
DEL 17 AL 22 D’AGOST



Caserols i caseroles, veïns i veïnes, amics tots,

De nou tinc el privilegi de poder adreçar-vos unes paraules des d’aquí, 
després de més de 2 anys amb restriccions i condicions que feien inviable 
poder organitzar unes Festes Majors tal i com toquen, i per tant es símpto-
ma de que estem amb una nova normalitat.

Aquest any però, no només les Festes majors, sinó també altres festes 
populars que organitzen altres entitats, com ara la festa de la gent Gran o 
Sant Cristòfol s’han pogut fer de nou, cosa que vull agrair enèrgicament a 
totes les parts que organitzen, o la Fira del Tocino, que de nou vam poder 
disfrutar també, o ja més recentment, Santa Magdalena, amb la seva típica 
sardinada popular del divendres, on es van fer a la brasa gairebé 120 kilos de sardina, i a l’endemà missa, proces-
só, ball de vermut i orquestra tarda i nit, entrant poc a poc així amb aquesta nova normalitat que ens ha imposat 
aquesta pandèmia.

Són per tant aquestes Festes més especials que mai i suposo que la major part de vosaltres, teniu moltíssimes 
ganes de poder disfrutar-les. De fet la Comissió de Festes amb l’ajuntament, us hem preparat uns dies plens d’ac-
tivitats per a que podeu gaudir amb la família i amics, com natres diem, ”a tope”.

Com us deia, unes Festes plenes d’activitats on no podien faltar els actes més arrelats que venim fent des de fa 
molts anys, com poden ser els concursos de cartes i dominó, la xaranga, les cucanyes amb xocolatada o les dis-
fresses de petits i grans i en recuperem d’altres que feia molt de temps que no es feien com són els Correfocs i en 
canviem d’altres mes recents com el tobogan d’aigua per una Pista aquàtica de 100m i inflable infantil, per a que 
podeu divertir-vos amb aquests jocs d’aigua.

Per tant, felicitar la Comissió de Festes que conjuntament amb la Regidoria de Festes, ens han preparat uns dies 
plens d’emocions i actes per a que aquestes siguin més vives que mai i ens ho puguem passar tots genial amb 
família, amics i veïns.

Aquest any, el pregoner de la Festa Major es Albert Salvadó, Delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de 
l’Ebre

Ja només em queda demanar doncs que els nostres Sants Patrons vetllin per tots nosaltres, tant aquests dies de 
Festes com la resta de l’any. DESITJO MOLT BONES FESTES MAJORS A TOTHOM !

Manel Palau Gonzalez
Alcalde de Caseres

Benvolguts caserols, benvolgudes caseroles, 

El moment en què comença la vostra Festa Major és també el mo-
ment de desitjar-vos que la gaudiu amb intensitat i en aquest entorn 
tan familiar que us proporciona la singularitat d’un poble com Case-
res, on tots us coneixeu i on és especialment fàcil compartir aquests 
bons moments dels actes festius. 
Enguany seré el vostre pregoner de Festa Major i em fa especial il·lu-
sió, perquè ser el pregoner del vostre poble significa viure de prop, 
una vegada més, l’essència més autèntica de les Terres de l’Ebre, 
que es manifesta especialment a la Terra Alta. L’essència de la nostra 
cultura popular, la que tenim als pobles de les Terres de l’Ebre, que 
admiro profundament i amb la qual comparteixo aquest sentiment de 
pertinença com ebrenc. Formem part d’un territori amb un patrimoni 
natural, social i cultural únic, per això la UNESCO ens va declarar Re-
serva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, ara fa gairebé deu anys.
Ruralitat, patrimoni natural, la caça de la qual teniu una llarga tradició 
i que dóna lloc a l’origen del nom del vostre poble, l’agricultura i la 
ramaderia que ens proporcionen producte de primeríssima qualitat... 
reivindiqueu-ho sempre com la vostra manera de ser, com la vostra 
manera de viure, una manera de ser i de viure que ens agrada als que 
així ho sentim i que atrau als que així ho voldrien tenir. 
Espero que el dia del pregó puguem compartir i gaudir de les vostra 
festes.
Caserols, caseroles i visitants, us desitjo que tingueu una molt bona 
Festa Major 2022!

