
La Galera

AUTORA:  MERCÈ ALGUERÓ GREGO

Festes Majors

La GaLera
Del 8 al 14 d’agost de 2019



SALUDA
Quim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

És per mi un gran honor poder-me dirigir de nou a tots els galerencs i 
galerenques, aquest cop per desitjar-vos una bona Festa Major.

El mes de març passat vaig tenir el privilegi de descobrir el vostre 
municipi i part de l’enorme riquesa natural, històrica i patrimonial 
amb la qual compteu. Des de la imponent Torre medieval que marca 
l’orografia del poble, passant pel Barranc, punt d’origen dels 700 anys 
d’història de La Galera, o els majestuosos camps d’oliveres, i acabant 
amb una arrelada i potent tradició terrissaire que tothom pot desco-
brir al magnífic Centre d’Interpretació que jo també vaig poder visitar.

La Galera, doncs, expressa a la perfecció la Catalunya diversa, singular 
i atractiva que ens caracteritza. La que ens ha fet ser gent lluitadora, 
ferma i treballadora al llarg de la nostra història. I és tot el nostre patri-
moni, ja sigui una olivera o una peça de terrissa, el que ens defineix i 
ens diu qui volem ser.

Precisament per traçar plegats el futur del nostre país a través d’un 
diàleg sincer i permanent amb tot el territori, el Govern ha engegat 
el projecte de dinamització territorial “Un país d’oportunitats, un país 
viu”, amb el qual volem aconseguir l’equilibri territorial ple. Perquè 
desitgem un país on la gent pugui engegar el seu projecte vital i pro-
fessional a qualsevol indret de Catalunya, des de La Galera, el Pirineu 
o la Catalunya Central, i ho pugui fer en igual condicions, indepen-
dentment del lloc on hagi escollit viure.

Amb aquesta mirada posada en el futur, no podem tampoc oblidar 
el moment polític històric en el qual ens trobem. Pendents d’una sen-
tència contra líders honestos i compromesos, que han patit un judici 
farsa que ha vulnerat tots els seus drets, us demano que els tinguem 
cada dia presents. Que el seu sacrifici immens i generós amb les lli-
bertats de Catalunya trobi en el nostre poble la fermesa i la serenor 
que mereix.

Molt bona Festa Major!



Ramon Agustí Muñoz i Verge
Alcalde de l’Ajuntament de la Galera

Benvolgudes/s 
M’adreço, una vegada més a vosaltres, com alcalde, en motiu de la Festa 
Major, fent-vos arribar la meva més cordial salutació. Aquest any, però, ho 
faig encetant, pràcticament, una nova legislatura, en la que, un cop més, ens 
heu fet confiança i és per això que us dono les gràcies.
Ara, però, són Festes Majors i toca desconnectar del dia a dia complex i 
feixuc que ens toca viure, ja que si l’any passat recordàvem que estàvem 
envoltats d’un seguit d’esdeveniments injustos i desagradables al nostre 
país, malauradament, aquest any continuen essent aquí malgrat treballem 
per intentar resoldre la situació.
Malgrat tot la vida segueix, no s’atura, i, igual que les estacions van suc-
ceint-se, els esdeveniments també, i, ens tornem a trobar en aquest moment 
de l’any, únic, de la Festa Major. Punt de trobada amb amics i familiars, 
moment de retrobaments, de compartir àpats i de gaudir de la música i 
molts altres entreteniments que us hem preparat.
Enguany estrenem part del consistori, tot i que la programació estava mig 
enllestida, perquè en tenir unes eleccions pel mig s’ha de pervindré i cal 
tenir-ho tot organitzat. És per això que vull agrair la feina feta als regidors 
Vicent i Albert pel seu temps dedicat al poble. I dono, també, les gràcies a 
les noves regidores: Alba i Pierre que han posat tot l’interès i han treballat de 
valent per fer possible aquesta nova edició de la Festa Major.
Espero que gaudiu intensament dels diferents actes que us proposem. 
Concerts, competicions esportives, bous, àpats populars, bones orquestres, 
màgia i una exposició al Museu Terracota: “Ceràmica en dansa” de Teresa-
Marta Batalla, on podrem percebre la fusió de dues disciplines artístiques. 
La ceramista Teresa-Marta Batalla, ens mostrarà en directe, com les seves 
mans, seguint el seu compàs habitual, donen forma al fang i mentre ella crea, 
irromprà l’Arnau interpretant els seus gestos i moviments i transportant-los 
a la dansa contemporània. Exposició inclosa dins del festival  Ebre, Música 
& Patrimoni, organitzat a través del Museu de les Terres de l’Ebre i el 
Departament de Cultura, dins del programa de Museu de suport territorial.  
Desitgem que us agradi tot el que us hem preparat ja que tot i ser un munici-
pi petit, intentem oferir un ventall ampli d’activitats com en un de més gran. 
Per això, una vegada més, al nostre Programa apostem sobretot pel lleure 
però sense oblidar la cultura.
Dono les gràcies a les pubilles i hereus de la Festa Major 19, perquè, un any 
més, en són els protagonistes principals. Moltes gràcies, també, al consistori 
i treballadors de l’ajuntament per la seva implicació per tirar endavant una 
nova edició de la Festa Major. Gràcies !!!
Us desitjo una magnífica Festa Major i us emplaço a que hi participeu de 
manera cívica, amb respecte, llibertat, seny i tolerància com sempre feu. 
Aprofiteu per compartir els bons moments de les Festes Majors d’enguany 
en companyia de familiars i amics.

