


Estimades vinebranes, estimats vinebrans i amis-
tats vingudes de fora,

Amb el somriure tapat per la prevenció i amb els 
ulls mig brillants us vinc a convidar als actes de la 
nostra Festa Major.

No us puc dir que sigui la Festa Major que tot 
l'equip de regidores i regidors de Vinebre voldríem, 
però sí us asseguro que hem intentat agafar tros-
sets i pedaços dels sinònims de tot el que més s'hi 
assembla.

Us oferim un munt de propostes fresques i dinàmi-
ques on música, jocs, aigua i esport són protagonis-
tes i on hem apostat tan per la tradició permesa 
com per la innovació també permesa. Jo diria que, 
en aquest sentit, us posem a mans un programa, no 
atapeït, però sí a màxims.

La música imprescindible a tota festa per acaronar 
l'ànima i estimular els sentits.

Els jocs per no deixar mai de ser criatures. 

L'aigua perquè és vida i un espai segur.

I l'esport perquè ens ha ajudat a sentir-nos vius 
durant tots aquests mesos.

No puc evitar enyorar els estius lliures a Vinebre on 
la Festa Major en general i el ball en particular eren 
el punt d' iŀlusionants retrobades i entre balls i gots 
plens de beguda ens petonejàvem i abraçàvem... I, 
amb els pas de les hores, arribaven les confessions 
d'amistats eternes, on tot era bonic... érem estiu i 
ens sentíem vius.

Aquests llargs mesos i any ens han passat factura, i 
molts de naltres sembla que portem un dard al cor 
que no sabem com treure'l, i contemplem i vivim el 
present amb ulls entelats i amatents.

Sense voler-ho, som una mica més un poble de cera 
on els petons són prohibits i ens hem tornat més 
freds i selectius. No és cap novetat dir que es per-
cep un canvi de conducta arreu dels nostres 
pobles, i aquest esforç que hem de fer cada dia 
davant la incertesa i la gestió de les emocions ha 
trencat els equilibris més fràgils.

Però precisament i per tot això som aquí: perquè la Festa Major és necessària per recu-
perar certa normalitat a la vida social de Vinebre i tenim moltes ganes de tornar a tocar 
el somnis i fer-ho amb la vostra companyia.

No vull passar per alt la coŀlaboració de les associacions i vull animar-les a seguir, mal-
grat el desànim i el cansament, amb la dinamització del nostre poble.

També al mossèn, que ha preparat una a una totes les misses per commemorar els nos-
tres patrons. 

Tot i la millora de la situació epidemiològica, cal continuar evitant les situacions de risc. 
Per aquest motiu, totes les activitats es duran a terme seguint la normativa vigent.

Cal complir amb les mesures establertes portant mascareta, respectant distàncies i no 
superar els aforaments.

Aquest enemic perseverant ens està posant a prova i sospesa la nostra resiliència, però 
els vinebrans i vinebranes sabem que viure és l'actitud d'omplir la vida, i nosaltres, 
aquest final d'agost, ho farem, i us convido a lluir públicament tots aquests aprenen-
tatges. 

Bona Festa Major!

Gemma Carim

Alcaldessa

 L’ALCALDESSA
Salutació de

Estimades vinebranes, estimats vinebrans i amis-
tats vingudes de fora,

Amb el somriure tapat per la prevenció i amb els 
ulls mig brillants us vinc a convidar als actes de la 
nostra Festa Major.

No us puc dir que sigui la Festa Major que tot 
l'equip de regidores i regidors de Vinebre voldríem, 
però sí us asseguro que hem intentat agafar tros-
sets i pedaços dels sinònims de tot el que més s'hi 
assembla.

Us oferim un munt de propostes fresques i dinàmi-
ques on música, jocs, aigua i esport són protagonis-
tes i on hem apostat tan per la tradició permesa 
com per la innovació també permesa. Jo diria que, 
en aquest sentit, us posem a mans un programa, no 
atapeït, però sí a màxims.

La música imprescindible a tota festa per acaronar 
l'ànima i estimular els sentits.

Els jocs per no deixar mai de ser criatures. 

L'aigua perquè és vida i un espai segur.

I l'esport perquè ens ha ajudat a sentir-nos vius 
durant tots aquests mesos.

