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Estimats veïns i veïnes,

Un any més, celebrem les Festes de Maig, dedicades a sant Isidre 
Llaurador. Unes festes que arriben amb la primavera per a posar en 
valor la nostra agricultura, un dels principals motors de l’economia local 
que cal protegir i seguir impulsant

Les tradicions populars són un altre dels elements destacats d’aquestes 
festes, que es remunten a fa molts d’anys i que han sabut adaptar-se 
als nous temps. De nou, els carrers es tornaran a omplir de gom a gom i 
la família i les amistats es reuniran en berenars que no s’acaben mai, 
configurant autèntics moments de retrobament i alegria.

Des de l’any 2019, les Festes de Sant Isidre aposten per la carpa jove, 
que és un espai on els adolescents i les adolescents poden gaudir de 
música en bona companyia. Aquest espai juntament amb les nits de 
ball configuren la proposta festiva. L’espai Lila i Multicolor també hi serà 
present per a garantir unes festes lliures d’agressions sexistes i racistes. 
I, com a novetat, enguany destaca la carpa destinada als xiquets i 
xiquetes, amb activitats infantils diverses i servei de guarda en l’horari 
d’activitats diürnes.

Precisament, amb l’objectiu de donar protagonisme als més menuts i 
menudes de casa, l’Escola Joan Baptista Serra, d’Alcanar, ha escollit 
l’alumnat de l’etapa d’infantil, el més jove, per a il·lustrar les pàgines 
d’aquest programa. Uns dibuixos plens de màgia i color que demostren 
el talent de les noves generacions.
Novament, moltes entitats locals han treballat desinteressadament per 
a fer possible aquestes festes i preparar una programació àmplia, 
integradora i diversa, destinada a tots els públics. Un agraïment 
especial a la Regidoria de Festes, la Comissió de Festes, la Comissió de 
Bous i les associacions Tradició Canareva, Amics de la Capea i Les 
Farones, així com als serveis municipals. Sense la seua implicació no 
s’aconseguiria aquest resultat. 

Sortiu al carrer, xaleu intensament i participeu en els actes que trobareu 
en el programa que teniu a les mans.

Bones Festes a tothom! Ens les mereixem. 
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23.00 h:   Opening Party del Casalet de Joves Canareus.
Lloc: Casalet de Joves Canareus, al C/La Bassa.

23.30 h: ‘Bou mecànic de foc’ per als més menuts, a càrrec de 
Tradició Canareva. 
Lloc Carrers de la prova. 
  
00.00 h: Festa Cuc Sonat 40 aniversari, amb DJ Amable (resident 
Sala Razzmatazz) i la participació dels DJ Albert Royo, Fibla, Pantheon, 
Fonso’s Party, Abel Martínez i Pepe Cuc. 
Lloc: Centre Cívic.

00.05 h: Bou embolat al carrer, a càrrec de la ramaderia Mansilla, 
patrocinat per Tradicio Canareva.
Lloc:Carrers de la prova. 

10.00 h: Bou capllaçat. Arribada del bou capllaçat al C/Sant Carles. 

10.30 h: Sortida del primer bou capllaçat de la ramaderia Mansilla, 
patrocinat per Tradició Canareva.

Recorregut: C/Sant Carles, C/del Mar, C/Nou, C/Raval de Sant Isidre, 
C/Caballé, Camí Ample, C/Almenara, C/Colon, C/Càlig, C/Méndez 
Núñez, C/Verge dels Dolors i C/Colon. 
Pot haver-hi dos voltes al recorregut.
(Es prohibeix l’aparcament de vehicles en els carrers del recorregut).

12.00 h: Migdia electrònic, amb l’actuació de Paco Gamba. 
Lloc: Plaça dels Països Catalans

12.15 h: Partit de bàsquet  de la categoria cadet entre l’Eninter CB 
Alcanar i el TGN Bàsquet.
Lloc: Pavelló Poliesportiu.
 

programació
de festes

divendres 12

dissabte 13



16.00 h: Partit de futbol sala de la primera divisió prebenjamí de 
Tarragona entre el CIPTE Alcanar i el Tortosa Futsal.
Lloc: Pavelló Poliesportiu. 

17.00 h: Inauguració de l’exposició de pintura de l’artista local, 
Justino Ruíz Serrano.
Lloc: Local social de l’Associació de la Gent Gran d’Alcanar.

17.00 h: Carpa Jove a la plaça de bous, “Opening party” amb els DJ 
Joan Queralt, Lens i Andrew Blaya. 

