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PROGRAMA OFICIAL dels actes a celebrar amb motiu de 
les Festes Majors de la nostra ciutat, del 19 al 28 de juliol 
de 2019, ambdós inclosos.

Divendres 19
A les 18’- h.- Anunci oficial de les festes des de la Casa de la Vila, amb els actes tra-

dicionals de llançament de coets, caramels, volteig de campanes i amenitzat per la 
Xaranga Sense Nom.

A les 18.30 h.- A la plaça Carles III, trencada d’olles per als més menuts, organitzada 
per la Comissió de Festes. Patrocinada per Aigües de Catalunya.
Les inscripcions tindran lloc ½ hora abans de l’inici de l’activitat.

A les 19.15 h.- Arribada dels bous capllaçats al carrer Sant Isidre (davant Restaurant 
Can Batiste) i cercavila amb xaranga fins la Casa de la Vila. Actes organitzats per la 
Penya Bou Capllaçat.

A les 20.30 h.- Sortida des de la plaça Carles III, direcció carrer Sant Josep, del primer 
bou capllaçat pels carrers de la població, de la Ramaderia Hilario Príncep de Lligallo 
del Gànguil-Camarles. Patrocinat per la Penya Bou Capllaçat.
Recorregut: plaça Carles III (enfront Ajuntament), carrer Sant Josep, av. Sagrat Cor,  Dr. Ferran, 

carrer 8 de gener, av. Codonyol, carrer València, Vinaròs, av. Catalunya, carrer 8 de gener, av. Dr. 

Ferran i Sagrat Cor.

Es recomana als propietaris de vehicles, no estacionar en els carrers del recorregut del bou. 

A les 22.30 h.- Correfocs a càrrec de les Colles Diables Aldaia (L’Aldea), Els dimonis 
de Morella (Morella), Lo Minotaure (Amposta), Fotem-li foc (Alcanar), Dimonis de la 
Plana (Castelló), Os Diaples d’a Uerba (Saragossa), Diaples d’a Madalena (Saragosa) 
i la Colla de Diables “Diabmonis”. Espectacle de foc íntegrament a la plaça Carles III 
entre els carrers Gorria i Sant Josep.
Nota.- Es prega als participants a l’acte que prenguin les mesures adequades per salvaguardar la 
integritat física i la dels béns públics i privats del recorregut (veure mesures de seguretat al darrera 
de la programació).

A les 23’- h.- A la plaça 1 d’octubre, inici de la revetlla amb les actuacions de: 
Mr. Dj Fernando Garcia + Joan Rovira en concert + Dj Pepo. 
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Dissabte 20
A les 00.05 h.- Bou embolat pels carrers condicionats a tal fi, a càrrec de la Ramaderia Fer-
nando Mansilla d’Ulldecona.

A les 06’- h.- “Manyanita” al Bar Pepet, organitzada per la Penya Bou Capllaçat.

A les 07’- h.- Sortida des de la plaça Carles III (cruïlla St. Josep) del segon bou capllaçat pels 
carrers de la població, de la Ramaderia Fernando Mansilla d’Ulldecona. Acte patrocinat per 
la Penya Bou Capllaçat.
Recorregut: Plaça Carles III, carrers Constància i Sant Isidre, volta rotonda Església Nova, carrer Sant Isidre, av. 
Constitució, carrer Gorria, plaça Carles III, carrer Constància, Sant Isidre, Aurora, plaça Carles III, carrer Sant Fran-

cesc, Jesús, Bisbe Aznar, Camp, Sant Rafel, Sant Pere, Sant Joan, Jesús, Sant Francesc, volta plaça del Cóc,  carrer 
Sant Francesc, Jesús, Bisbe Aznar i Camp.
Es recomana als propietaris de vehicles no estacionar en els carrers del recorregut del bou. 