No puc evitar enyorar els estius lliures a Vinebre on 
la Festa Major en general i el ball en particular eren 
el punt d' iŀlusionants retrobades i entre balls i gots 
plens de beguda ens petonejàvem i abraçàvem... I, 
amb els pas de les hores, arribaven les confessions 
d'amistats eternes, on tot era bonic... érem estiu i 
ens sentíem vius.

Aquests llargs mesos i any ens han passat factura, i 
molts de naltres sembla que portem un dard al cor 
que no sabem com treure'l, i contemplem i vivim el 
present amb ulls entelats i amatents.

Sense voler-ho, som una mica més un poble de cera 
on els petons són prohibits i ens hem tornat més 
freds i selectius. No és cap novetat dir que es per-
cep un canvi de conducta arreu dels nostres 
pobles, i aquest esforç que hem de fer cada dia 
davant la incertesa i la gestió de les emocions ha 
trencat els equilibris més fràgils.

Però precisament i per tot això som aquí: perquè la Festa Major és necessària per recu-
perar certa normalitat a la vida social de Vinebre i tenim moltes ganes de tornar a tocar 
el somnis i fer-ho amb la vostra companyia.

No vull passar per alt la coŀlaboració de les associacions i vull animar-les a seguir, mal-
grat el desànim i el cansament, amb la dinamització del nostre poble.

També al mossèn, que ha preparat una a una totes les misses per commemorar els nos-
tres patrons. 

Tot i la millora de la situació epidemiològica, cal continuar evitant les situacions de risc. 
Per aquest motiu, totes les activitats es duran a terme seguint la normativa vigent.

Cal complir amb les mesures establertes portant mascareta, respectant distàncies i no 
superar els aforaments.

Aquest enemic perseverant ens està posant a prova i sospesa la nostra resiliència, però 
els vinebrans i vinebranes sabem que viure és l'actitud d'omplir la vida, i nosaltres, 
aquest final d'agost, ho farem, i us convido a lluir públicament tots aquests aprenen-
tatges. 

Bona Festa Major!

Gemma Carim

Alcaldessa

 L’ALCALDESSA
Salutació de



Arriba la Festa Major 2021 i, després de tot el 
que ens ha arrabassat esta pandèmia, és hora 
de viure esta festa amb alegria i ganes. 

Ens ha costat molt arribar a poder fer xerinola 
als carrers. Per tant, hem de valorar tots els 
esforços. 

Tinc moltes ganes de tornar a veure els 
carrers engalanats, sentir tocar la banda, 
retrobar-nos amb música de fons, veure la 
pista plena de paperets, notar l'olor a festa 
major i veure els xiquets i xiquetes partici-
pant a les cucanyes. 

Xaleu força, que ve carregada d'activitats! 

Bona Festa Major, vinebranes i vinebrans! 

Ariadna Servelló

Regidora de Festes

Amigues i amics, 

Ja tenim aquí la FESTA MAJOR, una de les festes més importants de l'any, i també 
enguany vindrà condicionada per la pandèmia. Haurem de seguir respectant les 
mesures de seguretat, les distàncies...i tot el que ens diguin les autoritats sanità-
ries. 

Malgrat les restriccions, des de l'Ajuntament, hem treballat de valent per fer possi-
ble aquesta festa i hem organitzat una varietat d'activitats pensant en tots els 
públics de les diferents edats per fer una festa atractiva per tothom.

Molts de nosaltres, aquests darrers dies d'estiu, hem marxat de la pressió del dia a 
dia a la ciutat i hem vingut al poble, a connectar amb la natura, per viure una vida 
més autèntica. Com deia Rousseau, els humans tenim necessitat de tornar a la natu-
ra, de confondre'ns amb el paisatge, per renàixer.

Us encoratjo, en aquests dies de Festa Major, a trencar amb les rutines de l'any, a 
sortir al carrer per confondre'ns a les places i carrers i connectar amb els altres.

Per la meva part, desitjo que, al contemplar la bellesa del poble i la seva gent, tro-
beu el benestar que us pugui acompanyar durant tot l'any. La poesia és a tot arreu.

Visca la Festa Major de Vinebre!

Rosa Maria Pros Jordà

FESTA=VIDA

Estem en un poble que viu al costat del riu, i el riu es 
vida, com les festes majors, que donen vida al 
poble.

