
SALUTACIO PROGRAMA

Tot just fa quatre dies que hem arribat a 
l’ajuntament i ja estem celebrant la nostra Festa 
Major.
Cal agrair la feina feta per l’anterior equip de 
govern, encapçalat per la Ildefonsa, en la 
preparació del programa d’actes d’enguany.

Ens fa molta il·lusió dirigir-nos a totes les 
carmetanes i als carmetans per desitjar-vos que 
gaudiu de la Major de les Festes, amb diverses 
propostes i activitats fonamentades en aquelles 
que, en els darrers anys, han estat la base 
d’aquesta celebració.

Les festes serveixen per passar-s’ho bé i per 
fomentar espais de relació i de convivència 
ciutadana. En un context social complex, es fa 

necessari reivindicar aquest fet i que això es 
converteixi en el pal de paller per construir un 
poble cohesionat per seguir sumant i que ens 
permeti fer front a les incerteses i injustícies que 
com a país estem vivint. 

Gràcies als col·laboradors per la seva feina 
desinteressada, que contribueix al bon 
desenvolupament dels actes.

Gaudiu al màxim d’aquesta festa... xaleu amb la 
seva rauxa i disbauxa, posant l’èmfasi en el 
civisme i la participació de tothom.
n

Bona Festa Major 2019!
Ajuntament de Carme

Dijous 11

5 de la tarda
MEDIEVÀLIA: Espai de jocs medievals
A la Pista vella, per a tota la família!. Activitat 
subvencionada pel Centre Recreatiu de Carme.

2/4 de 9 del vespre
HAVANERES
Al pati de missa, amb el grup Mar Brava i el 
tradicional cremat a la mitja part.

Divendres 12

2/4 de 10 del vespre
SOPAR POPULAR
Al C/ Verge del Carme.

12 de la nit
CORREFOC
A la Plaça Major, passant per diversos carrers 
i places del poble, a càrrec de la 
Colla de Diables de Carme.

2/4 de 2 de la matinada
NIT JOVE
Al C/ Raval de baix, amb el grup
Tapeo Sound System i discomòbil.

Dissabte 13

8 del vespre
CONCERT DE FESTA MAJOR
A la pista vella, amb un tribut al grup ABBA, 
formació pop que va triomfar a la dècada dels 70. 

2/4 de 12 de la nit
ESPECTACLE DE NIT

A la pista vella, amb l’actor i humorista PEYU i 
el show L’home Orquestra.

1 de la matinada
FESTA DELS 80s I DELS 90s

A la pista vella.

Diumenge 14

6 de la tarda
PARTIT DE FESTA MAJOR

Al camp de futbol, CE Carme - CE La Llacuna

8 del vespre
BALL DE VETLLA

A la pista vella, amb el grup Cocktail.

Dilluns 15

7 de la tarda
ESPECTACLE DE TEATRE D’HUMOR

Al Pati de Missa, Ludus, de la Cia. Jordi del 
Rio. Per a tots els públics!

10 del vespre
CINEMA A LA FRESCA

A l’Escorxador.

Dimarts 16

11 de matí
REPIC DE CAMPANES
A l’Església, a càrrec del campaner del poble.

12 del migdia
MISSA SOLEMNE
A l’Església, amb l’acompanyament dels 
Amics de la parròquia. 

1 del migdia
SARDANES
Al Pati de Missa, amb la Cobla Lluïsos.

6 de la tarda
FESTA DE L’ESCUMA
A la pista nova.

Dissabte 20

10 del vespre
TEATRE
A la pista vella, Bèsties o feréstecs 
(Dirigida per Teresa Casaus i interpretada pel 
grup Set Vetes; adaptació de l’obra Feréstecs 
de Carlo Goldoni).

(Portada) 149mm (Contraportada) 149mm 147mm
21

2m
m



NOTES ORGANITZA
Banderoles i senyera
Us demanem que aquells qui ja disposeu de 
banderoles de festa del poble, així com de la 
senyera catalana, les pengeu als balcons i 
finestres del 11 al 20 de juliol. Aquells qui encara 
no tingueu les banderoles de festa, les podeu 
adquirir a l’Ajuntament en horari d’oficina. 

Preus de la Festa Major
Espectacle de nit (Peyu) dissabte 13 .... 5€
Ball de vetlla diumenge 14 ...................... 5€
Teatre dissabte 20 ....................................... 5€
Taula per a un dia ................................. 10€
Taula per a dos dies ............................. 17€
La resta d’actes són gratuïts.
Tots els actes són gratuïts per als infants menors 
de 12 anys.

Venda d’entrades
Mitja hora abans de cada acte s’obrirà la taquilla 
per poder adquirir-hi entrades. 

Correfoc
Cal anar vestit amb roba de cotó (es recomana 
utilitzar roba vella que pugui fer-se malbé). 
Aconsellem l’ús del barret de palla i proteccions 
oculars i auditives. Estarà prohibit l’ús de 
material pirotèctic extern al correfoc. Cal seguir 
en tot moment les indicacions dels organitza-
dors i tindre localitzats els equips mèdics.

Cinema a la fresca
Hi haurà servei de bar i crispetes.

Sopar popular
El menú del sopar consistirà en amanida 
Scorpia, fideuà amb fruits del mar i allioli i, de 
postres, brownie de xocolata casolà. També 
inclourà sangria de vi, cava, aigua, cafè i gotes.
Preu: adults 15€ i infants 8€.
Cal reservar plaça* trucant en horari de matí a 
l’ajuntament (938 080 051) fins el dijous 11 de 
juliol.
*S’ofereix la possibilitat de retirar els tiquets i fer 
efectiu el pagament en horari d’oficines.

Diversos
- Per a un bon funcionament, es procurarà que 
els actes de la Festa Major comencin puntual-
ment. 
- La comissió de la Festa Major 2019 dóna les 
gràcies a totes aquelles persones, entitats i 
col·lectius, empreses, comerços i serveis del 
poble que, d’una manera o d’una altra, col·labo-
ren i fan possible el desenvolupament de la 
festa.
- Amb la finalitat de participar i gaudir de la festa, 
hem de fer prevaler el civisme en tot moment.
El poble i la seva gent en sortirem beneficiats!

GRÀCIES per la vostra col·laboració!

Disseny per:
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