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DIVENDRES

22.00h. Estrena del film “EL PERÍPLE, UNA   HISTÒRIA 
DE 3 EXILIS”, de la productora Ségula Films.

Sinopsi. Què tenen en comú el director de màrqueting d’una 
multinacional, un vell torrer de fars i el líder d’un camp de refugiats 
sirians a Grècia?  La vida en aïllament, el bloqueig de l’individu i 
l’Estat a la Mediterrània. 

Amb el punt de vista clavat al conflicte sirià, a través de la mirada 
del refugiats del s.XXI,  “El Periple” revisa la memòria més intima de 
l’exili republicà del 1939 per trobar respostes a la crisi moral més 
profunda viscuda a Europa des de la II Guerra Mundial.

Lloc: Casal Cívic Trinitari Bel

23.30h. Opening Party del Casalet de Joves Canareus. 
Lloc: Casalet de Joves Canareus al C/ La Bassa.

23.30h. “Bou mecànic de foc” per als més menuts a 
càrrec de Tradició Canareva. Lloc: Carrers de la prova.  

00.05h. Bou embolat al carrer, a càrrec de la ramaderia 
Mansilla. Lloc: Carrers de la prova. 

01.00h. Obertura de festes al carrer dels pubs amb Dj 
Xavi i Alba Roso. Lloc: C/ Sant Carles (zona pubs).

19.00h. Inauguració de la 3a edició d’ART I FLORS ALS 
BALCONS. Lloc: Plaça del Camí Ample. 5

DISSABTE
10.00h. VII Marxa Popular a càrrec de la Residència 
i Centre de dia L’Onada d’Alcanar i amb la col•laboració de 
l’Institut Sòl-de-Riu. Lloc sortida: Plaça de la Residència. En 
acabar hi haurà un refrigeri per a tots els assistents.    

9
DIMECRES

PROGRAMA DE FESTES



10.00h. Bou capllaçat. Arribada del bou capllaçat al C/ Sant 
Carles. Es repartiran pastes i beguda típica del país per als més 
matiners, a càrrec de Tradició Canareva. 

10.30h. Sortida del primer bou capllaçat de la 
ramaderia Mansilla. Recorregut: C/ Sant Carles, C/ del Mar, 
C/ Nou, C/ Raval de Sant Isidre, C/ Caballer, Camí Ample, C/ 
Almenara, C/ Colon, C/ Càlig, C/ Méndez Núñez, C/ Verge dels 
Dolors, C/ Colon i Plaça Lluís Companys. Pot haver-hi dues 
voltes al recorregut.

(Es prohibeix l’aparcament de vehicles en els carrers del 
recorregut).

11.30h. Doble ballada de sardanes guanyadores del 
Premi Popular “La Sardana de l’Any” amb les cobles 
Marinada i Reus Jove. Lloc: Plaça Lluís Companys.

17.00h. Concert de LA SARDANA DE L’ANY.

Cada any s’entrenen centenars de noves sardanes. La 
Confederació Sardanista de Catalunya vol col•laborar en la seva 
difusió mitjançant el concurs La Sardana de l’Any, on s’interpreten 
les 10 sardanes finalistes erigits d’un sistema de votació anterior 
per a que el públic assistent atorgui, amb el seu vot, el PREMI 
POPULAR de LA SARDANA DE L’ANY, i el seu accèssit.

Primera part:

Interpretació de les 10 sardanes finalistes, amb la participació de les 
cobles “Reus  Jove” i “Marinada”.

Segona part:

Estrena de l’espectacle “De Músic a Mite” en motiu del centenari 
del naixement d’en Ricard Viladesau. Un recorregut per la seva vida i 
obra amb temes musicals del mateix compositor.  

Seguidament es donaran a conèixer els premiats, es lliuraran els 
premis i s’interpretaran les sardanes guanyadores.

Fi de festa amb la interpretació de la sardana ‘Alcanar’ de Francesc 
Mas i Ros amb l’Agrupació Musical Canavera i dues cobles.

La compra d’entrades es pot fer a través del web https://www.lsda.cat. 

Lloc: Centre Cívic

12
DISSABTE
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DISSABTE

18.00h. TALLER DE CIRC amb la Troupe Malabó, que 
presenten un espectacle circense totalment interactiu on 
els més menuts es convertiran en autèntics malabaristes. Els 
monitors ensenyaran a moure el diàbolo, fer equilibris amb 
masses o pilotes, caminar amb xanques, fer girar plats xinesos, 
etc.  Lloc: Plaça de l’Ajuntament.

