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DIVENDRES 9
 20.00h  Caminada popular / A la Font Vella * 

T’esperem a la tradicional caminada popular nocturna al Pantà 
de Riudecanyes. 
Organitza: Botapeu

2a
baixada
de trastos

DE BOTARELL
BAIXADA DE TRASTOS

COMISSIÓ



DISSABTE10

Acompanya’ns en el començament de festa i en l’encesa de 
la tronada, després d’haver rendit els honors al nostre Patró.
Tot seguit cercavila amb la Colla Gegantera de Botarell, Colla
Gegantera  de  Vinyols i  Colla  Gegantera  IPM, ballada de 
sardanes amb la Cobla  Reus  Jove i vermut a la  Plaça de 
l’Església.
Col·lecta Lliga contra el Càncer.

Vine a passar una bona estona amb la sensacional 
Orquestra Internacional Maravella, una de les formacions 
amb més recorregut al nostre país.

PREU ENTRADA ANTICIPADA   3 €
PREU ENTRADA TAQUILLA       5 €

No et pots perdre el primer ball de Festa Major amb l’Orquestra
Maravella. Cada any ho dona tot perquè gaudeixis de la bona 
música.

 23.30h   Gran ball de Festa Major / A la pista poliesportiva

20.00h   Concert amb la Maravella /  A la pista poliesportiva  

 12.00h   Missa en honor a Sant Llorenç



 22.30h   Espectacle Toni Pons / A la pista esportiva

11.00h     II Baixada de Trastos* / Sortida Plaça de l’1 d’Octubre

Si tens el teu trasto a punt, tens una cita amb el poble. 
Llueix el teu trasto pels carrers.
Organitza la Comissió de la Baixada de Trastos de Botarell

Et volem veure en acció, vine a demostrar les teves habilitats 
amb la pala.

 

Ja tenim preparats els trumfos, el xoriço i el pernil.

DIUMENGE11 

15.30h    XVII Campionat de Botifarra / A la sala del Castell

16.00h    X Campionat de tennis taula* / Zona esportiva

18.00h   Partit futbol casats vs solters / Zona esportiva

Endinsa’t en el món de la hipnosi i queda’t bocabadat amb 
el Toni Pons, un referent en el món de l’hipnotisme i el 
mentalisme. Et sorprendrà!
Espectacle recomanat per a majors de 8 anys. 
PREU ENTRADA 5 €

Vine a veure els futbolistes del nostre poble, nivell i 
espectacle garantit.



DILLUNS12 

Tots a berenar per agafar forces per submergir-nos en
l’escuma!!
Col·labora la Associació de Dones de Botarell

              Parc infantil, matí i tarda / A la Font Vella

19.30h    XXX Trobada de Poetes / A la Font Vella

Una quinzena de poetes ens oferiran un recital de les seves
millors poesies.
Presentació a càrrec de Meritxell Cardona
Rapsode: Pere Francesch

18.00h   Berenar popular / A la pista esportiva

Matí de 10.00 a 13.00 hores
Tarda de 16.00 a 18.00 hores



El veí i amic Alberto Apellániz realitzarà aquesta activitat per 
a nens fins a 12 anys.
A l’acabar, les obres quedaran exposades a l’entrada del 
Casal Cultural

Fes el teu millor plat amb els ingredients de la caixa sorpresa
que et donarem. Prepara el davantal (indispensable per a 
concursar) i sigues creatiu!
Places limitades

Un any més, gaudeix d’un dels actes per excel·lència de la 
nostra Festa Major amb Son de l’Havana. 
No hi faltaran les sardines ni el rom cremat, gràcies als 
nostres sardinaires.

DIMARTS 13 
11.00h   Pintura Guiada / A la Font Vella*

19.00h  III Màsterxef Familiar / A l’Euterpe *

22.00h  Havaneres i Sardinada / A la Font Vella*



No et perdis el darrer ball de la Festa Major, 
la Banda del Drac repassarà el seu millor repertori de 
versions passant pels millors temes mítics fins a la música 
més actual.

12.00h   II “Gimkana marrana” / Pàrquing de les moreres*

23.30h   Ball amb la Banda del Drac / A la pista poliesportiva*

DIMECRES14

Per passar-t’ho bé no t’ha de fer por embrutar-te.  
T’esperen sorpreses i molta diversió.



Gaudeix d’un bon dinar amb la família, amb la colla o
amb qui vulguis compartir aquest bon àpat.