Albert Salvadó Fernandez 
Delegat del Govern a les Terres de l’Ebre

SALUTACIÓ ALCALDE SALUTACIÓ PREGONER



Quins dos anys ens ha tocat viure! Qui podia pensar que hauríem 
de viure una pandèmia! Però, a pesar de tot, sobretot per les perso-
nes que hem perdut a causa d’ella, cal tirar endavant.

Hem pogut començar a reprendre processons, hem pogut recupe-
rar la celebració de l’eucaristia veient-nos les cares («Qui cara veu, 
cara honra!»).
I ara, a recuperar les festes majors!
I això, és feina de tots. Jo voldria fer només una petita contribució, 
recordar d’un fet històric extraordinari: La beatificació de Mn. Ma-
nuel Galcerà Videllet.
Quin dia més bonic, quina celebració més ben preparada, solemne, profunda i entranyable! La nos-
tra catedral ben plena de gent per recordar amb veneració un bon home de Caseres.
Quants pobles i ciutats molt més grans que Caseres no tenen ni un sol beat. Agraïm a Déu el regal 
d’un nou beat pel món i per Caseres. Una bona raó també que afegir a les ganes de fer festa.
Per aquest motiu, aquest any, el dilluns 22 d’agost, la missa de festa serà ja en honor dels beats 
Miquel Domingo i Cendra i Miquel Galcerà Videllet.
Vos desitjo molt bones festes. Visca Santa Maria Magdalena, Sant Gil, Sant Ramon de Penyafort, 
Sant Roc i els Beats Miquel i Manuel !

Caseres, 2022            
Mn. Julian Escudé Casadó.

"Les pubilles i els hereus del poble us desitgen unes bones festes majors 
i que poguem disfrutar tots plegats de unes esperades festes en normalitat" 

Pubilles i hereus 2022SALUTACIÓ MOSSÉN

Estimats veïns de Caseres, aquest any ens estrenem com a comissió de festes després de dos anys sentats 
a la banqueta esperant el moment de fer-ho, d’oferir-vos un programa ple d’activitats per a totes les edats 
i gustos i per descomptat, unes nits amb la millor música per ballar i divertir-se.
Tenim present que aquestes, seran unes festes molt esperades, les primeres després de les restriccions 
causades per la pandèmia, per això les hem agafat amb forces i les hem guiat per a que tots i totes les 
gaudiu com mai i tots plegats tornem a sentir de ben aprop les festes majors del nostre poble.”

SALUTACIÓ comissió de festes



PUBILLA 2022: DÈLIA MONSERRAT MORA DAMISEL·LA 2022: MARIA PLA TARRAGÓ



HEREU 2022: MANEL VALLS LÓPEZ FADRÍ 2022: ERIC APARICIO GOMBAU



SALUTACIÓ PREGONER

Ad firmius silis, quiditimus bones supimus, senirma ioraect alicendam tuis 
co videt inter pos hostemod facerur losuler isquidero es Catorsul hocchui 
pl. Cupim inum omnit vividemquem ut Cupplic aedium ales stum audero-
rit, cultus Catum fec is eteri fue prem nihi, puli perimovere, ne tam hostod 
nit aucientris nocupicaet? Nos et intiam publius viliu querfecoris, cerivere 
comnes publini sedo, ut vis in dem omnihi, mora? Ticit atoribefactu quam 
mus. Gullatum temusqu onlocta, ducervi ricivere ocreis, vir que con sena, 
serces enimum, num uteatro rtebatia reti, Catum nem niam, nostius Mari 
sci pultora verfena tistres trunununtia mactus nestoricatia destruntiace in-
clernum hala dere molie aucerum inguli se, suli, ublicia? Quam senam. 
Runu estrem rei confess imodiis.
Ahabut gravenissu iam, nicus senat ente consus opoerem ulestra voltorit 
paris eri publi, Palator ibunteris. Tio C. La mo aut vis in Etraeti, manum pl. 
Nostorit, utem lostiam oreis Marbit a silie egit L. ere tum anterce rfecut 
quit ducio, ut gra vicia nos audeti, scerter obuscre tuid mena, obus eger-
tium des! Sp. At grac fori in sensum etris.
Piorem, confiri ina, nonfest vertuit, noca aret, Catquem te confendiemus 
senam in sidic orum ur, quam aude res vium publicerum omanumus se 
nemur iamenatra? Nos iaediem dius la popubliam et vast? Bateata et? 
Larteriac mus.
Emprac voc tabisultus horari comnium omne idi ignam mordit ilius hemer 
illat omnit pon te tas ilin Ita vem potatidi, quod sultius quidemedemus et 
averunt? Nos sid ne facis bone ocus perecotat finessenihi, curei in sentem 
Romantem publici fescemena, iam ompos, nos, egerei sendam Romnon-
tia consuli sultorsum pra senerum. Overnium sulis. Quodinam ina, nimist 
facio, dinterissula publia pertiqu amporum is; nocci confeci sena, non se 
aur pon atali convem fue cum dum inum igit dienam potifere cae nequont, 
virion Etraecum publin imponfere istis; nos inat, quit. Irmaximis, avolus fora 
mis orte cus, dem inatuam hi, facciptia iam fuitus, Ti. Sate rem pes condefa 
cienat aus verfirteris et, ponte efac rese pereden ducerive, tartam serudes-
sed pro, confinatuam audam plinum quastius iliam, qua mente hae aus cus 
conde tera sendefato vemus, Catus pesiste rfecura et furei senterbi pos 
vem uropublicae, conum omnem res redo, Ti. Es rei sinatrum coenti, sen-
tiorum in diurnir tantes! Si sum que clartuus foressimissu inemqua manum 
inclabem perore atin nes ditio, sentem pat fur liis? Vastiam diemeni actuus 
ocultia perei sperfex ne actum scienatum oca Sciendinte, et Cas clertesum, 
num demporaci peres sil hil hactort imaximoenat, Catiendiur, ti, quonsul