*L’organització demana que durant les activitats infantils els
xiquets/es vagin acompanyats d’una persona adulta; en cas contrari, 
l’organització queda exempta de qualsevol responsabilitat

18.30h. Partit de bàsquet categoria infantil masculí, enre 
el CB Alcanar i l’AD Torredembarra. Lloc: Pavelló poliesportiu.

20.00h. Sortida del segon bou capllaçat de la 
ramaderia Mansilla. Recorregut: Plaça de Bous, C/ Ramon 
i Cajal, Av. Constitució, Ronda dels Campets, Av. Catalunya, C/ 
Verge de Montserrat, C/ Canonge Matamoros i C/ Ramon i 
Cajal. Pot haver-hi dues voltes al recorregut.

(Es prohibeix l’aparcament de vehicles en els carrers del 
recorregut).

22.00h. Concert de SUKRE (en format breu). Un 
grup format per dos amics de la infància, un canareu i un 
casenc (Ruben y Macià) que amb molts anys de compartir 
la seva passió per la música ara han iniciat la seva aventura 
artística ensenyant la seva obra al públic sota el lema: “Que 
la música estigue sempre en el teu viatge”. Lloc: Escola 
Joan Bta. Serra

22.30h. PEP GIMENO “BOTIFARRA” i la Banda 
Municipal de Música d’Alcanar us oferiran l’espectacle 
BOTIFARRA A BANDA. Aquest és un espectacle que 
unirà dues de les formes més populars de la música del 
País Valencià; la rondalla de corda (guitarra, guitarró, llaüt 
i bandúrria) i la banda de música amb instruments de vent.  
Lloc: Escola Joan Bta. Serra.

00.30h. Ball de gala amb l’orquestra MONTESOL Lloc: 
Centre Cívic.

...tot seguit, continua la festa amb l’actuació en directe amb 
DJ’s.



13 
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09:00h. Tradicional arribada dels bous al poble per 
la Serreta. Es recrearà l’antiga transhumància, sortint des 
de Sòl-de-Riu, seguint antigues vies pecuàries, descansant a la 
Pedrera. A les 11.00h sortida cap a la Serreta, entrant al poble 
pels C/ Sant Ramon, C/ Sant Pere, Camí Ample i C/ La Bassa.

12.00h. Ball de vermut: Veniu a ballar el concert de peces 
tradicionals de festes populars a l’encreuament dels carrers 
Aspirant Sant Jordi, Ramon i Cajal i Onze de Setembre, 
acompanyat d’un refrigeri gentilesa dels bars esmentats, Garcia 
Moreno i de l’Associació de pensionistes, protectors i jubilats. 
A càrrec de l’Agrupació Musical Canareva 

12.30h. Prova de bous, a càrrec de la ramaderia Mansilla.

Mentrestant, la Penya Ensapats oferirà a tots els assistents una 
musclada, gentilesa de Cademar i pa amb tomàquet i 
pernil gentilesa de la Penya Ensapats.

I al Casal dels Joves Canareus s’inauguraran les V Jornades 
gastronòmiques amb una fideuà amb el patrocini de Coma 
Plana Oli d’oliva. Obert fins a les 21.00h.

18.00h. Bous a la plaça, a càrrec de la ramaderia La 
Paloma.

21.30h. Traca corredora pels carrers del circuit. (Carrers: 
Plaça Ajuntament, Generalitat, Josep Irla, Major, Plaça Major, 
Ramon y Cajal, C/ Suñer, Passatge Espanyol, Plaça Ajuntament). 

Es prohibeix l’aparcament de vehicles dins del recorregut 
establert.

22.15h. “Bou mecànic de foc” per als més menuts. A 
càrrec de Tradició Canareva.

22.30h. Bou embolat a la plaça, a càrrec de la ramaderia 
La Paloma. 
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12.30h. Prova de bous, a càrrec de la ramaderia Mansilla.

La Penya Ensapats oferirà a tots els assistents una musclada i 
degustació de fruits secs gentilesa Frit Ravich.

Continuen les V jornades gastronòmiques Festes de Maig 
al Casal de Joves Canareus amb degustació de musclos, 
amb el patrocini de Peixateria i Mariscos Casero de Les Cases 
d’Alcanar. Obert fins a les 17.00h.

17.00h. Activitats infantils i pintada de mural. Lloc: 
Plaça Països Catalans.