17.00 h: Partit de futbol sala de la primera divisió infantil de 
Tarragona entre el CIPTE Alcanar i l’Aula Esport Reus.
Lloc: Pavelló Poliesportiu. 

18.15 h: Partit de futbol sala de la segona divisió catalana entre el 
CIPTE Alcanar i l’Ampolla.
Lloc: Pavelló Poliesportiu.

19.00 h:  Sortida del segon bou capllaçat de la ramaderia Mansilla, 
patrocinat per Tradició Canareva.

Recorregut: C/Sant Carles, C/Verge de Montserrat, Av. Catalunya, 
ronda dels Campets, Av. Constitució, C/Ramon i Cajal, Av. Catalunya, 
ronda dels Campets, Av. Constitució, C/Ramon i Cajal i plaça de bous. 
Pot haver-hi dos voltes al recorregut.
(Es prohibeix l’aparcament de vehicles en els carrers del recorregut).

20:00 h: Bou cerril, a càrrec de la ramaderia Mansilla i patrocinat per 
Amics de la Capea
Lloc: Plaça de bous.

20:30 h: Bou cerril, a càrrec de la ramaderia Mansilla i patrocinat per 
Amics de la Capea. 
Lloc: Plaça de bous.

22.30 h: Bou embolat, a càrrec de la ramaderia Mansilla i patrocinat 
per Amics de la Capea. 
Lloc: Plaça de bous.

23.00 h: Bou embolat, a càrrec de la ramaderia Mansilla i patrocinat 
per Amics de la Capea. 
Lloc: Plaça de bous.

00.30 h: Ball de gala amb l’orquestra CENTAURO
Lloc: Centre Cívic.
...tot seguit, continua la festa amb l’actuació en directe dels Dj’s Pol 
Nolla i Xavi Reverté.
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12.00 h: Ball de vermut, a càrrec de l’Agrupació Musical Canareva 
i l’Associació de jubilats, pensionistes i protectors d'Alcanar. 
Lloc: Plaça Major.   

12.00 h: Jornades gastronòmiques dels Joves Canareus 
amb degustació de fideuada i el patrocini de la Penya Les 
Faraones. Obert fins a les 17.00 h.

12.30 h: Prova de bous a càrrec de la ramaderia Mansilla.

La Penya Ensapats oferirà una musclada i una degustació de 
pa amb tomaca i pernil salat, gentilesa de Penya Ensapats.

16.00 h: Exposició de pintura de l’artista local, Justino Ruíz 
Serrano.
Lloc: Local social de l’Associació de la Gent Gran d’Alcanar.

17.00 h: Carpa Jove a la plaça de bous amb ‘La Ruta de 
l’Abadejo’. Festa temàtica dels anys 90, amb els djs 
Lokolective&fiends, Andrew Blaya i Miquel Quer.

18.00 h: Ball de tarda, a càrrec de l’Associació de Jubilats i 
Protectors d’Alcanar.
Lloc: Centre Cívic

18.00 h: Bous a la plaça, a càrrec de la ramaderia José 
Vicente Machancoses.
Lloc: Plaça de bous.

18.30 h: Exhibició de twirling a càrrec del Club Twirling 
Alcanar. 
Lloc: Pavelló poliesportiu.

22.15 h: ‘Bou mecànic de foc’ per als més menuts”, a càrrec 
de Tradició Canareva.
Lloc: Plaça de bous.

22.30 h: Bou embolat, a càrrec de la ramaderia José 
Vicente Machancoses. 
Lloc: Plaça de bous.

diumenge 14



11.30 h: Processó fins al Mirador amb l’acompanyament de 
la Banda Municipal de Música i, tot seguit, Santa Missa en 
honor a Sant Isidre Llaurador. 

12.00 h: Vermut electrònic & musclada, amb l’actuació en 
directe de Marcus Svensor, a càrrec de l’Associació Club 
Unicorn d’Alcanar. 
Lloc: Bar Miguel. *Fins a les 15.00 h.

16.00 h: Exposició de pintura de l’artista local, Justino Ruíz 
Serrano. 
Lloc: Local social de l’Associació de la Gent Gran d’Alcanar.

17.00 h: Exhibició de patinatge a càrrec del Club Patí 
Alcanar.
Lloc: Pavelló poliesportiu.

18.00 h: Espectacle ROCK X XICS. Espectacle musical per a 
tota la família, on es fusionen els clàssics del rock i la 
cançó popular infantil catalana.
Lloc: Centre Cívic.