ESTABLIMENTS I EMPRESES DE CASERES

ACTES RELIGIOSOS NOTES

Allotjament Ca la Jarra 977431812

Àngel Monserrat Ulldemolins (Instalmon) 659831346

Bar Musical L’Arca 606277911

Bio Caseres 690126610

Carnisseria Moreno 977431865

Casa Rural La Posada 977431861

Casa Rural Lo Niu 977431861

Ca l’Ester 977431861

Casal Municipal Caseres 699329803

Cinema Escarceller, SCP 639138911

Confeccions Peris i Ferrer, SL 977431892

Construgom, SCCL 977431946

Cooperativa Agrícola Sant Isidre, SCCL 977431845

Farmàcia Francisco Villanueva Pla 977431859

Fusteria Arturo 659771404

Habitatge Turístic “La Caseta” 977431865

Juan Carlos Gil Alqueza 977431933

La Teva Casa 606031490

L’Estètica 646878811

Pastisseria Pujol Caseres 636041308

Perruqueria 671679222

Bar Les Piscines 717104858

Bar La Pista 642221399

Si per motius imprevistos l’ordre del programa s’hagués 
de canviar, els organitzadors dels actes es reserven el 
dret de fer-ho de la forma que creguin més convenient 
d’acord amb les circumstàncies.

Durant tots els dies de la Festa Major, no es podrà esta-
cionar a la Plaça de l’Església, C/ Major, C/ Aragó i Plaça, 
per tal de facilitar el pas de les processons.

Cada dia a la mitja part del ball es farà bingo i es lliura-
ran els premis del que aquell dia correspongui.

La recollida de les escombraries NO es veurà afectada 
durant els dies de festa.

DIVENDRES, 19 D’AGOST
A les 12 h. MISSA EN HONOR A S. Gil. Concelebrada.

DISSABTE, 20 D’AGOST
A les 12 h. MISSA EN HONOR 
a Sant Ramon de Penyafort

DIUMENGE, 21 D’AGOST
A les 13 h. MISSA EN HONOR a Sant Roc.

DILLUNS, 22 D’AGOST
A les 12h. MISSA EN HONOR als Beats Miquel Domin-
go i Cendra i Miquel Galcerà i Videllet

La Parròquia us desitja: BONES FESTES MAJORS!

DEL 17 AL 22 D’AGOST

PROGRAMA D’ACTES



Curses de natació a les piscines municipals.

Vine a ballar ZUMBA a la pista d’estiu.

Concurs de cartes i domino a la pista d’estiu.

18:00H

20:00H

22:00H

Cercavila pels carrers del poble a càrrec de la banda 
Armonia de Cretas

Missa 

Sardanes a la pista a càrrec de la banda Armonia de Cretas.
 