*L’organització demana que durant les activitats infantils els
xiquets/es vagin acompanyats d’una persona adulta; en cas contrari, 
l’organització queda exempta de qualsevol responsabilitat

18.00h. Bous a la plaça, a càrrec de la ramaderia 
Mansilla.

19.00h. Espectacle Joan Pera, CAPRI. Un nou espectacle 
on Joan Pera recull alguns dels monòlegs més coneguts del 
popular actor i humorista català Joan Capri. La ironia amable 
però incisiva de Joan Capri el va convertir en una caricatura 
del català urbà mitjà que va fer riure a vàries generacions. Dos 
emblemes de l’humor català en un únic teatre, units en la tasca 
d’entretenir, divertir i fer que passem una bona estona amb 
una comèdia de gran qualitat protagonitzada pel conegut i 
entranyable actor Joan Pera. 

L’entrada anticipada es pot comprar tant als músics de l’AMC com 
als següents establiments: Alcanar: La Cafe, La Volta, Restaurant Pepet, 
Forn de Marià i GiSA advocats i assessors. Les Cases: Estanc Jordi.   

(Anticipada: 10€ - A finestreta-guixeta: 12€)

21.30h. SOPAR POPULAR a càrrec de la Comissió de 
Festes. Lloc: Av. Catalunya. Servei: Els 4 Fogons de la Llar. (Venda 
de tiquets a l’Ajuntament d’Alcanar: 2 €)

El sopar s’amenitzarà amb la música del duet canareu Fem Festa. 

00.30h. “Desafio Dj’s locals”. Lloc: C/ Sant Carles (zona 
pubs).
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10.00h. Cercavila a cop de tambor pels carrers del poble 
a càrrec de l’Agrupació de Timbalers Sant Isidre.

11.00h. Processó fins al Mirador amb l’acompanyament de 
la Banda Municipal de Música, i tot seguit Santa Missa en 
honor a Sant Isidre Llaurador. 

11.30h. Castells inflables a la Plaça  de la Bassa.

12.00h. Tradicional “encierro” de bous mecànics per als 
més menuts al carrer de la prova, a càrrec de Tradició Canareva.

15.00h. III Campionat de Guinyot, a càrrec dels Amics 
del Guinyot d’Alcanar. Lloc: Cafeteria Punt de Trobada. 

17.30h. I Torneig Pro Evolution Soccer (PES) Penya 
barcelonista d’Alcanar. Lloc: Seu de la Penya Barcelonista. 
Les inscripcions (limitades), gratuïtes, es faran a la pròpia seu de la Penya 
abans del dia 15/5/2018 a les 15.00h. Es podran consultar les Bases en 
les xarxes socials de l’entitat.

17.30h. Exhibició de twirling a càrrec del Club Twirling 
Alcanar. Lloc: Pavelló Poliesportiu.

18:00h. ESPECTACLE INFANTIL “La volta al món 
en uns quants contes”. Espectacle de contes itinerant, on 
anirem coneixent contes de diferents continents passejant pel 
nostre poble. Lloc d’inici: Plaça de la Bassa.

*L’organització demana que durant les activitats infantils els xiquets/es
vagin acompanyats d’una persona adulta; en cas contrari, l’organització 
queda exempta de qualsevol responsabilitat.

19.30h. Concert d’Alcyon. Lloc: Plaça de la Bassa

20.00h. Festival de patinatge a càrrec del Club Patí Alcanar, 
amb la participació del Club Joventut Ulldecona, Club Patinatge 
Artístic Vinaròs i Club Patí Rapitenc. Lloc: Pavelló poliesportiu.

22.30h. Bou embolat a la plaça, a càrrec de la ramaderia 
Mansilla, i patrocinat per “Amics de la Capea”.

Festivitat 
de Sant 
Isidre
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12.30h. Prova de bous, a càrrec de la ramaderia Eliseo.

La Penya Ensapats oferirà una musclada i degustació de 
productes de García Moreno.

I al Casal dels Joves Canareus, continuen les V jornades 
gastronòmiques Festes de Maig, on els Joves Canareus et 
transportaran a la Feria d’Abril andalusa, amb degustació de 
“pescaito frito” a ritme de sevillana i rumba catalana, amb el 
patrocini de Peixateria Floro. Obert fins a les 17.00h.

18.00h.  Bous a la plaça, a càrrec de la ramaderia Benavent.

22.15h. “Bou mecànic de foc” per als més menuts. A 
càrrec de Tradició Canareva.