BONA FESTA MAJOR A TOTES I TOTS!!!!

SALUDA



Amics galerencs, galerenques, veïnat de diferents poblacions que 
durant aquests dies vindreu a La Galera.
Penso que són moltes les persones del poble que es mereixen ser 
pregoners i pregoneres. Quan m’ho van venir a preguntar, en un 
primer moment vaig tenir diferents sensacions: sorpresa, nervis, 
però al mateix temps estava molt emocionat i il·lusionat, això va 
fer que digués que acceptava ser el pregoner de les properes 
Festes Majors de La Galera 2019. Voldria agrair a tot el Consistori 
el fet que hagin pensat en mi.
Ja sabeu que les Festes són aquells dies en què el poble canvia de 
color amb les façanes emblanquinades, els carrers ben agranats i 
arruixats, l’oloreta de les pastes, dels pastissets casolans, les melo-
dies de la banda de música pels carrers del poble, les nits de ball, 
les menjades familiars i les xerrades al voltant de la taula units i 
mirant cap al futur amb il·lusió.
Com a pregoner, però sobretot com un veí més, us voldria recor-
dar la sort que tenim de viure en un poble ple de tradicions que 
donen vida a la gent i al carrer gràcies a l’empenta de les diferents 
entitats que formen el teixit associatiu de La Galera. 
Us animo a participar en les diferents activitats que ens han prepa-
rat per a passar uns dies de festa amb alegria, respecte i civisme ja 
que per a treballar ens queda la resta de l’any. 
Com bé sabeu els protagonistes de les nostres festes són les Pubilles 
i els Hereus que ens representen en els diferents actes. Per a tots 
ells i elles els hi desitjo que gaudeixin de cada instant d’aquests 
dies i que de ben segur en guardaran un bon record per al futur.
Desitjo que tots junts passem unes bones Festes Majors. 
Visca La Galera i el seu patró Sant Llorenç!