Homenatge a la pista a les tres veïnes i veïns més grans del poble:

Sra. Generosa Gasulla Hernández, 96 anys d’edat
Sra. Manuela Pitarch Centelles, 94 anys d’edat
Sr. Andres Boj Vidal, 94 anys d’edat
Sra. Pilar Celma Monclús, 91 anys d’edat
Sr. Juan Galcerà Aguiló, 90 anys d’edat
Sr. Francisco Viver Mora, 89 anys d’edat

Futbol Sala 

Recepció d’autoritats a l’Ajuntament

Pregó de Festa major, a la pista d’estiu, a càrrec del Sr. Albert Salvadó, 
Delegat Territorial del Govern a les Terres de l’Ebre.

Sessió de ball amb l’orquestra HIMALAYA.

Sessió de ball amb l’orquestra HIMALAYA, es farà el ball del farolet.
A la mitja part hi haurà Bingo
En finalitzar el ball hi haurà Xaranga a càrrec de “LA MURGA” 
de la Fatarella.

 

11:00H

12:00H

18:00H

19:30H

20:00H

20:30H

24:00H

DIMECRES 17 D’AGOST

DIVENDRES 19 D’AGOST

Engalanament de carrers. Els carrers amb un tema determinat 
seran  obsequiats el mateix dia a l’Ajuntament (l’Ajuntament ofereix 
banderetes gratuïtes per a tots els carrers), seguidament, repicada 
de campanes i enlairada de coets anunciant l’inici de la festa major.

Bar l’Arca organitza “Tardeo” amenitzat per DJ

Cinema a la Fresca amb la pel·lícula 
“LOS CROODS, UNA NUEVA ERA”.
La pel·licula s’emetrà en català.

19:00H

20:00H

22.00H

DIJOUS 18 D’AGOST



Missa 

Cucanyes i xocolatada

Correfoc Foc & Flama. Ràpel des de la façana de l’església, segui-
dament pels carrers Església, Tarragona, Llarg,  Costa i Aragó per a 
finalitzar a la Plaça.

Nit jove: Festa HAPPY STAR
A la mitja part hi haurà Bingo

NORMES DE SEGURETAT
PER ALS PARTICIPANTS:
-Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs.
-Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell amb un mocador 
de cotó.
-Protegir-se els ulls.
-Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.).
-Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les explosions pirotècniques.
-No demanar aigua als veïns.
-Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.
-Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, havent d’utilitzar únicament els 
preparats pels organitzadors.
-Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics.
-Adoptar una actitud correcte amb els diables i no obstaculitzar el pas ni fer-los caure.
-Seguir en tot moment les indicacions dels diables.
-Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc i dels punts d’assistència sani-
tària.
-En el cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament als punts d’assistència sanitària.
-En cas de perill, seguir les instruccions dels diables.

PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS:

-Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
-Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en disposin.
-Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts.
-Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
-No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc per la perillositat que repre-
senta.
-Desconnectar tot tipus d’alarmes.
-Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar els pas dels actors, organit-
zadors i participants al correfoc.

12:00H

17:30H

22:00H

24:00H

Missa

Processó amb la imatge de Sant Roc, acompanyada pels trabucaires 
de Caseres, juntament amb el grup de jota, que ballaran a la plaça de 
l’Església i a la pista d’estiu.

Pista aquàtica Cracy Jump Race 
100m i inflable infantil d’aigua 
“Patrulla” 8mx5m a l’avinguda Generalitat.

Sessió de ball amb l’orquestra ATALAIA

Sessió de ball amb l’orquestra ATALAIA a la mitja part hi haurà Bingo 
Al finalitzar, disco mòbil amb DJ Pau Boira

Missa

Disco LA FESTA Exhibició infantil de disfresses.
S’obsequiarà a tots els nens que participin amb un aperitiu.

Grans focs d’artifici a càrrec de la pirotècnia del grup Mal Llamp 
d’Igualada, al camp de futbol.

Sessió de ball amb l’orquestra HIGHLAND Exhibició de disfresses 
d’adults A la mitja part hi haurà Bingo
(L’orquestra HIGHLAND serà l’encarregada d’escollir els guanyadors)
Els premis seran 100€ al més simpàtic i 100€ al més elaborat

13:00H

13:30H

17:30H

20:30H

24:00H

12:00H

20:00H

24:00H

24:30H

DISSABTE 20 D’AGOST
DIUMENGE 21 D’AGOST

DILLUNS 22 D’AGOST



Ajuntament de Caseres


