
FESTA MAJOR
deCARME

2022
del 14 al 23 de juliol



Salutació

Organitza

S'acosta una nova edició de la Festa Major de Carme!

Una Festa Major que no s'ha aturat mai malgrat les dificultats
dels darrers dos anys!.

Ara, novament, tenim la possibilitat de fer un programa d'actes
ben farcit on hi tenen cabuda les activitats tradicionals, d'altres
promogudes per les veïnes i veïns del poble i algunes novetats
engrescadores.

Volem passar-nos-ho bé!... tenim la necessitat de sortir al
carrer, xalar amb tothom i deixar-nos portar per la disbauxa,
això sí, amb seny i civisme.

Com deia en Sarsanedas...

Mil banderes de ginesta
guarneixen el meu terrat.
El dissabte ha fet neteja.
El diumenge campaneja
dins el cel esbatanat.
[...]
És festa perquè m’estimes.
Cada balcó té un domàs.
Poms de clavells a les cimes
dels plàtans i als campanars.
Fragment del poema Postals d'Itàlia; 1965

Bona Festa Major 2022!
Ajuntament de Carme



DIJOUS
14

2/4 de 9 del vespre
 
 

AL PATI DE MISSA, AMB EL GRUP                             
I EL TRADICIONAL CREMAT A LA MITJA PART.

HAVANERES
ELS CREMATSELS CREMATSELS CREMATS

DIVENDRES
15

DISSABTE
16

Programa
d'actes

CORREFOC

XERINOLA FAMILIAR
7 de la tarda 

AL PATI DE MISSA, 

11 de la nit 

A LA PLAÇA MAJOR, RECORREGUT PER
DIVERSOS CARRERS I PLACES DEL POBLE,
A CÀRREC DE LA

ESPECTACLE DE
TEATRE FAMILIAR

SOPAR POPULAR

DISSABTE
23

COLLA DE DIABLES DE CARMECOLLA DE DIABLES DE CARMECOLLA DE DIABLES DE CARME

DIUMENGE
17

11 del  matí 

A L'ESGLÉSIA, A CÀRREC DEL 

2/4 de 10 del vespre 
 
 

A L'ENTORN DEL PATI DE MISSA

2/8 de 8 de la tarda
 
 
 
 

A LA PLAÇA MAJOR,                                 , 
 AMB LA                                              

12 de la nit
 
 
 
 

PELS CARRERS DEL POBLE I A LA PISTA VELLA,
          AMB EL GRUP                                                         

REPIC DE CAMPANES

12 del migdia

A L'ESGLÉSIA, AMB L'ACOMPANYAMENT DELS 

MISSA SOLEMNE

1 del migdia

AL PATI DE MISSA, AMB LA 

SARDANES I VERMUT DE
FESTA MAJOR cercavila i

gresca musical

PASCUAL & ELS DESNATATSPASCUAL & ELS DESNATATSPASCUAL & ELS DESNATATS

campaner del poble

Amics de la Parròquia

COBLA LLUÏSOSCOBLA LLUÏSOSCOBLA LLUÏSOS

CIA. DEL PRÍNCEP TOTILAUCIA. DEL PRÍNCEP TOTILAUCIA. DEL PRÍNCEP TOTILAU
El llop ferotge 

10 del vespre
 
 

A LA PISTA VELLA,                                             ; ESCRITA I
DIRIGIDA PER TERESA CASAUS I FRANCESC FARRÉ I

INTERPRETADA PEL GRUP SET VETES

TEATRE
Tartan de la Selva

                   cercavila amb capgrossos,
jocs de cucanya, berenar i "el petit pregó"

NIT JOVE
 2/4 d’1 de la matinada

 
 

C./ RAVAL DE BAIX
      AMB EL GRUP                          I                           DALTON BANGDALTON BANGDALTON BANG discomòbil

6 de la tarda
 
 

AL CAMP DE FUTBOL, 10 PROVES PER DEMOSTRAR LA
VOSTRA HABILITAT AL VOLANT D'AQUESTS VEHICLES

GIMCANA DE TRACTORS

6 de la tarda

 

AL CAMP DE FUTBOL

FUTBOL DE FESTA MAJOR

8 DEL VESPRE 

A LA PISTA VELLA, AMB EL GRUP 

BALL DE VETLLA 
COCKTAIL SEXTETCOCKTAIL SEXTETCOCKTAIL SEXTET

C.E. CARME - C.E. LA LLACUNA 



Pengeu les
banderoles i els
domassos als balcons
i finestres del 14 al 23
de juliol. 
Si voleu adquirir-ne,
ho podeu fer a
l’ajuntament en
horari d’oficina.

Banderoles
i senyera

Ball de vetlla (diumenge 17):

ANTICIPADA
• De manera presencial a les oficines de l’ajuntament (fins al 15 de juliol)
TAQUILLA
• Des de 30 minuts abans de l’inici del ball.

Teatre (dissabte 23): 

ANTICIPADA
• Via telemàtica, a través de l'enllaç (fins al 22 de juliol): https://core.entradium.com/events/tartan-de-la-selva
 (60% aforament)
• De manera presencial a les oficines de l’ajuntament (fins al 22 de juliol; 30% aforament)
TAQUILLA
• Es posaran a la venda les entrades corresponents al 10% de l’aforament més aquelles que no s’hagin venut de forma
anticipada, des d’1h abans de l’inici de l’espectacle i fins a exhaurir-les.
En tots els casos, només es permetrà la compra d’un màxim de 5 entrades per persona. Caldrà especificar els menors
de 13 anys (gratuït) que assistiran a l’espectacle. Els infants menors de 3 anys no ocuparan seient.

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.

notes

ENTRADA TEATRE
TARTAN DE LA SELVA

5€

Ball de vetlla diumenge 17 ... 5€
Teatre dissabte 23... 5€
(No hi haurà servei de lloguer de taules)
La resta d’actes són gratuïts.
Tots els actes són gratuïts per als infants
menors de 13 anys.

Preus de la
Festa Major Cal anar vestit amb roba de cotó (es

recomana utilitzar roba vella que es
pugui fer malbé). S’aconsella portar un
barret de palla, així com proteccions
oculars i auditives. Estarà prohibit l’ús de
material pirotècnic extern al correfoc.
Cal tenir localitzat el servei mèdic i seguir
en tot moment les indicacions dels
organitzadors.

Correfoc

Venda d'entrades

Menú_ amanida especial, pollastre amb prunes i postres. També inclourà
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 14 de juliol. 
*S’ofereix la possibilitat de retirar els tiquets i fer efectiu el pagament en
horari d’oficines o a través del portal ENTRADIUM_
https://core.entradium.com/events/sopar-popular

Sopar popular

L’Ajuntament de Carme dona les gràcies a totes aquelles persones, entitats, col·lectius, empreses,

comerços i serveis del poble que, d’una manera o d’una altra, col·laboren i fan possible el

desenvolupament de la festa.

Els participants hauran de disposar
del carnet de conduir (B).
S'haurà de portar el propi tractor o
el d'un tercer cedit.
Premis per als tres primers
classificats. 
Inscripcions_ fins dll. 18/7; 605689536
(Joan V.) o 661060389 (Pere A.)

Gimcana
de tractors