SALUDA
Juan José Talarn i Cortiella

Pregoner i President de la Gent Gran



Vaig néixer i he crescut a La Galera. De pare planer i mare galerenca.  
Als 18 anys vaig marxar a estudiar a Barcelona i després d’estudiar, 
m’hi vaig quedar perquè vaig trobar feina.
Soc Estadística i, actualment, treballo des de casa per a una Consultora 
de Recursos Humans de Sant Cugat. 
Fa 18 mesos, el meu home Hugo i jo, vam tornar al poble. El motiu 
principal de la nostra tornada va ser perquè va néixer el nostre fill Pol 
i volíem criar-lo a la Galera, el meu poble, amb la família i la nostra 
gent. No puc estar més satisfeta de la decisió que vam prendre.
Ja estant instal·lada aquí, Ramon tenia ganes de què jo formés part 
del seu equip de Govern, i, il·lusionada, vaig acceptar.
Vull ajudar en fer de la Galera un poble encara millor, on la gent 
tingui ganes de viure i de quedar-se. 
He entrat a l’ajuntament amb il·lusió, ganes i força. I intentaré fer-ho 
el millor possible.
Com ja sabeu, soc la nova Regidora de Festes. Aquest any les festes 
ja estaven una mica encaminades, Vicent em va deixar una mica de 
feina feta (gràcies Vicent!), les hem acabat d’enllestir i espero que 
siguin a gust de tots. Hi ha activitats per a què tothom pugue disfrutar 
i  participar. I ja us ben asseguro, que estan fetes des del cor i amb 
ganes de que surtin perfectes. Però, ja sabeu, no naixem ensenyats i 
per tant, agrairia la vostra ajuda, suport i col·laboració.
Les festes són de tots i para tots, i per tant, és bo tenir la opinió de 
tothom! 
Aprofito per dir-vos que hem creat la Regidoria de Participació 
Ciutadana de la qual en soc Regidora. Una Regidoria per donar veu 
a la gent del poble, on tothom pugui opinar i ajudar per al bé del 
poble. Per tant, ja sigui per millorar any a any les Festes Majors o 
per millorar dia a dia el nostre poble, us animo a parlar en mi i junts 
intentarem fer-ho el millor possible. 
Per últim, vull dir unes paraules als protagonistes d’aquestes Festes: 
pubilles i hereus, aprofiteu al màxim cada segon d’aquestes Festes ja 
que de ben segur seran inoblidables per a vosaltres. Deixeu la son a 
un costat i a disfrutar!!
Galerencs, galerenques, veïns i veïnes, us desitjo unes MOLT BONES 
FESTES MAJORS DE SANT LLORENÇ!!!!

SALUDA
Alba Miró i Balada
Regidora de festes



Benvolguts Galerencs i Galerenques,
Amb alegria vull saludar-vos i desitjar-vos molta pau i felicitat per 
totes les famílies del nostre estimat poble.
Les festes en honor de Sant Llorenç i Sant Pons ens convoquen a 
compartir uns dies de relacions fraternals. 
Aquest any és especial. Celebrarem al setembre els 25 anys de 
pregaria i devoció a la nostre Mare: Santa Maria de la Galera. Tot 
el poble ens unim cada any per venerar la seva presència en molt 
d’agraïment.
Quins van ser els orígens?. Mn. Manel Domènech va sentir en una 
predicació una història africana: “Una xiqueta estava trista i li van 
preguntar el motiu i va respondre: No tinc mare”.
Aquestes paraules van moure a Mn. Manel Domènech perquè 
la comunitat i el poble de la Galera tinguérem la Mare que ens 
acull com a fills i ens uneix com a germans: SANTA MARIA DE LA 
GALERA.
La Mare és font d’alegria, de pau, acull les nostres pregaries i ens 
mostra el camí de Jesús de Nazaret: el Salvador.
La bellíssima escultura que tenim a l’església, feta per l’escultor 
Angel Acosta, és presència d’agraïment per a nosaltres i per totes 
les futures generacions.
Amb molta confiança obrim el nostre Cor a Déu en aquesta pre-
garia:
“Oh Déu, Pare nostre, us  preguem 
per intercessió de Santa Maria de la Galera, 
mare de Jesús i mare del nostre poble, 
que moguts per la força de l’Esperit sapiguem fer
la vostra voluntat perquè el vostre 
Regne de veritat i vida, de santedat i de gràcia, de justícia, d’amor
i de pau vingui a nosaltres i a tots 
els homes del món...”
Saludo en especial afecte a tota la gent gran i als malalts.
Agraïment a tots els que fan possible aquestes festes.