A les 11’- h.- A la llotja del moll pesquer, festa marítima, “cucanyes”, pal ensabonat, proves 
d’habilitat a la mar, organitzada per la Comissió de Festes. Al mateix recinte, musclada popular 
amb la col·laboració de Fepromodel.
Nota.- Per participar en les proves, serà imprescindible la inscripció prèvia, la qual cosa es podrà fer fins a les 10.30 
h. del mateix dia.

A les 16’- h.- A la pista coberta del camp de futbol, 9è campionat de futbol sala de base per 
nois i noies en categoria única (de 14 a 18 anys), organitzat per Club Bàsquet La Ràpita.
Les inscripcions tindran lloc ½ hora abans de l’inici de l’activitat.

A les 18’- h.- A l’Auditori Municipal “Sixto Mir”, lliurament de premis i inauguració de l’exposició 
del concurs de dibuix “Ramon Juan (Garrofero) In Memoriam”, organitzat per la Penya Bar-
celonista “Vicenç Piera”.

A les 18’- h.- A les instal·lacions de la Casa del Mar, concert de la coral de l’entitat, organitzat 
pel Club de Pensionistes de la Casa del Mar.

A les 19’- h.- Cercavila amb la Banda de l’Agrupació Musical Rapitenca.

A les 19.30 h.- Cercavila a càrrec de la Banda de Tambors i Cornetes La Ràpita.

A les 22.30 h.- A la plaça del Cóc, pregó de festes a càrrec del rapitenc senyor Mario Vizcarro 
Gianni.
Amb la col·laboració de Pepa Noll.

Després actuació de la Rondalla Rapitenca.

En acabar el pregó.- Focs artificials a la plaça Carles III, des de la Casa de la Vila, a càrrec de la 
Pirotècnia TOMÀS, de Benicarló.

A les 00.15 h.- A la  plaça 1 d’octubre, revetlla popular en honor a la Reina de Festes, Pubilla 
Infantil i llurs Dames i Pubilles, amenitzada per l’orquestra MONTESOL. Tot seguit, actuació 
del Dj Cèsar RJ.
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Diumenge 21
A les 10’- h.- Al Pavelló Firal (Av. dels Alfacs), 23a Trobada de Puntaires del Montsià, 
organitzada per l’Associació Ràpita Endavant. 

A les 11’- h.-  Rebuda i concentració de les colles castelleres a la plaça de la Vila.

A les 11.30 h.- Cercavila de les colles castelleres des de la plaça del Cóc, carrer Cons-

tància, Sant Isidre, Av. constitució, carrer Gorria, plaça Carles III i del Cóc.

A les 12.00 h.- A la plaça del Cóc, inici de la 7a Diada Castellera a la Ràpita, amb la 
participació de les colles Xiqüelos i Xiqüeles del Delta i dels Castellers de les Roquetes 
de Sant Pere de Ribes (Barcelona).

A les 18’- h.- Concentració a l’Av. de la Constitució (cruïlla carrers 12 d’octubre i Ja-

cint Verdaguer) per a la desfilada de carrosses, amb la participació de la Banda de 
l’Agrupació Musical Rapitenca, penyes, entitats, associacions, pubilles, dames i Reina 
de Festes 2019.  

A les 23.45 h.- A la plaça 1 d’octubre, revetlla popular amb l’actuació de l’orquestra 
EUROPA. Tot seguit, actuació del Dj Troy Evans.
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Dilluns 22
A les 08’- h.- A la plaça condicionada a tal fi, matinal exhibició de vaques enfundades de la 
Ramaderia German Vidal de Cabanes (Castelló), patrocinada per la penya Los Enfundats.
A les 10’- h.- Musclada popular al carrer 12 d’octubre (Sindicat), organitzada per la Penya 
Alfacs.
El preu del tiquet serà d’1,00 €. La venda, en horari d’oficina, a la Casa de la Vila.
Es recorda a tothom que cadascú s’ha de portar el plat.
De 10’- a 13’- h.- A la piscina municipal, atraccions inflables d’aigua per a infants de 5 a 14 
anys. És imprescindible saber nedar. Preu 1,00 € per participant. Si els pares volen accedir-hi, 
hauran d’abonar l’entrada. Organitzat per la regidoria d’Esports i la Comissió de Festes. 
A les 10’- h.- A la platja de Garbí, jocs de platja i petanca, organitzats per l’Associació Socio-

