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PROGRAMA

FESTES DEL REMEI 2017 ALCANAR

						

Dijous, 5

19:00h.: Inauguració Exposició dels treballs de ceràmica i pintura realitzats pels alumnes de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques (Secció Ceràmica i Pintura) d’Alcanar. Lloc:
Escola d’Arts d’Alcanar. Oberta fins del 5 al 9 d’octubre de 2017.
19:30h.: Inauguració de l’Exposició de numismàtica “15 anys sense la pesseta”. Un
viatge en el temps on el més grans podran recordar i els més joves podran descobrir la
moneda amb que es pagava abans de l’Euro. A càrrec d’Àngel i Sílvia Caballé.
Lloc: Serveis Agraris. Oberta fins del 5 al 9 d’octubre de 2017.

Divendres, 6

11:30h.: Concurs de poesia de l’Onada. Per participar podeu trucar al núm. de telèfon
977.73.11.34. Lloc: Residència l’Onada.
A més, durant tot el dia, hi haurà jornada de portes obertes.
18:00h.: Cercavila per diferents carrers de la ciutat a càrrec de la Banda Municipal de Música.
19:00h.: A l’Ajuntament es farà la recepció per part dels membres del consistori, pubilles,
pubilletes i hereus, presidents d’entitats i associacions, i als Pregoners de les Festes del
Remei 2017, Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges de Catalunya i als Membres de
la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia.
19:30h.: Imposició de les bandes a les pubilles, pubilletes i hereus i proclamació de
la Pubilla i Pubilleta Major. A continuació, pregó de festes a càrrec dels Pregoners de
les Festes del Remei 2017. Lloc: Centre Cívic.
23:00h.: Cercavila de l’Agrupació Musical Canareva pels carrers de la ciutat.
23:50h.: Sortida de les pubilles, pubilletes, hereus, acompanyats pels membres del
consistori, des de la Plaça de l’Ajuntament. Amenitzaran el recorregut fins al Centre Cívic
la Banda Municipal de Música d’Alcanar i l’Agrupació Musical Canareva.
00:00h.: Ball de gala en honor de les pubilles, pubilletes i hereus, amenitzat per
l’ORQUESTRA ATALAIA. Les pubilles, pubilletes i hereus obriran el ball amb els acompanyants. Lloc: Centre Cívic.
...tot seguit, continua la festa!
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Dissabte, 7
10:30h.: XI DIADA DEL CANAREU ABSENT. Acte de benvinguda i recepció per part del
consistori. Lloc: Plaça de l’Ajuntament.
11:30h.: Parlaments i lliurament d’obsequis als participants de la XI Diada del Canareu
Absent. Lloc: Plaça del Verger de la Mestra Gual.
12:00h.: Matí de titelles amb l’obra “Matito i la grandíssima roda de fira”, que comptarà
amb la participació d’Arturo Gaya, cantant i lletrista, que tots coneixem, del grup Quico el
Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. Lloc: Casal Cívic Trinitari Bel.
12:00h.: Vermut electrònic amb DJ’s locals. Lloc: Cerveseria El Vermutet.
12:00h.: Plantada de nanos i gegants a la plaça de l’Ajuntament. (Colles participants:
Amposta, Ulldecona, Santa Bàrbara, Alcalà de Xivert, Mora d’Ebre, Hospitalet de l’Infant i
Alcanar,) a càrrec de l’Associació Cultural, Popular i Tradicional “Benifallim”.
A les 13:30h es marxarà pel C/ Ramon i Cajal fins de la Plaça de la Plataforma en Defensa
de les Terres del Sénia (Centre Cívic).
17:30h.: Cercavila de les colles de nanos i gegants pels carrers Ramon i Cajal, Aspirantat Sant Jordi, Miquel Figueres, Passatge espanyol, Generalitat, Plaça Major, Felip Pedrell,
Almenara, Carolines, Alcalde Sanmartí, Plaça Major, Ramon i Cajal, Canonge Matamoros, i
Plaça del Mercat, a càrrec de l’Associació Cultural, Popular i Tradicional “Benifallim”.
19:00h.: Festival de patinatge a càrrec del Club Patí Alcanar. Lloc: Pavelló poliesportiu.
19:00h.: Acte de donació, per part de la família, del piano del músic canareu José
Antonio Valls. Lloc: Escola de Música d’Alcanar.
19:30h.: Concert del Cor Iúbilo i la Coral Polifònica de Penyiscola. Lloc: Auditori José
Antonio Valls.
20:30h.: Concert amb l’orquestra DIAMANTE. Lloc: Centre Cívic.
		