La Colla de Diables de Riudoms farà el tradicional 
recorregut pels carrers del nostre poble.

Tot seguit, com a final de Festa Major, tradicional castell 
de foc a càrrec de la Pirotècnia Tomás. 

  22.00h     Castell de foc /  A la Plaça del Castell

21.00h    Correfoc amb la Colla de Diables de Riudoms

13.00h     

14.00h   Paellada popular* / A la Font vella

Missa en honor a la Mare de Déu d’agost

DIJOUS 15 



FESTA MAJOR
SANT LLORENÇ  2019 

DISSABTE 10 AGOST
A partir de les 12.00 del matí  
Missa en honor a Sant Llorenç

Cercavila amb la Colla Gegantera
Tronada

 Sardanes i vermut
Amb la Cobla Reus Jove
20.00h Concert  de tarda 

amb l’Orquestra Maravella
A la pista poliesportiva

23.30h Gran ball de Festa Major 
amb l’Orquestra Maravella

A la pista poliesportiva

DIUMENGE 11 AGOST
12.00h II Baixada de trastos

Sortida Plaça de l’1 d’Octubre
15.30h XVII campionat de botifarra

A la sala del Castell
16.30h X campionat de tennis taula

A la zona esportiva
18.00h Partit futbol casats vs solters

Al camp de futbol
22.30h Espectacle Toni Pons 

A la pista poliesportiva

DILLUNS 12 AGOST
  Parc infantil

Horari 10.00h a 13.00h i 16.00h a 18.00h
18.00h Berenar popular

A la pista esportiva
19.00h Festa de l’escuma

A la pista esportiva
19.30h XXX Trobada de Poetes

 A la Font Vella

DIJOUS 15 AGOST
13.00h Missa en honor a la Mare de Déu  

Església de Sant Llorenç
14.00h  Paellada popular

A la Font Vella
21.00h Correfoc

Amb els Diables de Riudoms
22.00h  Castell de foc

Amb la Pirotècnia Tomás
A la Plaça del Castell

DIMARTS 13 AGOST
11.00h Pintura Guiada

 A la Font Vella
19.00h III Màsterxef Familiar

A l’Euterpe *
22.00h Havaneres i Sardinada

 A la Font Vella*

DIMECRES 14 AGOST
12.00h   II “Gimkana marrana”

Pàrquing de les moreres*
23.30h  Ball amb la Banda del Drac 

A la pista poliesportiva



    RESERVA DE TAULES

INFORMACIÓ GENERAL SANT LLORENÇ 2019

Per les havaneres i els balls dels dies 10 i 14 d’agost
Dilluns 5 d’agost, de les 19 a les 22 hores.

Dimarts 6  d’agost, de les 19 a les 22 hores.

Per la sardinada 
Dilluns 5 d’agost, de 19 a les 22 hores.
Dimarts 6 d’agost, de 19 a les 22 hores.
Per el concert de l’Orquestra Maravella
Anticipada 3 € - Fins al dia 8 d’agost

Inscripcions fins al 6 d’agost
Caminada Popular Nocturna

Inscripcions fins al dia 8 d’agost
XVII Campionat Local de Botifarra / X Campionat Local de Tennis Taula

Paellada popular / Gimcana / III Màsterxef / Pintura Guiada / II Baixada Trastos

Inscripcions fins al dia 22 d’agost
Sopar a la fresca / 1€ per persona

* A les oficines municipals

El dia 12 d’agost  de 8 del matí a les 2 de la tarda quedarà totalment prohibit parar o estacionar
a la plaça de l’Església i al carrer del Camí de Reus, a causa de la celebració de la II Baixada de
trastos.
El dia 15 d’agost quedarà totalment prohibit parar o estacionar vehicles, des de les 8 del vespre 
fins a les 11 de la nit, als carrers: Raval de Baix, d’Avall, Sínia, d’Amunt, Berenguer de la Bisbal, 
plaça de l’Ajuntament, pujada del Castell, plaça 1 d’Octubre i plaça del Castell, a causa del 
pas del correfoc per tal de prevenir possibles desperfectes en portes i vidres de les cases, es 
recomana que es protegeixin amb cartró o fusta.

 L’ Ajuntament no es farà responsable dels desperfectes produïts per l’incompliment d’aquesta prohibició.

Seguiu-nos

www.botarell.cat

VENDA DE TIQUETS I ENTRADES

 INSCRIPCIONS