cultural Xerinola.
A les 11.30 h.- Inauguració de l’exposició de treballs manuals al Casal Municipal del Jubilat.
A les 11.30 h.- Cercavila amb la Banda de l’Agrupació Musical Rapitenca.
A les 12’- h.- Al Casal Municipal del Jubilat, actuació de la Coral.
A les 12.30 h.- Al Casal Municipal del Jubilat, demostració de balls tradicionals.
A les 12.30 h.- Tradicional entrada dels bous pels carrers prèviament condicionats, a càrrec 
de la Ramaderia Fernando Mansilla, d’Ulldecona.
A les 16.30 h.- A la plaça Lluís Companys, 8è Torneig obert d’escacs “Memorial Agustí Lin”, or-
ganitzat pel Club d’Escacs La Ràpita. Obert a tots els aficionats (independentment de l’edat, 
gènere, nivell de joc, procedència, etc.).
Inscripcions mitja hora abans de l’inici de l’activitat o rcruelles76@hotmail.com
A les 17’- h.- Concurs de cócs, organitzat per l’Onada a les seves instal·lacions. Al finalitzar 
berenarem tots junts. 
Nota.- El cóc s’ha de portar fet de casa, el jurat n’escollirà els guanyadors.
A les 18’- h.- Al recinte del camp de futbol, boles Bumper Ball, organitzat per la Comissió de 
Festes.
A les 18’- h.- A la plaça Sebastià Juan Arbó, tarda de jocs infantils i tradicionals amb la com-

panyia Circ de Jocs, a càrrec d’hamburgueseria La Masia i construccions Grup Alfacs.
A les 18.30 h.- Lliurament de claus de corrals que obrirà oficialment el correbous rapitenc de 
Festes Majors, organitzat per la Penya Eqüestre.
A les 18.35 h.- Bous a la plaça condicionada a tal efecte, de la Ramaderia Fernando Machan-

coses i amenitzats per la Xaranga Rapitenca. 
A les 19’- h.- Al centre esportiu Johnny Montañés, 16è Obert de tennis “Ciutat de la Ràpita” 
trofeu “Grandes Vinos y Viñedos”, organitzat per la mateixa entitat.
A les 19’- h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, 12è Obert de pàdel “Badia dels Alfacs” 
trofeu “Monasterio de las Viñas”, organitzat per la mateixa entitat.
A les 21.30 h.- A la plaça condicionada a tal fi, bou embolat a càrrec de la Ramaderia Fernan-

do Machancoses. 
A les 22.30 h.- A la plaça del Cóc, cantada d’havaneres amb l’Orfeó Pau Casals i repartiment 
de “cremat” preparat per La Cosa Nostra.
A les 23.45 h.- A la plaça 1 d’octubre, revetlla popular amb l’actuació de l’orquestra ATALAIA. 
Tot seguit, actuació de la Dj Aleman.
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Dimarts 23
A les 11.30 h.- Al Parc de Garbí (zona Garbeach), gimcana “Humor groc”, organitzada per la 
Comissió de Festes.

A les 12.30 h.- Tradicional entrada dels bous pels carrers prèviament condicionats, a càrrec 
de la Ramaderia Ustarroz, d’Arguedas (Navarra).

A les 14’- h.- Al Pavelló Firal, dinar d’estofat organitzat per la Penya Bou Capllaçat.
El preu del tiquet serà de 2,00 €. La venda, en horari d’oficina, a la Casa de la Vila.
Es recorda a tothom que cadascú s’ha de portar el plat, got i coberts i, en especial, que només es donarà 
una ració per tiquet.

De 17’- a 21’- h.- 37 ANYS DE MORRA A LA RÀPITA.- Campionat Festes Majors de Morra al 
Pavelló Firal, organitzat per Morràpita.