Tenim uns dies de celebracions: Martiri de Sant 
Joan, Santa Rosa, Sant Ramos i els fidels difunts, 
dies de vida però, com tot a vida, ho hem de viure 
amb responsabilitat, ajuda i respecte.

Que estos dies, respectant les normes sanitàries, 
sapiguem donar vida a tots els actes.

BONA FESTA MAJOR

Mn. Jordi Centelles Llop

Rector de Vinebre
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Vinebrans i vinebranes, 

Ja torna a ser Festa Major i, tot i que encara no podrem celebrar-la al 
100%, tenim la seguretat que ens ho passarem la mar de bé gaudint dels 
actes que entre tots i totes haurem preparat.

Aquest curs, aquest any, ha estat ple d'incertesa i d'adaptacions cons-
tants per anar superant el dia a dia que la situació sanitària marcava. 
Extraescolars sí, extraescolars no, actes sí, actes no... Però sembla que, 
poc a poc, ens n'hem anat sortint i que cada cop els passos que anem 
fent ja ens apropen cap a la normalitat que coneixíem.

La infantesa és una època de la vida en què l'estat d'adaptació és cons-
tant i, gràcies a aquest fet, tot infant pot aprendre i millorar. En resum, 
pot fer-se gran en l'entorn on viu. A ells i elles, fills i filles, nets i netes, 
amics i amigues i a tot infant els volem dedicar aquesta Festa Major, ja 
que ens han demostrat una gran actitud davant la situació viscuda i ens 
han ajudat, als adults, a passar-ho de la millor manera possible.

 

Som-hi! Gaudim-ne molt, petits i grans! Bona Festa Major a tothom! 

Junta de l'AMPA

Què hi farem...????

Un altre any fent bondat. Quan mos soltin mos farem 
mal... Però, mentrestant, mos dediquem a fer aque-
lles activitats que són segures, que, en el nostre cas, 
és la tirada en carrabina. La vam fer per Sant Miquel i 
la farem per Festa Major. I, sí, intentem xalar tant 
com podrem!

L'important és que mos cuidem i que el bitxo ben 
aviat mos deixi tornar a organitzar activitats per tot-
hom sense distància ni mascareta!

Mentrestant, i donat que ara està de moda el tema 
dels fitxatges, que uns marxen al PSG i altres se que-
den amb lo cul a l'aire... sapigueu que Los Trempats 
estem en ple període de fitxar! Si esteu lliures i amb 
ganes de xalera, veniu a la Junta, que xalarem!

Bona Festa Major de cadira i mascareta, gent de Vine-
bre!!!

Junta dels TREMPATS

Un any més ens disposem a celebrar una nova 
Festa Major, segurament amb moltes ganes a 
causa de les circumstàncies amb les quals hem 
viscut tots plegats el darrer any.

Podem dir i estem contents que l'aigua per les 
nostres finques en cap moment ens ha faltat i 
hem pogut tirar endavant, com també a l'hora de 
recollir els fruits... Però, així i tot, hem de ser 
conscients que continuem amb estat de pand-
èmia i hem de ser molt prudents.

Des de la Comunitat de Regants us desitgem que 
trobeu el vostre espai amb els amics, amb la 
família... amb qui desitgeu compartir aquests 
dies de festa.

Comunitat de Regants El Progrés
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de Festa Major
PASSATEMPS PRO

GRA
MA
D’AC
TES

Voleu jugar amb naltres?

El programa d'aquest any és un album de cromos.

Veureu que hem subratllat quatre actes per indicar-vos on podeu conseguir-los.

Un cop a l'acte, heu de trobar un personatge caracteritzat amb l’element que apareix a la il·lus-
tració del dia, que serà qui us donarà el cromo corresponent per a què el pugueu enganxar al 
programa.

El diumenge de Festa Major, després de l'espectacle de fi de festa, heu de portar el programa 
completat per poder participar en el sorteig d’un lot de producte local.

Esperem que xaleu tant jugant com naltres preparant-ho. 

Molta sort!
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 21 d'agost · DISSABTE

 FESTA DEDICADA A LA GENT GRAN 

18.30 h  Missa dedicada a la gent gran.

20.00 h  Concert, a la pista poliesportiva, amb la Banda de Música de 
Ginestar. Organitza: l'Associació de Jubilats, amb la coŀlaboració de 
l'Ajuntament de Vinebre.

 Reconeixement a les persones de més edat i als socis de l'entitat.

