmvinebre19 
i @vinebreactiu.

El jurat serà popular, i escollirà la fotografia guanyadora a 
través de l'APP Instagram. La fotografia que tingui més 
m'agrada serà la guanyadora.

Les fotografies ofensives seran eliminades i 
desqualificades del concurs.

El premi serà de 50 € en vals de compra als establiments 
de Vinebre.

CARRERS
§ M. Dolors Domènech (Associació de Jubilats)
§ Daciana Marieta (AMPA)
§ Rosa M. Roda (Associació de Dones)
§ Ramon Vila (Escuderia Coll d'Arruix)
§ Eduard Porta (Associació d'Homes)

CURSA PEDESTRE
Categoria masculina i femenina

§ 1r classificat general: 100 €

§ 1r classificat local: 100 € i tradició 

§ 2n classificat local: 75 € i tradició

§ 3r classificat local: 50 € i tradició

Premis: Ajuntament de Vinebre

CURSA PEDESTRE INFANTIL 
(Fins als 14 anys)

Categoria masculina i femenina

§ 1r classificat general: 20 €

§ 1r classificat local: 20 €

§ 2n classificat local: 10 €

§ 3r classificat local: 5 €

Premis: Ajuntament de Vinebre

CUCANYES
Categoria masculina i femenina

§ 1r classificat: 2 €

§ 2n classificat: 1 €

§ 3r classificat: 0,50 €

La resta de participants: 0,20 € i berenar de 
bomba de xocolata

Premis: Ajuntament de Vinebre
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