VOS DESITJO MOLT BONES FESTES MAJORS

Toni Borràs i Giné
Mossèn

SALUDA



Pubilla Major 2019

elisa español serrano

Hola, em dic Elisa Español i tinc 18 anys. 
He cursat segons de batxillerat artístic 
a l’institut Dertosa (Bau) i al setembre 
començaré el Doble Grau d’Educació 
Infantil i Primària a Barcelona. En el 
meu temps lliure m’agrada pintar, llegir 
i escoltar música.
Aquest any sóc pubilla i espero gaudir 
d’aquestes festes. 



Pubilles La Galera 2019

ALBa BONETA TOMÀS MARIA IGUAL CORTIELLA

Des de petita m’han preguntat si sóc més de La Galera o de Tremp 
i jo no he pogut contestar mai, perquè La Galera sempre ha estat 
una part molt important de mi. Abans de començar una nova 
etapa de la meva vida a Barcelona estudiant Bioquímica vull gaudir 
d’estes festes com a pubilla i espero que tot el poble les visqui amb 
la mateixa emoció que els meus companys i jo. Xalem en nom de 
tots, dels que tenim al costat i dels que no podran fer-ho! Bones 
festes a tothom!

Galerencs i galerenques, sóc Maria Igual Cortiella. M’agrada la 
música i la lectura. Encara no sé que faré en un futur però serà 
alguna cosa científica. Aquest any tinc el plaer de ser pubilla i poder 
gaudir de les festes de manera diferent. Simplement desitjar-vos 
unes bones festes i espero que les gaudiu tant com ho farem 
nosaltres.



Pubilles
La Galera

2019

 Iasmina Mihaela Balu

Sóc Iasmina Mihaela Balu, tinc 18 anys i sóc rumana, tot i que 
visc a La Galera des dels 3 anys. Aquest any començaré la carrera 
d’odontologia, ja que vull ser dentista en un futur, a més a més, sóc 
una apassionada de la història. El que més m’agrada de les festes 
són les nits d’Imagina Ràdio i també la cursa ciclista.



Hereu Major
2019

LLULL CID FERRÉ

Hola, em dic Llull i sóc fill de Lina 
Ferré i Beli Cid. M’agrada el futbol, 
i m’estic aficionant al pàdel. En un 
futur faré enginyeria forestal o un 
grau superior de mecatrònica. 
Aquest any sóc hereu major i desit-
jo gaudir d’aquestes festes 2019, ja 
que seran unes festes diferents pel 
simple fet de ser hereu. 



Hereus La Galera 2019
Nascut i criat a Tremp però amb arrels maternes i molta relació 
amb La Galera, sóc el Lluc, un noi molt obert i sociable, a qui li 
encanta sortir de festa, mirar series, jugar a futbol sala i escoltar 
música. És per mi un honor poder ser hereu de La Galera i poder 
agrair amb això als amics, veïns i família del poble que sempre 
ha tingut els braços oberts des de ben petits a mi i a la meva 
germana bessona Alba, amb qui podré compartir aquestes festes, 
que de ben segur que seran increïbles

Hola, em dic Víctor Pàfila i tinc 18 anys. Aquest any sóc hereu i 
espero gaudir molt d’aquestes festes. He cursat segon de batxi-
llerat d’arts escèniques a l’institut Dertosa (Bau) I en un futur 
vull estudiar la carrera de música. M’apassiona la música i toco 
la tuba i el trombó. 