 22 d'agost · DIUMENGE

19.00 h Inauguració, a Ca Don Joan, de l'exposició Im)perfeccions del cos de 
la dona, de Xènia Ciuraneta Rofes. 

 Organitza: Associació de Dones 

 L'exposició es podrà visitar durant tota la Festa Major, de 12 h a 14 h i 
de 17 h a 19 h. 
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 25 d'agost · DIMECRES 

12.00 h  Repicada de campanes en motiu d'alegria pel primer dia de Festa 
Major.

20.00 h XXXIX Premi de Narrativa Ribera d' Ebre, a la plaça 1 d'octubre.

 Presentació de l'obra de Francesc Puigpelat: Sota la Neu Bruta.

 Lliurament del 39è Premi.

 Música en directe durant tota la vetllada literària per part de 
Mariona Escoda i Andreu Dexeus.25
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 26 d'agost · DIJOUS

12.00 h  Missa Major de celebració dedicada al martiri de Sant Joan Baptista, 
cantada pel cor parroquial. 

13.00 h  Curses pedestres, a la plaça del Matadero, on ens tornaran a 
acompanyar la Banda de Música d'Ascó. Les i els atletes ja poden 
estar preparats pels tradicionals premis. En acabar, el jurat de carrer 
passarà a valorar els carrers guarnits. 

17.00 h  Water ball, a la piscina, per aconseguir la sensació de caminar per 
sobre de l'aigua. 

 L'Ajuntament recorda que els actes de la piscina han de complir amb 
les restriccions d'aforament. 

19.00 h  Concert de tarda, a la pista poliesportiva, amb l'espectacular 
orquestra Nova Saturno.

23.00 h  Concert de nit amb Nova Saturno. 
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 27 d'agost · DIVENDRES

11.00 h  Vols fer punteria? Hem preparat un tir amb arc als barracons per 
anar practicant.

12.00 h  Missa de celebració en honor a Santa Rosa de Lima.

13.00 h  3, 2, 1…. a l'aigua per nedar ben ràpid! Curses de natació a la piscina. 
Organitza: AMPA        

L'Ajuntament recorda que els actes de la piscina han de complir amb 
les restriccions d'aforament. 

17.00 h  Escape room DESTINY, a la Sala del cine, per aconseguir salvar la 
humanitat. Joc competitiu per equips que hauran de dur mòbil amb 
connexió a Internet per desxifrar els QR de les proves. Les pistes ens 
guiaran per aturar el virus de la ràbia, que podria acabar amb la 
humanitat.         

Màxim 100 participants, amb grups de 6 persones. Us heu d'apuntar 
el grup complet a la llista que hi ha al Casino. Data límit: dijous 26.

20.00 h  Concert de l'Anònima,  a la pista poliesportiva.
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 28 d'agost · DISSABTE

9.00 h  Tir amb carrabina, a la pista poliesportiva. Les inscripcions es 
realitzaran estrictament de 8.00 a 9.00 hores.    

Organitza: Associació d'Homes Los Trempats

10.30 h  Missa de celebració en honor a Sant Roc i Sant Ramon. 

12.00 h  Vermut electrònic, al Casino, amb Pau Brull.

19.00 h  Geocaching. Busqueu un tresor pel poble. Caldrà un mòbil per grup 
amb l'aplicació GEOCACHING instaŀlada. Activitat dirigida amb 
monitors per infants i joves. Us heu d'apuntar el grup complet al 
llistat que hi ha al Casino. Data límit: divendres 27.     
El punt de trobada és la plaça del Matadero.

19.00 h  Concert del grup CantaHualpa, músiques de dos móns -Catalunya i 
Sud Amèrica-, a la plaça 1 d'octubre.

22.00 h  A la pista poliesportiva, donarem la benvinguda als més tremendos: 
La Banda del Coche Rojo, que ens aportarà la xalera típica d'un 
dissabte de festa major. 

28
28

28
28

28
28

 28 d'agost · DISSABTE

9.00 h  Tir amb carrabina, a la pista poliesportiva. Les inscripcions es 
realitzaran estrictament de 8.00 a 9.00 hores.    

Organitza: Associació d'Homes Los Trempats

10.30 h  Missa de celebració en honor a Sant Roc i Sant Ramon. 

12.00 h  Vermut electrònic, al Casino, amb Pau Brull.

