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Volem seguir fent créixer la vida al nostre poble i això ho hem de fer

L’any passat vam poder fer la Festa Major amb tot un seguit d’actes que, per
entre tots, comprant als establiments del poble, ajudant les entitats a tirar
moments, ens van fer oblidar aquesta maleïda pandèmia. Per aquest any havíem
els seus projectes endavant, buscant solucions per habitar les cases del
preparat un programa que s’acostava, de bon tros, a la tan anhelada normalitat
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treballant i que aquest treball es converteixi amb bones activitats i moments

Us vull demanar que sigueu el més curoses i curosos possible en el compliment
per tots. Esteu vivint l’estiu a Botarell intensament, el propòsit era aquest,
d’aquestes mesures, tot i que això no ens ha d’impedir el fet de poder gaudir d’una
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segurs que es repetiran, com és el cas de les Nits al Bòtanic.
fan
possible
nostratrobar-vos
Festa Major.
Aquest
amb Major
molta més
energia, perquè
Un any
més la
espero
als actes
deany,
la Festa
per saludar-vos,
els
s’han
canviar
cadascun
queactes
parlem
i qued’adaptar,
m’expliqueu
totesi adequar
les ideesaque
teniu aldels
capmoments
per fer-la gairebé
d’un
diamés
per participativa,
l’altre, i això no
sense tota
la gent
que hi ha al darrere
encara
onseria
no hipossible
falti moment
ni lloc
per ningú.
vetllant perquè aquests dies siguin un temps de cohesió, de diversió i de felicitat
Gaudiu d’aquests dies amb la família, amics i amb la gent que més estimeu!
per a totes i tots vosaltres.
Bona Festa Major!

Carlota Ferré Pedret

Regidora Festes, Joventut i Comunicació

Benvolgut/des
Veïnes i veïns, botarellencs i botarellenques, aquest any, com nova
regidora de festes, em toca a mi engrescar-vos a celebrar la nostra
Teniu a les vostres mans el programa de la Festa Major en honor a Sant Llorenç;
Festa Major de Sant Llorenç. Al mateix temps, voldria donar les gràcies,
especialment
a l’anterior regidor de festes, Òscar Vega, per facilitar-me
programats. Desitjo que ens brindin l'oportunitat de celebrar la Festa Major de
les
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i tots. a millorar cada any i ens permeten
avançar cap a una festa més participativa.
Finalment, vull agrair la col·laboració de totes les entitats, treballadors de
l’Ajuntament i voluntaris que fan possible que la nostra Festa Major sigui
tant lluïda.
Ens veiem pels carrers, us desitjo una molt bona Festa Major.

DIVENDRES 6
Caminada popular
T’esperem a la tradicional caminada nocturna al Pantà de Riudecanyes

20.00h Font Vella

DISSABTE 7
Quadrangular de futbol sala en la categoria aleví
9.00h Pavelló Municipal

Partit de futbol sala categoria baby/prebenjamí
11.00h Pavelló Municipal

Nit de jocs a la biblioteca

De 19 a 21h – infantil / De 22 a 00h – juvenil

Casal Cultural

DIUMENGE 8
Inauguració de l’exposició “ Una mirada al passat”
A càrrec de Mark Altter

18.00h Plaça de l’Ajuntament

DIMARTS 10
Despertada grallera

La música dels grallers de l’AUMED despertaran Botarell.

8.00h Plaça 1 d’octubre

Missa en honor a Sant Llorenç
12.00h Font Vella

Pregó de Festa Major + encesa de la tronada

El pregó de Festa Major estarà protagonitzat pels nostres imprescindibles, la nostra font de saviesa, els nostres grans. En acabar, es durà a
terme l’encesa de la tronada.

12.30h Font Vella

Sardanes Cobla Reus Jove + Vermut

No pot faltar la tradicional ballada de sardanes. En ﬁnalitzar, tindrà
lloc el vermut de Festa Major. Col·lecta Lliga contra el Càncer.

13.00h Font Vella

Concert de tarda amb l’orquestra La Nova Blanes
PREU ENTRADA ANTICIPADA
PREU ENTRADA TAQUILLA

2€
4€

20.00h Sala poliesportiva

Concert de Festa Major amb l’orquestra La Nova Blanes
PREU ENTRADA ANTICIPADA
PREU ENTRADA TAQUILLA

23.00h Sala poliesportiva

2€
4€

DIMECRES 11
XI Campionat tennis taula
Vine a demostrar les teves habilitats amb la pala!

17.00h Pavelló Municipal

Espectacle 1001 Gags

Mònica Pérez i Jordi Ríos en 60 minuts d’humor “non stop”.
Un espectacle que no va de res, pensat per no pensar, només riure.
1001 maneres de fer-vos riure. I punt.
PREU ENTRADA ANTICIPADA
PREU ENTRADA TAQUILLA

22.00h Pista poliesportiva

5€
7€

DIJOUS 12
Partit de futbol sala solters vs. casats

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

18.00h Pavelló Municipal

Partit de futbol sala femení

L’esport femení també arriba a Botarell. Les noies, quan fan pinya,
són imparables

19.00h Pavelló Municipal

Havaneres amb el Grup d’Havaneres Balandra

El Grup d’Havaneres Balandra ens farà gaudir d’una nit immillorable
a la Font Vella. No hi faltarà el rom cremat

22.00h Font Vella

DIVENDRES 13
Berenar popular
Tots a berenar per agafar forces per cantar amb El Pot Petit!!