LLUC BONETA TOMÀS VÍCTOR PÀFILA CLUA



Pubilles infantils 2019

Carla Monllau FerreresNOA FABRA GARCIA



Pubilles infantils 2019

Carme Porta Bellmunt Leire Salguero Tomàs



Pubilles infantils 2019

INÉS VENTURA GARCIAIvette Talarn Subirats



Hereu
infantil

2019

Pau Navarro Porta



Homenatge a la

gent gran

FRANCISCO GASULLA AUDÍ



50 anys de casats

Juan José Talarn Cortiella i Carmen Maigi Bailach

Teresa Inés Fabra Espuny i Vicente Rallo Ferreres Estela Domènech Tomàs i Eloi Fabra Soler

Pedro Miralles Andrés i Regina Tomàs Bel



activitats
PREFESTES 2019

DISSABTE 3 D’AGOST 
10.00h Triangular esportiu: pàdel, futbolí i ping-pong. A la pista de pàdel i a la piscina muni-

cipal.

18.00h Tardeo. Festa texana al Bar la Galera.

DIMARTS 6 D’AGOST
18.00h Torneig futbol sala local a la Pista poliesportiva.

DIMECRES 7 D’AGOST – DIADA INFANTIL
10.00 - 13.00h Inflables refrescants al pati de l’Escola Sant Llorenç.
  Organitza: Ajuntament de la Galera.

13.00h Festa infantil de l’escuma al pati de l’Escola Sant Llorenç.
 Organitza: Ajuntament de la Galera.

16.00h Sorteig de les taules del ball. A la Pista Poliesportiva.  
(Avís: el torn per triar la taula es farà mitjançant sorteig, no per cua d’espera).

16.30h Activitats Infantils a l’aigua, a la Piscina Municipal. Organitza: Aj. de la Galera.

19.00h Campionat de futbolí a la Piscina Municipal.
 (Cal apuntar-se prèviament a la piscina).



Especialitats en: ARROSSOS / CARNS AL FORN I A LA BRASA / MARISCADES

C/ Sant Josep, 13 Tel. 977 718 571 / 648 652 925
43515 LA GALERA 

activitats
FESTES MAJORS SANT LLORENÇ 2019

DIJOUS 8 D’AGOST
11.00h Trencada d’olles infantils i concurs de dibuix a la zona dels columpios.
 Organitza AMPA de l’Escola Sant Llorenç i col·labora l’Ajuntament de La Galera.

19.00h Bou capllaçat (sortida C/ Peixateria).

00.00h Festa Jove... i no tan Jove a la Pista Poliesportiva. 

DIVENDRES 9 D’AGOST
10.00h Esmorzar de germanor a l’àrea del Calvari, baldanada, allioli i sardinada per a tot-

hom. Tots hi sou convidats. Sardinada per gentilesa de peixateria Manel i baldanada 
per gentilesa de Carnisseria Llasat. *Per assistir a la sardinada s’ha d’adquirir tiquet 
per 1 € a l’Ajuntament o a la Cooperativa.

13.00h Giravolt general de campanes i coets, que marcarà l’inici de la Festa Major 2019.

18.30h Cercavila a càrrec de la Banda de Música Sant Llorenç, anant a recollir els nous 
músics.

19.30h XXIV Ofrena al Patró Sant Llorenç amb la col·laboració de les entitats locals i de tots 
els veïns i veïnes. Organitza: Associació Mare de Déu de la Galera.

20.00h PROCLAMACIÓ DE LES PUBILLES I DELS HEREUS 2019. En acabat, PREGÓ DE 
LA FESTA MAJOR 2019 a càrrec del Sr. Juan José Talarn i Cortiella, exalcalde de La 
Galera i actual president de la Gent Gran. A la plaça de l’Ajuntament.

 La Coral Galerenca interpretarà l’Himne de la Galera acompanyada de la banda de 
música Sant Llorenç de la Galera. 



21.00h A la plaça de l’Ajuntament. Acte d’inauguració de l’exposició: “Ceràmica en dansa” de 
Teresa-Marta Batalla, on podrem percebre la fusió de dues disciplines. La ceramista 
Teresa-Marta Batalla, ens mostrarà en directe, com les seves mans, seguint el seu 
compàs habitual, donen forma al fang i mentre ella crea, irromprà l’Arnau interpretant 
els seus gestos i moviments i transportant-los a la dansa contemporània. Exposició 
inclosa dins del festival, Ebre, Música & Patrimoni, organitzat a través del Museu de 
les Terres de l’Ebre i el Departament de Cultura, dins del programa de Museu de 
suport territorial. L’exposició romandrà al Museu Terracota fins el 15 de setembre.