19.00 h  Geocaching. Busqueu un tresor pel poble. Caldrà un mòbil per grup 
amb l'aplicació GEOCACHING instaŀlada. Activitat dirigida amb 
monitors per infants i joves. Us heu d'apuntar el grup complet al 
llistat que hi ha al Casino. Data límit: divendres 27.     
El punt de trobada és la plaça del Matadero.

19.00 h  Concert del grup CantaHualpa, músiques de dos móns -Catalunya i 
Sud Amèrica-, a la plaça 1 d'octubre.

22.00 h  A la pista poliesportiva, donarem la benvinguda als més tremendos: 
La Banda del Coche Rojo, que ens aportarà la xalera típica d'un 
dissabte de festa major. 



29
29
29

29

29
29

 29 d'agost · DIUMENGE 

11.00 h  Durant tot el matí, inflables i atraccions aquàtiques, a la piscina. 
L'Ajuntament recorda que els actes de la piscina han de complir amb 
les restriccions d'aforament. 

12.00 h  Missa. Pregarem pels nostres difunts i per tot el poble.

17.00 h  Tradicionals cucanyes, al camp de futbol. 

 Organitza: AMPA

19.00 h  Espectacle de fi de festa, màgia familiar i il·lusions amb Bogus, a la 
pista poliesportiva.29
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POLSERES JURATS

Fotografia la Festa Major 2021 
Cal que etiqueteu les vostres imatges amb 
#fmvinebre2021 i @vinebreactiu

La fotografia guanyadora serà la que hagi rebut 
més m'agrada a l'aplicació el diumenge 29 
d'agost, a les 13.00 hores.

El premi serà un val de 50 € per comprar als 
establiments del poble. 

Aquest any, per participar a tots els actes de 
Festa Major s'ha de dur la polsera pel control 
d'accés que estem obligats a seguir per complir 
la normativa Covid. 

Premi de Narrativa
§ M. Carme Correcher

§ Nara Garreta

§ Claudia Pallisé

§ Sandra Poblet

§ Rosa Maria Pros

Carrers
§ Membre de l’AMPA

§ Membre de l’Escuderia Coll d’Arruix

§ Membre de l’Associació de Jubilats

§ Membre de l’Associació de Dones

§ Membre de Los Trempats

§ Membre de l’Ajuntament

Concurs fotografia Escuderia
§ Membre de l’AMPA

§ Membre de l’Escuderia Coll d’Arruix

§ Membre de l’Associació de Jubilats

§ Membre de l’Associació de Dones

§ Membre de Los Trempats

§ Membre de l’Ajuntament

CONCURS
D’INSTAGRAM

CARRERS GUARNITS
§ 1r premi: 150 € + placa commemorativa 

§ 2n premi: 100 € + placa commemorativa 

§ 3r premi: 50 € + placa commemorativa 

Premis: Ajuntament de Vinebre

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

§ 1r classificat/da: Trofeu i pernil 
gentilesa de l'Ajuntament 

§ 2n classificat/da: Trofeu i pernil 
gentilesa de l'Ajuntament

§ 3r classificat/da: Trofeu i pernil 
gentilesa de l'Ajuntament

CURSA PEDESTRE
Categoria femenina i masculina 

§ 1r classificat/da general: 100 €

§ 1r classificat/da local: 100 € + tradició

§ 2n classificat/da local: 75 € + tradició

§ 3r classificat/da local: 50 € + tradició

Premis: Ajuntament de Vinebre

PREMIS

CURSA PEDESTRE INFANTIL 
Categoria femenina i masculina (fins a 14 anys)

§ 1r classificat/da general: 20 €

§ 1r classificat/da local: 20 € 

§ 2n classificat/da local: 10 € 

§ 3r classificat/da local: 5 € 

Premis: Ajuntament de Vinebre

CUCANYES
Categoria femenina i masculina 

§ 1r classificat/da: 2 €

§ 2n classificat/da: 1 €

§ 3r classificat/da: 0,50 €

La resta de participants: 0,20 € i llaminadures. 

Premis: Ajuntament de Vinebre
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Des de l'Ajuntament hem respectat les mesures establertes 
pel PROCICAT al voltant de la COVID d'aforament i horaris. 

Cal que vosaltres us hi sumeu mantenint distància de 
seguretat i usant mascareta. Gràcies!
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