22.30h. Bou embolat a la plaça, a càrrec de la ramaderia 
Benavent.

17 
DIJOUS

12.30h. Prova de bous, a càrrec de la ramaderia Ivanet.
La Penya Ensapats oferirà a tots els assistents una musclada 
i degustació de coc salat gentilesa de pastisseria l’Ermita.

Continuen les V jornades gastronòmiques Festes de Maig 
al Casal de Joves Canareus amb degustació d’embotits gentilesa 
de García Moreno. Obert fins a les 17.00h.

17.00h. “Vine disfressat o ja et disfressàrem natros”. 
Activitats infantils amb festa de disfresses, pintacares i taller de 
tatuatges. Lloc: Plaça Països Catalans.

*L’organització demana que durant les activitats infantils els xiquets/es
vagin acompanyats d’una persona adulta; en cas contrari, l’organització 
queda exempta de qualsevol responsabilitat

18.00h. Bous a la plaça, a càrrec de la ramaderia Gallo.

22.15h. “Bou mecànic de foc” per als més menuts. A 
càrrec de Tradició Canareva.

22.30h. Bou embolat a la plaça, a càrrec de la ramaderia Gallo.

00.30h. NIT DE “LA MOVIDA” a la zona dels pubs.       
Lloc: C/ Sant Carles.
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12.30h. Prova de bous, a càrrec de la ramaderia Germans 
Princep.

La Penya Ensapats oferirà a tots els assistents una 
musclada i degustació de llagostins, amb la col•laboració 
de l’Ajuntament d’Alcanar.

Avui, a les V Jornades gastronòmiques al Casal de 
Joves Canareus, hi haurà degustació de paelles i Festa 
Ramal&Friends. Patrocina: Alimentació Cadell. Obert fins a 
les 21.00h.

18.00h. Bous a la plaça, a càrrec de la ramaderia Ozcoz.

21.30h. Traca corredora pels carrers del circuit. (Carrers: 
Plaça Ajuntament, Generalitat, Josep Irla, Major, Plaça Major, 
Ramon y Cajal, C/ Suñer, Passatge Espanyol, Plaça Ajuntament). 

Es prohibeix l’aparcament de vehicles dins del recorregut 
establert.

22.15h. “Bou mecànic de foc” per als més menuts. A 
càrrec de Tradició Canareva.

22.30h. Bou embolat a la plaça, a càrrec de la ramaderia 
Ozcoz.

24.00h. FESTA FLAIX FM i actuació de Dj Gallo. Lloc: 
Centre Cívic.
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10.15h. Partit de bàsquet categoria infantil masculí, entre 
el CB Alcanar i els Cantaires Tortosa. Lloc: Pavelló poliesportiu.

11.45h. Partit de bàsquet categoria júnior masculí, entre el 
CB Alcanar i un rival per determinar. Lloc: Pavelló poliesportiu.

12.30h. Prova de bous, a càrrec de la ramaderia La Paloma.

Mentrestant, la Penya Ensapats oferirà a tots els assistents una 
musclada i una degustació de paella, gentilesa de Carns Mercè Juan 
(tandy), Fruites les Mercès, i amb la col•laboració de Garcia Moreno.

13.00h. CONCURS DE PAELLES a la plaça del Mirador. 
Veure les bases a la pàgina 27.

17.00h. La Cagada del Manso. Lloc: Plaça de Bous.

18.00h. Bous a la plaça, a càrrec de la ramaderia 
Machancoses. I comptarem amb l’animació de la Banda 
Municipal de Música d’Alcanar.

18.00h. Campionat de futbol Veterans Terres de l’Ebre. 
Partit entre l’AV Alcanar i l’AV Amposta. Lloc: Camp Municipal 
de la Fanecada.

18.30h. Diada Internacional de la Dansa. Exhibició i classes 
a tots els assistents de Ballet Clàssic, Ballet Modern, Hip Hop i Balls 
de Saló... a càrrec del Club Ballet Alcanar. En finalitzar i haurà una 
classe de ball oberta al públic. Lloc: Plaça del Centre Cívic.

20.00h. Concert de tarda amb l’orquestra WELCOME 
BAND. Lloc: Centre Cívic.

22.15h. “Bou mecànic de foc” per als més menuts. A 
càrrec de Tradició Canareva.

22.30h. Bou embolat a la plaça, a càrrec de la ramaderia 
Machancoses.

23.30h. Festa al Camí Ample amb música EDM, a 
càrrec del DJ “Lincoln.G” i amics.