18.30h Sala poliesportiva

Concert familiar amb El Pot Petit

El Pot Petit ens proposa viure un viatge musical, un concert
espectacle participatiu, per gaudir en família i cantar sense parar.

19.00h Sala poliesportiva

Concert amb Ready to Rock
Rock & Roll!! Concert gratuït

23.00h Font Vella

DISSABTE 14
IV Baixada de Trastos

Vine i llueix el teu trasto pels carrers del poble.
Organitza la Comissió de la Baixada de Trastos de Botarell.

11.00h Plaça 1 d’octubre

XIX Campionat de botifarra

Un any més, ja tenim preparats els trumfos, el xoriço i el pernil.

17.00h Sala del Castell

Nit jove amb la SUU + Dalton Bang

La nit jove de Botarell, aquest any té el privilegi de ser l’escenari
d’una de les actuacions de la gira Ventura de la SUU.
Dalton Bang repassarà el seu millor repertori de versions

20.30h Sala poliesportiva

DIUMENGE 15
Missa en honor a la Mare de Déu d’agost
10.00h Església de Sant Llorenç

Paellada popular

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

14.00h Font Vella

Correfocs amb la Colla de Diables de Riudoms

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

21.00h Raval de Baix

Castell de foc

Com a ﬁnal de Festa Major, tradicional castell de foc a càrrec
de la Pirotècnia Tomás.

22.00h Plaça del Castell

- RESUM D’ACTES DIVENDRES 6
Caminada popular nocturna

20.00h Font Vella

DISSABTE 7
Nit de jocs a la biblioteca / de 19 a 21h infantil / de 22 a 00h juvenil

Casal Cultural

DIUMENGE 8
Inauguració de l’exposició “ Una mirada al passat”

18.00h Plaça de l’Ajuntament

DIMARTS 10
Despertada grallera
Missa en honor a Sant Llorenç

8:00h Plaça 1 d’octubre

12.00h Font Vella

Pregó i Tronada

12.30h Font Vella

Sardanes Cobla Reus Jove + Col·lecta contra el Càncer

13.00h Font Vella

Vermut de Festa Major
Concert de tarda amb l’orquestra La Nova Blanes

14.00h Font Vella
20.00h Sala poliesportiva

Ball de Festa Major amb l’orquestra La Nova Blanes

23.00h Sala poliesportiva

DIMECRES 11
Campionat de tennis taula

17.00h Pavelló Municipal

Espectacle 1001 Gags

22.00h Pista poliesportiva

DIJOUS 12
Partit futbol sala solters vs. Casats
Partit futbol sala femení

18.00h Pavelló Municipal

Havaneres amb el grup Balandra

22.00h Font Vella

19.00h Pavelló Municipal

DIVENDRES 13
Berenar popular

18.30h Pista poliesportiva

Concert familiar amb El Pot Petit

19.00h Pista poliesportiva

Concert amb Ready to Rock

23.00h Font Vella

DISSABTE 14
IV Baixada de trastos
XIX Campionat de Botifarra
Nit jove amb la SUU + Daltong Bang

11.00h Plaça 1 d'octubre
17.00h Sala del Castell
20.30h Pista poliesportiva

DIUMENGE 15
Missa en honor a la Mare de Déu d'agost
Paellada popular
Correfocs amb la colla de Diables de Riudoms
Castell de foc a càrrec de Pirotècnia Tomás

10.00h Església de sant Llorenç
14.00h Font Vella
21.00h Raval de Baix
22.00h Plaça del Castell

INFORMACIÓ GENERAL
Entrades a la venda a www.entradium.com
Concert del Pot Petit i nit jove amb la Suu
Venda d'entrades i tiquets el dilluns 2 i dimarts 3 d'agost
de 19 a 22 hores a les oﬁcines municipals
Pel concert de tarda anticipada 2€
Pel concert de nit anticipada 2€
Espectacle 1001 gags anticipada 5€

Inscripcions a les oficines municipals
Caminada Popular Nocturna - inscripcions ﬁns el dimecres 4 d'agost
Nit de jocs a la biblioteca - inscripcions ﬁns el dimecres 4 d'agost
Baixada de Trastos - inscripcions ﬁns el divendres 13 d'agost.
Campionat de botifarra - inscripcions ﬁns el divendres 13 d'agost

El dia 14 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 IV baixada
de trastos.
El dia 15 d’agost quedarà totalment prohibit parar o estacionar vehicles, des de les 20h ﬁns
les 23h 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 proteigeixin amb cartró o fusta
L’Ajuntament no es farà responsable dels desperfectes produïts per l’incompliment d’aquesta prohibició

Els horaris i espectacles poden variar segons les resolucions dictades pel Procicat
en funció de l’evolució de la pandèmia de Covid-19

MESURES ANTICOVID-19
Per raons de salut pública, s’han de garantir les mesures de seguretat i de prevenció de la
Covid-19. No poden entrar persones amb símptomes de Covid-19 o que hagin estat en
contacte directe amb un malalt. És obligatori l’ús de la mascareta en tot el recinte.
Mantingueu la distància de seguretat d’1,5 m amb altres persones. No mogueu les
cadires dels llocs on s’han situat. Sortiu pels llocs indicats respectant la distància d’1,5 m
amb altres persones.
La vostra implicació personal ens ajudarà a mantenir vives les arrels culturals i festives de
la nostra vila.

BOTARELL

ESPAI LLIURE
D’AGRESSIONS SEXUALS
COMPORTAMENTS SEXISTES
RACISTES I LGTBIFÒBICS
I

VIU LA FESTA AMB LLIBERTAT