A les 18’- h. Al Parc de Garbí (zona Garbeach), 1a gimcana juvenil “Humor groc”. Edats: de 12 
a 16 anys. Inscripcions: ½ h abans de l’inici activitat. Premis als tres primers llocs. Organitzat 
per la Comissió de Festes.

A les 18.30 h.- Bous a la plaça condicionada a tal efecte, de la Ramaderia S.A.T. nº 4836 Ustar-
roz Sanz, d’Arguedas (Navarra) i amenitzats per la Xaranga Sense Nom.

A les 19’- h.- Al centre esportiu Johnny Montañés, 16è Obert de tennis “Ciutat de la Ràpita” 
trofeu “Grandes Vinos y Viñedos”, organitzat per la mateixa entitat.

A les 19’- h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, 12è Obert de pàdel “Badia dels Alfacs” 
trofeu “Monasterio de las Viñas”, organitzat per la mateixa entitat.

A les 20’- h.- Sortida des de l’Església Nova, de la ruta guiada “Sant Carles de la Ràpita, uns 
inicis costosos”, pels indrets emblemàtics de la població, a càrrec de Teatro Los Navegantes. 
Activitat de pagament.

A les 21.30 h.- A la plaça condicionada a tal fi, bou embolat a càrrec de la Ramaderia S.A.T. 
Nº 4836 Ustarroz Sanz. 

A les 22’- h.- A la plaça condicionada a tal fi, vaca embolada patrocinada per La Cosa Nostra. 
Ramaderia Ustarroz Sanz.

A les 22.30 h.- A la plaça del Cóc, nit de copla i humor, amb Luis Miguel (humor), Nora Montel 
(vedette) i Ana Maria Sancho (cantant).

A les 22.30 h.- Al Parc de Garbí, zona Garbeach, 1a gimcana “Humor groc”. Edats: a partir de 
17 anys. Inscripcions: ½ h abans de l’inici activitat. Premis als tres primers llocs. Organitzat 
per la Comissió de Festes.

A les 23’- h.- Sortida des de la Casa de la Vila de les Reines i Dames dels anys 1973 i 1989, 
acompanyades per la Banda de l’Agrupació Musical Rapitenca.

A les 23.15 h.- A la plaça 1 d’octubre, Homenatge a les Reines i Dames de fa 46 i 30 anys, i 
actuació de l’orquestra JUNIOR’S. Tot seguit, actuació de la Dj Alba Roso.
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Dimecres 24
Durant la jornada d’avui, totes les atraccions del recinte firal al preu d’1,50 €. Patroci-
nat per l’Associació de Firaires i la Comissió de Festes.

D’11’- a 14’- h. i de 17.30 a 20.30 h.- Jornada de portes obertes al Museu de la Mar de 
l’Ebre.

A les 11’- h.- A l’antiga plaça de bous (carrer 12 d’octubre), gran festa de l’aigua blaveta, 
organitzada per la Comissió de Festes. Amb la col·laboració de Baix-Mont. 
Nota.- Cadascú s’ha de portar el poval de casa (amb nansa de plàstic) i roba adient per 
la festa.

A les 12’- h.- A la pista coberta del camp de futbol, concurs de paelles adreçat a tothom, 
organitzat per l’Associació Llança’t. (Veure bases i condicions al final).

A les 12.30 h.- Tradicional entrada dels bous pels carrers prèviament condicionats, a càr-
rec de la Ramaderia Ivan Meseguer, de Cervera del Maestre (Castelló).

A les 17’- h.- Súper tobogan aquàtic urbà de 100 m a l’av. Pare Castro, organitzat per la 
Comissió de Festes.

A les 18.30 h.- Bous a la plaça condicionada a tal efecte de la Ramaderia Fernando Man-

silla, d’Ulldecona,  amenitzats per la Xaranga Rapitenca.
Durant el decurs dels mateixos, se soltarà un bou cerril amb puntes, patrocinat per la 
Penya Ràpita Cerril.