00.30h. Ball de gala amb l’orquestra WELCOME BAND 
Lloc: Centre Cívic.

...tot seguit, continua la festa amb l’actuació en directe amb DJ’s.
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17.00h. Plantada de Gegants a la Plaça del Mercat, a càrrec 
de la Colla Gegantera d’Alcanar. 

..tot seguit, cercavila pels carrers de la ciutat amb el següent 
recorregut: C/ Miquel Figueres, Passatge Espanyol, Plaça de 
l’Ajuntament, C/ Generalitat, Plaça Major, C/ Felip Pedrell, 
Plaça del Camí Ample, C/ la Bassa, Plaça del Camí Ample,                          
C/ Almenara, C/ Carolines, C/ Alcalde Sanmartí, Plaça Major,       
C/ Ramon i Cajal, Av. Catalunya i Plaça del Mercat.

18.00h. Bous a la plaça, a càrrec de la ramaderia 
Granchel.

A continuació, Correfoc, on el grup de diables “Fotem-li 
Foc” d’Alcanar, ens acompanyarà pels carrers de la nostra 
ciutat ballant amb foc, on acomiadarem a les Festes de Maig 
amb un castell de focs d’artifici. Recorregut: Plaça de Bous,                          
C/ Ramon i Cajal, C/ 11 de Setembre, Av. Abril, Av. Constitució 
i Centre Cívic.

Els abonaments de les taules estaran disponibles al mateix       
recinte de ball per part de les entitats

ACTES FORA DE PROGRAMA
DISSABTE 26 DE MAIG

17.00h. Xarrada del reconegut dietista Julio Basulto basada 
en el llibre Se’m fa bola. Lloc: Casal Cívic Trinitari Bel.

19.00h. XXI Concurs Europeu de Reclam Bucal. Lloc: 
Centre Cívic. Durant tot el dia hi haurà activitats relacionades.

La Comissió Organitzadora es reserva el dret d’alterar, 
modificar o suprimir qualssevol dels  programats, si les 
circumstàncies ho fessin necessari



BASES CONCURS DE PAELLES
(DISSABTE, 19)

- Inscripcions es faran a les oficines de l’Ajuntament o al telèfon 977 73 20 13. Termini: 
fins al 16/05/2018.
- Les inscripcions estaran limitades a 20 participants.
- Les places de cada paella seran com a mínim de 15 persones.
- El temps d’elaboració serà de 12:00h a 14:00h (les paelles que en aquest temps no 
estiguin acabades quedaran excloses del concurs).
- Les paelles es cuinaran amb llenya. 
- L’organització donarà mig conill, mig pollastre, 2 quilos d’arròs i la llenya. 
- Els participants han de portar la paella, els ferrens i els ingredients que vulguin afegir 
per elaborar-la al seu gust.       

NOTES MOLT IMPORTANTS
 Es recorda a tothom que l’assistència a qualsevol acte amb bous, és totalment lliure
i voluntària. I que, malgrat que l’Ajuntament d’Alcanar compleix íntegrament la Llei 
34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous (DOGC 
5.731, 08/10/2010), i sempre hi pot haver algun perill per a les persones que hi vagin.
 D’acord amb el Decret 156/2013, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals 
amb bous, on en l’article 10 de la mateixa, es prohibeix la participació en els 
espectacles de festes tradicionals amb bous dels menors de catorze anys, que 
només hi poden ser presents com a espectadors.
Per tal de garantir la integritat dels menors de catorze anys, s’entén per participació la 
mera presència d’aquests menors en el mateix espai dels recintes i places reservats per 
a la celebració de la festa tradicional on es trobin els animals, així com la intervenció 
activa d’aquests menors en els diferents actes de la festa, en qualsevol de les seves 
modalitats més enllà de la seva presència com a espectadors
 Es podrà variar el programa d’actes taurins per raons de sanejament ramader, la qual
cosa dependrà de les autoritats sanitàries o d’altres organismes competents. 
 Durant els actes dels bous capllaçats es prohibeix a tothom l’aparcament dels vehicles
als carrers dels circuïts (veure recorreguts al programa).
 Durant l’acte del correfoc, l’organitzador no es farà responsable dels danys o
perjudicis que es puguin ocasionar a les persones i/o vehicles que es trobin dins el circuit.  
 En les activitats infantils, els xiquets i xiquetes han d’anar acompanyats per un adult, 
en cas contrari, l’organització queda exempta de qualsevol responsabilitat. 
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