00:00h.: Ball de gala en honor de les pubilles, pubilletes i hereus, amenitzat per
L’ORQUESTRA DIAMANTE. Les pubilles, pubilletes i hereus obriran el ball amb els acompanyants. Lloc: Centre Cívic.
...tot seguit, festa remember, on recordarem els últims anys de la Long Play amb DJ Gallo.
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Diumenge, 8

FESTIVITAT DEL REMEI
08:30h.: Trobada de carrosses davant l’Ajuntament.
09:00h.: Sortida popular en romeria fins a l’Ermita del Remei, amb l’acompanyament de
les autoritats, pubilles, pubilletes, hereus i la Banda Municipal de Música.
La romeria comptarà amb la participació dels cavalls i carretes de l’Associació Canareva
d’Amics del Cavall.
En arribar-hi, es farà la tradicional Santa Missa en honor a la Mare de Déu del Remei,
Patrona d’Alcanar, amb acompanyament musical de la Rondalla Verge del Remei.
11:00h.: Jornada de portes obertes al poblat ibèric de la Moleta del Remei.
Organitza: Ajuntament d’Alcanar i Museu del Montsià. Obert fins les 14:00h.
12:00h.: Celebració de la segona missa, que comptarà amb l’acompanyament del Cor Iúbilo.
En sortir de la missa hi haurà ballada de la Sardana d’Alcanar amb les pubilles pubilletes
i hereus, i tothom que vulgui afergir-se, a la Plaça de l’Ermita.
13:00h.: Repartiment de la “PAELLA DEL REMEI”
(els tiquets es recolliran a l’Ajuntament al preu d’1 €uro).
16:30h.: Partit de Lliga del CD Alcanar Femení, del Campionat Grup 1 Terres de l’Ebre.
Lloc: Estadi municipal La Fanecada.
17:30h.: IX Baixada de carraus d’Alcanar, a càrrec de l’Associació Amics del Carrau. Enguany recuperem la cursa de carraus amb els dissenys més bojos, curiosos i divertits, que
de ben segur us faran passar una bona estona. Recorregut: Sortida de la Plaça del Mirador,
passant pel C/ La Bassa i finalitzant a la Plaça del Camí Ample.
Tot seguit, concurs de xarangues a la Plaça de la Bassa.
18:30h.: Concert d’Arpa de l’arpista Agnès Camatxo Buj. Lloc: Cisterna del Vall
20:00h.: MICROTEATRE. Representació de 4 obres de format breu a càrrec de les seccions juvenils i infantils del Grup de Teatre Gresol. Les obres seran “La Balada de Leonora”,
“Alí Babà”, “La porta del paradís” i “El exámen”. Lloc: Auditori José Antonio Valls.
23:30h.: Nova FESTA IMAGINA RÀDIO, per a totes les edats!
Amb una primera part amb música d’orquestra per ballar agafats amb els millors boleros,
pasdobles, cúmbies…per continuar amb els grans èxits dels 70’s, 80’s i 90’s... per tancar la
nit, des del millor Remember fins a l’actualitat.
A més, hi haurà espectacles de ball de saló, Performance i animació, ballarines, regals,
fluorescències, visuals, marxandatge... i moltes sorpreses més! . Lloc: Centre Cívic.
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Dilluns, 9