A les 19’- h.- Al centre esportiu Johnny Montañés, 16è Obert de tennis “Ciutat de la Rà-

pita” trofeu “Grandes Vinos y Viñedos”, organitzat per la mateixa entitat.

A les 19’- h.- Al centre esportiu Johnny Montañés, 12è Obert de pàdel “Badia dels Alfacs” 
trofeu “Monasterio de las Viñas”, organitzat per la mateixa entitat.

A les 22’- h.- A la plaça condicionada a tal fi i patrocinat per la Penya Ràpita Cerril, bou 
cerril embolat de la ramaderia de Sergio Centelles, d’Ares del Maestre (Castelló) núm. 57 
guarisme 4, de nom “Catalan”.

A les 22.30 h.- Concert a càrrec de la Banda de la Unió Filharmònica d’Amposta i de la 
Banda de l’Agrupació Musical Rapitenca, a la plaça del Cóc.

A les 23.45 h.- A la plaça 1 d’octubre, revetlla popular amb l’actuació de l’orquestra THE 
WELCOME BAND. Tot seguit actuació del Dj Les Llagues.
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Dijous 25
A les 11.30 h.- Al Pavelló Firal, 52è HOMENATGE A LA VELLESA, amb l’assistència de 
les autoritats locals, Reina de les Festes, Pubilla Infantil i llurs Dames d’Honor i, les ac-

tuacions de la Banda de Tambors i Cornetes La Ràpita, Club Twirling Alfacs, la Rondalla 
Rapitenca, i exhibició de l’alumnat de JAS Dansa. El matrimoni format pels Srs. Francisco 
Rosal Camps i Carmen Samper Cervera (Club Pensionistes Casa del Mar) seran els repre-

sentants de tots els homenatjats.

A les 14’- h.- Durant el decurs del dinar de germanor, lliurament de trofeus de les com-

peticions de billar, bitlles, petanca i jocs de cartes masculí i femení, organitzats pel Club 
de Pensionistes de la Casa del Mar. 

A les 18.30 h.- Concentració per a l’ofrena de flors i fruits a l’Av. de la Constitució (canto-

nada carrer 12 d’octubre). 

A les 19’- h.- Ofrena de flors i fruits a l’Església Parroquial de la Stma. Trinitat.
En acabar l’ofrena es procedirà a la celebració de la Santa Missa, amb la participació de 
l’Orfeó Pau Casals.

A les 19’- h.- Al centre esportiu Johnny Montañés, 16è Obert de tennis “Ciutat de la Rà-

pita” trofeu “Grandes Vinos y Viñedos”, organitzat per la mateixa entitat.

A les 19’- h.- Al centre esportiu Johnny Montañés,12è Obert de pàdel “Badia dels Alfacs” 
trofeu “Monasterio de las Viñas”, organitzat per la mateixa entitat.

A les 20’- h.- Sortida des del bar Casa Chim (plaça Carles III) del cinquè correbars La Rà-

pita, amb Batuxaik.

A les 21.30 h.- Al davant del Sindicat (Av. Constitució), exhibició dels vehicles participants 
en la 13a Cursa de cotxes bojos.

A les 22’- h.- 13a Cursa de Cotxes Bojos, organitzat per l’Ajuntament de Sant Carles de la 
Ràpita i amb la col·laboració de la Comissió de Festes. Itinerari: Av. Constitució, Carrers 
Sant Isidre, Comte Floridablanca, Gorria, Alba, Pou de les Figueretes. 
Durant la celebració d’aquest acte, la circulació rodada serà desviada per itinerari alternatiu.

A les 22.30 h.- A la plaça del Cóc, 37è Festival de Rondalles, amb l’Esbart Dansaire Rapi-
tenc, Rondalla Rapitenca, grup trio UT i actuació d’altres rondalles del territori.