00.00h Ball a la Pista Poliesportiva amb l’orquestra EUROPA. 

DISSABTE 10 D’AGOST,
FESTIVITAT EN HONOR AL NOSTRE PATRÓ SANT LLORENÇ
10.30h Cercavila pels carrers del poble a càrrec de la Banda de Música Sant Llorenç.

11.00h Solemne missa concelebrada i processó en honor del nostre Patró Sant Llorenç. 
Missa acompanyada de la Coral Galerenca.

19.00h Sortida des de l’Ajuntament de pubilles, hereus, autoritats i Associació de la gent 
gran per anar a recollir la persona de major edat i els matrimonis que celebren els 
50 anys de casats amb l’acompanyament de la banda de música de “Sant Llorenç”.

19.30h XLIV Homenatge a la gent gran. 
 A continuació Concert a càrrec de l’orquestra WELCOME BAND.
 (A la mitja part es repartirà orxata, col·labora i patrocina la Jijonenca d’Amposta).

00.00h GRAN BALL en honor de les pubilles i hereus 2019, a la Pista Poliesportiva, ame-
nitzat per l’orquestra WELCOME BAND.

 Després del ball, DJ Jordi Caballé.

ELECTRICIDAD
FONTANERÍA
CALEFACCIÓN

Virgen de Pallerols, 8
43560 LA SÉNIA
Tel. 977 713 334



C/ Sant Antoni, 10
C/ Cooperativa, 12
43515 - La Galera
Telf. 977 718 309
cooplagalera@cooplagalera.com
www.cooplagalera.com

DIUMENGE 11 D’AGOST, FESTIVITAT EN HONOR A SANT PONÇ
10.30h Benedicció de terme al pont sobre el barranc i seguidament missa a la parròquia. 

11.00h Cursa Ciclista, XXXVI Trofeu Sant Llorenç. Sortida i arribada de la Plaça del Mercat.

15.30h Concurs de guinyot. A la Plaça del Mercat.

18.30h Exhibició de destreses amb tractors al camp de futbol. 
 Col·laboren: Tallers Fernando de La Galera, Cooperativa de La Galera, Montfruits 

Export de Santa Bàrbara, Taller Vidiella de Santa Bàrbara, Tractor Case Fandos 
d’Amposta, Ferre Anell d’Amposta, Ebrecanvis d’Amposta, Recanvis Aicrag d’Ampos-
ta, Primitivo Conesa de Tortosa, Same de Vinaròs, Tractogarden de Vinaròs.

22.00h Concert de la Banda de Música Sant Llorenç de la Galera. A la plaça de l’Ajuntament. 

00:00h Magic in the air (acrobàcia, màgia i humor), a la Pista Poliesportiva.

DILLUNS 12 AGOST, DIADA DE LA DONA
10.45h Sortida de les dones, pubilles i autoritats des de la Plaça de l’Ajuntament.

11.00h Missa. 

12.00h Per a totes les dones, tertúlia amb aperitiu a la Plaça del Mercat.

15.30h Final del concurs de guinyot. A la Plaça del Mercat.

17.00h Humor groc amb quatre o cinc atraccions al C/ Amposta (al costat de les escoles).

20.00h Concert d’Havaneres a càrrec de la Coral Galerenca a la plaça de l’Ajuntament.

22.00h Sopar de la DONA, a la Pista Poliesportiva. Per assistir al sopar s’ha d’adquirir tiquet 
per 6€ a l’Ajuntament o la Cooperativa. Se servirà codillo amb guarnició, coc d’at-
mella de La Galera, pa, vi i cremat (Cal portar gerra o un altre recipient per al vi). 
Col·labora l’Ajuntament de La Galera.