FESTIVITAT LOCAL
10:30h.: Parc infantil amb gran varietat d’opcions per a totes les edats i gustos.
Lloc: Plaça del Mirador.
15:00h.: Pujada popular en bicicleta a l’Ermita del Remei amb l’inestimable col·laboració
de l’A.C.A. En arribar es farà la tradicional ofrena d’un clavell a la Verge.
Nota: L’organització (Ajuntament d’Alcanar) no es farà càrrec dels danys soferts pels participants que no segueixin les directrius i les instruccions dels organitzadors, tant pel que fa
a la pujada com la baixada.
Alhora s’adverteix que, per qüestió de seguretat, no es deixarà participar a ningú que no
porti casc.
17:30h.: HOMENATGE A LA VELLESA. Berenar per homenatjar als nonagenaris i nonagenàries d’Alcanar. Lloc: Centre Cívic.
19:30h.: Concentració de carrosses davant la plaça de l’Ajuntament.
20:00h.: Cercavila de cornetes i tambors pels carrers de la població a càrrec de l’Agrupació
de Timbalers Sant Isidre.
20:00h.: Desfilada de carrosses i batalla de confetti, serpentí i caramels..
		
(Recorregut: davant la plaça de l’Ajuntament, C/ Genariltat, C/ Ramon y Cajal, Avinguda
Catalunya, C/ Verge de Montserrat, C/ del Mar, Plaça Doctor Fleming i C/ Generalitat. Es
faran dues voltes).
Tot seguit els diables “Fotem-li Foc” d’Alcanar, ens acompanyarà pels carrers de la nostra
ciutat (Cruïlla Av. Catalunya amb C/ Ramon i Cajal, C/11 de setembre, Av. Abril, Av. Constitució) ballant amb foc fins a la Plaça de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia on
acomiadarem les Festes amb un castell de focs d’artifici amb llum i color.

Notes molt importants

Els abonaments de les taules estaran disponibles al mateix
recinte de ball per part de les entitats
La Comissió Organitzadora es reserva el dret d’alterar,
modificar o suprimir qualssevol dels actes programats,
si les circumstàncies ho fessin necessari.
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ACTES FORA DE PROGRAMA

Dijous, 12

11:30h.: Xerrada “NI REBEQUERIES NI CONFLICTES” A càrrec de la doctora Rosa Jové,
reconeguda psicòloga, especialitzada en psicologia clínica infantil i juvenil i psicopediatria, i
també historiadora llicenciada en Antropologia de la Criança.
La sessió és oberta a tothom que vulgui i plantejarà estratègies per abordar les rebequeries
i els conflictes amb els més menuts de casa.
Els pares i mares assistents podran, si ho desitgen, consultar i resoldre dubtes amb la ponent. També hi haurà servei de guarderia.
Lloc: Centre Cívic.
12:00h.: Missa i Ofrena de flors en honor a la Verge del Pilar.
Lloc: Plaça de la Bassa, amb l’assistència de les autoritats locals i pubilles.
Col·labora: Associació de Veïns “La Bassa”.
19:00h.: Presentació del llibre “L’organització territorial i el règim jurídic dels governs locals de Catalunya”, del canareu Xavier Forcadell i Esteller, Coordinador General
de la Diputació de Barcelona, Secretari Municipal i professor dret administratiu a la URV.
Lloc: Biblioteca municipal Trinitari Fabregat.

Dissabte, 14 i diumenge, 15

TYRIKA FESTIVAL IBER D’ALCANAR

Tyrika és el topònim que avui bateja el festival iber d’Alcanar, que des d’enguany pren un
nou format per apropar d’una manera lúdica i festiva el món dels ibers a la nostra societat. El tradicional Mercat Iber d’Alcanar, que se celebra des de fa 20 anys, evoluciona per
convertir-se en el festival iber de referència a Catalunya, tot rebatejant-se com Tyrika.
Alcanar es prepara un any més per viatjar als orígens de la seua història durant el cap de
setmana del 14 i 15 d’octubre. El festival es desenvoluparà en dos ambients ben diferenciats: al nucli antic d’Alcanar i a la Moleta del Remei. Hi gaudirem d’exposicions, tallers,
animacions, d’artesania i del tradicional mercat, però també de diversos espectacles que
ens permetran reviure la nostra història i entendre com vivien els nostres avantpassats.
Més informació al web alcanar.cat
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