A les 23.45 h.- A la plaça 1 d’octubre, revetlla popular amb l’actuació de l’orquestra LA 
PASARELA. Tot seguit, actuació del Dj Eduard Ventura.
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Divendres 26
Apunta’t al dinar de la diada infantil d’Amics del Lleure
Les inscripcions a través de correu electrònic a amicsdellleure@gmail.com. El preu del ticket serà de 4,00 €. 
Venda al mateix lloc de celebració. Dinar només per als infant, NO adults.

A les 09.30 h.- Botifarrada popular a la plaça de bous, organitzada per la Penya La Cabra.
El preu del tiquet serà d’1,00 €. La venda horari oficina Casa de la Vila.

A les 10’- h.- Paddlefest, festa de disfresses amb  Paddlesurf. Travessia per les cales de La Ràpita, 
amb sortida des del xiringuito d’Àlex (platja de les Delícies) fins al xiringuito Mediterrani Lounge 
Cafe (platja de Garbí) en paddlesurf i disfressats. Places limitades. Activitat organitzada per Delta 
Paddle Surf & Windsurf. Activitat de pagament.
A les 10.30 h.- Sortida des del Pavelló Firal del Bicipoble infantil.- Bicicletada popular infantil pels 
carrers de la població, sols o acompanyats dels seus pares, podran gaudir d’un matí d’esport a 
l’aire lliure i passar una estona divertida. Organitzat per l’Associació Amics del Lleure. 
A les 11’- h.- A l’avinguda dels Esports, 24, 15a Cursa de Cambrers, organitzada per cafeteria 
Sprint i la col·laboració de la Comissió de Festes. Patrocina l’acte Cerveses DAMM. Inscripcions a 
partir del dia 20 a cafeteria Sprint. Places limitades.
A partir de les 09.00 h i fins la finalització de l’acte, romandrà tancat al trànsit el tram de l’Av. dels Esports (des de 
rotonda Av. Dr. Ferran fins carrer Jaume Perepons).

A les 12’- h.- Al Pavelló Firal festa de l’escuma infantil.- Ball d’escuma, música, gresca, diversió per 
als petits de la casa. Màxim 14 anys. Organitzada per l’Associació Amics del Lleure. 
A les 12.30 h.- Tradicional entrada dels bous pels carrers prèviament condicionats, a càrrec de la 
Ramaderia Hilario Príncep, de Lligallo del Gànguil-Camarles.
A les 14’- h.- Al Pavelló Firal, dinar popular infantil destinat als petits de la casa on gaudiran d’una 
estona divertida amb música, globoflèxia, pintacares i inflables. Organitzat per l’Associació Amics 
del Lleure. 
A les 18’- h.- Berenar popular a la Torreta, acte organitzat per la Penya Barcelonista “Vicenç Piera” 
d’aquesta localitat.
El preu del tiquet serà d’1,00 €. La venda horari oficina Casa de la Vila.

A les 18,30 h.- Bous a la plaça condicionada a tal efecte de la Ramaderia Alberto Garrido d’Oropesa 
de Mar (Castelló) i amenitzats per la Xaranga Sense Nom”.
A les 19’- h.- Al centre esportiu Johnny Montañés, semifinals del 12è Obert de pàdel “Badia dels 
Alfacs” trofeu “Monasterio de las Viñas”, organitzat per la mateixa entitat.
A les 19.30 h.- Al centre esportiu Johnny Montañés, semifinals del 16è Obert de tennis “Ciutat de 
la Ràpita” trofeu “Grandes Vinos y Viñedos”, organitzat per la mateixa entitat.
A les 20’- h.- Al recinte de la plaça de bous, 5è concurs de samarretes Festes Majors 2019, or-
ganitzat per l’empresa de marcatges Publiestil. Veure normes de participació al final de la programació.