00.00h Ball a la Pista Poliesportiva amb l’orquestra Mediterrania.



CONSTRUCCIONES 3G, S.A.
Polígon Tosses, carrer Berlín, parc. 6 - 43870 AMPOSTA

Tel. 977 704 976 - Fax 977 705 654
contregisa@contregisa.com    www.contregisa.com

- Dies 9 i 10  ball a la Pista Poliesportiva.
- Dies 12 i 13, sopar a les 22.00 hores a la Pista Poliesportiva.

- ABONAMENT TAULA FESTES = 35 EUROS/TAULA UN SOL DIA= 20 EUROS.
- L’Ajuntament es reserva el dret d’alterar, modificar o suprimir qualsevol dels actes, si les circumstàncies ho 

fan necessari, o per causa de força major.

Imprimeix: Impremta Querol, S.L. · 977 597 100 - 977 597 161 · Tortosa       Dipòsit legal: T 844-2019

DIMARTS 13 D’AGOST
12.00-16.00h Vermut electrònic. Bar Rodríguez.
17.00h XXIII CONCURS INTERCOMARCAL DE BITLLES. Organitza Club de Bitlles la Galera 

a la zona d’acampada Espai Jove.
22.00h SOPAR DE GERMANOR, a la Pista Poliesportiva. Per assistir al sopar s’ha d’adquirir 

tiquet per 5€ a l’Ajuntament o la Cooperativa. Se servirà bou estofat, pa, vi i cremat 
(Cal portar gerra o un altre recipient per al vi).

00.00h CASTELL DE FOCS. 
00.30h Festa IMAGINA RÀDIO, a la Pista Poliesportiva.

DIMECRES 14 D’AGOST
12.00h CONCURS DE PAELLES, al costat de la  Pista Poliesportiva. La Cooperativa Agrícola 

de la Galera posa l’oli i Supermercat Pròxim la Galera, l’arròs, l’Ajuntament de la 
Galera la llenya i els participants les ganes i la gana. 

18.30h Cagada del Manso al Camp de Fútbol.
20.00h Bou capllaçat (sortida C/Peixateria).
23.00h CORREFOCS a càrrec del Grup de Diables “7 cervells”. Concentració davant de 

l’Ajuntament.

DIJOUS 15 D’AGOST
19.30h Trobada de motos antigues a la Plaça del Mercat.



COMUNIONS
BODES
CELEBRACIONS
MENÚ DIARI
MENÚ CAP DE SETMANA

Ctra. Sta. Bàrbara - La Sénia, Km 6
43515 LA GALERA

Tels. 9777 71 87 77 - 636 461 918
pla.galera@woridonline.es

OBERT TOTS ELS DIES

Es recorda a tothom que l’assistència a qualsevol acte amb bous és totalment lliure 
i voluntària. Els menors de 14 anys tenen prohibit baixar a la plaça. L’Ajuntament com-
pleix íntegrament l’article 10 de la Llei 34/2010 d’1 d’octubre de regulació de les 
Festes Tradicionals en Bous, i recorda que sempre hi pot haver algun perill per a les 
persones que hi participen. No obstant això, l’Ajuntament declina tota responsabilitat 
de qualsevol accident.

BOU CAPLLAÇAT: caldrà retirar els vehicles de tot el recorregut amb antelació (passarà 
pels carrers Peixateria, Sant Antoni, Carasol, Abadia, Major, Sant Llorenç, Afores San-
ta Bàrbara, Tarragona, Creu)

CORREFOCS: es recorda al veïnat que cal retirar tots els vehicles del recorregut per on 
ha de passar. Les persones que hi participen han d’anar vestides amb roba de teixits 
de cotó i similar, que no prenguin foc, barret de palla, etc.

PROCESSÓ: caldrà, també, retirar els vehicles de tot el recorregut amb antelació. 

NOTA IMPORTANT DE L’AJUNTAMENT



Ajuntament de la Galera
Bona Festa Major 2019!
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