A les 21.30 h.- A la plaça condicionada a tal fi, bou embolat a càrrec de la Ramaderia d’Alberto 
Garrido. 
A les 23’- h.- A l’Estadi Municipal “La Devesa” 2a edició AG Festival: sessió especial d’Albert Gon-

zález, acompanyat dels millors artistes nacionals.
A les 23.45 h.- A la plaça 1 d’octubre, concert en directe del grup LOS SIREX, Sherpas/Pirombodas, 
Buitres & Super Gang. 
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Dissabte 27
A les 09.30 h.- A la carretera de Poble Nou, cruïlla d’entrada al Port de la Marina, inici 
del 39è Concurs interprovincial d’arrossegament per la sorra, organitzat per la Penya 
Arrastre.

A les 11.30 h.- Cercavila amb els gegants, cap-grossos i dolçaina, organitzada per l’Esbart 
Dansaire Rapitenc.

A les 12’- h.- Al recinte del Pavelló Firal, ball de vermut, organitzat per Morràpita.
El preu del tiquet serà d’1,00 €. La venda, en horari d’oficina, a la Casa de la Vila.

A les 12.30 h.- Tradicional entrada dels bous pels carrers prèviament condicionats, a càr-
rec de la Ramaderia Ivanet de Cervera del Maestre (Castelló).

A les 17’- h.- Al baixos del Parc de Garbí, 14è campionat de 3x3 de bàsquet categoria 
única, organitzat per Club Bàsquet La Ràpita.
Les inscripcions tindran lloc ½ hora abans de l’inici de l’activitat.

A les 17’- h.- A la pista de bitlles municipal, Campionat Intercomarcal de Bitlles tradicio-

nals catalanes, organitzat pel Club de Birles Alfacs.

A les 17’- h.- Al Parc de Garbí, 2n concurs caní La Ràpita. Es premiaran a classes cadells, 
joves i oberta, i animals de procedència més llunyana, al més gran i al més petit. Inscrip-

ció gratuïta i oberta a tota mena de races.

A les 18.30 h.- Bous a la plaça condicionada a tal efecte de la Ramaderia Marqués de 
Saka, de Deba (Gipuzkoa), amenitzats per la Xaranga Rapitenca.

A les 19’- h.- Al centre esportiu Johnny Montañés, final del 12è Obert de pàdel “Badia 
dels Alfacs” trofeu “Monasterio de las Viñas”, organitzat per la mateixa entitat.

A les 19’- h.- Al centre esportiu Johnny Montañés, final del 16è Obert de tennis “Ciutat 
de la Ràpita” trofeu “Grandes Vinos y Viñedos”, organitzat per la mateixa entitat.

A les 19.30 h.- Ballada de sardanes a la plaça del Cóc amb la Cobla Principal Rapitenca, 
l’Agrupació Sardanista Local i la colla Tarragona Dansa.

A les 24’- h.- Castell de focs artificials a la platja del Parc de Garbí, a càrrec de la Pirotèc-

nia TOMÀS de Benicarló.

A les 00.45 h.- A la plaça 1 d’octubre revetlla popular amb l’actuació de l’orquestra
BENIDORM SHOW.
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DiUMENGE 28
A les 18,30 h.- Al recinte de la plaça de bous, concurs taurí entre les Ramaderies Navarré Gre-

gorio de Mora de Rubielos (Teruel), La Paloma de Xaló (Alacant) i Hilario Príncep de Lligallo 
del Ganguil –Camarles–, organitzat per la Penya Taurina La Tradició. 

Notes.- La Comissió de Festes fa reserva d’alterar, modificar o suprimir qualsevol acte del present programa.
Ivemon Ambulàncies Egara, S.L. participarà i col·laborarà amb la seva assistència sanitària en tots els actes on sigui 
necessari aquest servei.
Les activitats organitzades per l’Associació Amics del Lleure, el dia 27 al Pavelló Firal, aniran adreçades a nens i nenes 
entre els 3 i 14 anys.
Els dies que se celebrin actes a la plaça del Cóc es tancarà la circulació rodada abans, per la qual cosa es prega a tothom 
que se n’estiguin d’aparcar els seus vehicles en aquell indret.
L’accés dels infants i adolescents menors de 14 anys a les curses de braus, queda regulat per la Llei 34/2010, de l’1 
d’octubre, del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, prohibint-li la seva presència. Tan-

mateix prohibeix la participació a tots aquells que mostrin manca de condicions físiques o psíquiques per a fer-ho. 
L’assistència a qualsevol acte amb bous és lliure i voluntària, recordant el conseqüent perill que comporta la seva 
participació.
Així mateix es recorda al veïnat dels carrers St. Sebastià, Constància, de la Cinta, de l’Àngel, Trav. Devesa, Calderón de 
la Barca, Trav. de l’Àngel i Migdia, que el dia 20 a les 00.05 h es farà un bou embolat, i els dies 22, 23, 24, 26 i 27 de 
juliol a les 12.30 h, l’entrada dels bous, circumstància per la qual es prega se n’estiguin d’aparcar-hi els seus vehicles així 
com que prenguin les mesures necessàries per salvaguardar les seves propietats, dintre de la zona delimitada per les 
tanques.
El dia 20 a les 22.30 h tindrà lloc el correfocs en l’itinerari que figura en la programació, circumstància per la qual la 
Comissió de Festes demana que es prenguin les següents mesures de seguretat: abstenir-se d’estacionar vehicles, 
mantenir portes i finestres tancades, persianes abaixades, aparadors i vidres protegits i tendals recollits, no tenir roba 
estesa o altres elements com banderes, no col·locar cap element que pugui obstaculitzar el bon desenvolupament de 
l’actuació o el pas fluid de la gent (testos, taules, cadires, etc.), no llançar aigua fins que no hagi passat la cercavila.
Concurs de paelles. Les colles participants hauran d’inscriure’s prèviament a Ràdio Ràpita del 8 al 19 de juliol. Hauran de 
tenir un nombre mínim de 6 persones i un màxim de 20. Els que manipulen la paella han de tenir una edat mínima de 
18 anys. Cada colla participant rebrà un obsequi. Un jurat professional escollirà la colla guanyadora. La colla guanyadora 
rebrà de premi un pernil i un formatge.
L’entitat organitzadora facilitarà a cada colla participant 1 Kg. d’arròs per cada 8 persones, oli, sal i aigua. La resta 
d’ingredients aniran a càrrec dels participants.
Hauran de portar paellero, paella, butà/llenya (les colles que portin llenya hauran de comunicar-ho prèviament i fer-ho en condicions 
òptimes), estris (plats, coberts, gots,...) i beguda.
Els organitzadors posaran una barra com a complement a l’acte.
Cada colla serà responsable de netejar el seu espai en acabar de cuinar la paella.
L’entitat organitzadora no es fa responsable dels accidents que puguin ocórrer durant la celebració del concurs, tot i què 
vetllarà en tot moment i farà el possible per evitar-los.
Concurs de samarretes.  El concurs és via Facebook i Instagram. A la pàgina Facebook e Instagram PUBLIESTIL s’habilitarà 
la carpeta 5è concurs de samarretes Festes Majors 2019. En aquesta carpeta estaran penjades totes les fotos de samar-
retes (les imatges aniran sense nom). Les imatges es penjaran el primer dissabte de festes al matí (20 de juliol). El termini 
de votacions serà del dissabte 20 al dimecres 23 de juliol. El lliurament de premis serà el dia 26 de juliol a partir de les 
20.00 h al recinte de la plaça de bous. Per participar-hi un representant de la colla ha d’enviar una foto de la samarreta 
o del disseny que hagin escollit a l’e-mail: depcom@gmail.com. Les colles que hagin escollit Publiestil, ja entren directes 
al concurs. Premis: a la frase més divertida, al dibuix més original i creatiu, i a la més votada al Facebook i Instagram.
 

ACTE FORA DE PROGRAMA
Dissabte dia 13 de juliol. A partir de les 22.30 h, al Parc de Garbí, proclamació de Reina de 
Festes, Pubilla Infantil, i llurs Dames d’Honor 2019.
Tot seguit a la plaça 1 d’octubre, actuació del grup La Kinky Band.