20.00 h: TARDE DE MÀGIA AMB “MESTRES DE LA MÀGIA”. 
Espectacle espectacular i amb un ritme trepidant, que 
oferirà un repertori de les diferents arts de la màgia: 
escapisme, metalisme, hipnosis, màgia còmica i màgia de 
gran format.  
Lloc: Teatre-Auditori José Antonio Valls. 

Preu entrada 3€. Les entrades es podran adquirir a la pàgina web 
https://teatreauditorialcanar.cat
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12.00 h: Jornades gastronòmiques Joves Canareus, amb 
degustació de musclos i el patrocini de Peixateria i Mariscos 
Casero de les Cases d’Alcanar. Obert fins a les 17.00 h.

12.30 h: Prova de bous, a càrrec de la ramaderia Eliseo.

La Penya Ensapats oferirà una musclada i degustació de 
fruits secs, gentilesa de Frit Ravich.

17.00 h: Carpa Jove a la plaça de bous, amb “La Fira d’Abril”, 
amb els Dj’s Xavi Reverté i Pol Nolla. 

18.00 h: Carpa infantil amb diferents espais de joc 
segons les etapes evolutives dels infants participants. 
*Fins a les 23.30 h.
Hi haurà possibilitat de guarda infantil (de 3 a 14 anys).
Lloc: Carpa infantil de la plaça de bous.

*En els dos casos, tots els menors hauran d’anar acompanyats 
per un adult; ja siga per accedir a la carpa infantil com per a fer el 
registre del servei de guarda infantil

18.00 h: Bous a la plaça, a càrrec de la ramaderia Hnos Cali.

22.15 h: ‘Bou mecànic de foc’ per als més menuts. A càrrec 
de Tradició Canareva.

22.30 h: Bou embolat a la plaça, a càrrec de la ramaderia 
Hnos Cali. 
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12.00 h: Jornades gastronòmiques dels Joves Canareus, 
amb caragolada i el patrocini de Joves Canareus. Obert fins 
a les 17.00 h.

12.30 h: Prova de bous, a càrrec de la ramaderia Ivanet.

La Penya Ensapats oferirà una musclada i degustació de 
productes de García Moreno.

17.00 h: Carpa Jove de la plaça de bous, Festa CFGM. 
Segona edició de la classe pràctica de l’alumnat del Cicle 
Formatiu de Grau Mitjà de vídeo, discjòquei i so, amb els Dj’s 
Jhay-c, Nan, Lukan, Pau, Albert Ferré, Kene, Febrer i Xavi 
Celma.

18.00 h: Carpa infantil, amb diferents espais de joc 
segons les etapes evolutives dels infants participants. 
*Fins a les 23.30 h.
Hi haurà possibilitat de guarda infantil (de 3 a 14 anys).
Lloc: Carpa infantil de la plaça de bous.
*En els dos casos, tots els menors hauran d’anar acompanyats 
per un adult; ja siga per accedir a la carpa infantil com per a fer el 
registre del servei de guarda infantil. 

18.00 h: Bous a la plaça, a càrrec de la ramaderia Benavent.

21.30 h:  Traca corredora pel recorregut: Plaça de 
l’Ajuntament, C/ Generalitat, C/ Josep Irla, C/ Major, plaça 
Major, C/ Ramon y Cajal, C/ Suñer, Passatge Espanyol i 
plaça de l’Ajuntament. 
Es prohibeix l’aparcament de vehicles dins del recorregut 
establert.

22.15 h: ‘Bou mecànic de foc’ per als més menuts. A càrrec 
de Tradició Canareva.

22.30 h: Bou embolat a la plaça, a càrrec de la ramaderia 
Benavent. 
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12.00 h: Jornades gastronòmiques Joves Canareus, amb 
el dia del pernil i el patrocini de García Moreno.  Obert fins a 
les 17.00 h.

12.30 h: Prova de bous, a càrrec de la ramaderia Gallo.

La Penya Ensapats oferirà a tots els assistents una 
musclada i una degustació de coc salat, gentilesa de 
Pastisseria l’Ermita.

17.00 h: Carpa Jove a la plaça de bous, “La Malea” festa 
electrònica amb participació dels Dj’s Paco Gamba, Luara 
Bearka i Sega Musik.  *Tancament de la carpa a les 21.30 h.

18.00 h: Carpa infantil, amb diferents espais de joc 
segons les etapes evolutives dels infants participants. 
*Fins a les 21.00 h.
Hi haurà possibilitat de guarda infantil (de 3 a 14 anys).
Lloc: Carpa infantil de la plaça de bous.

*En els dos casos, tots els menors hauran d’anar acompanyats 
per un adult; ja siga per accedir a la carpa infantil com per a fer el 
registre del servei de guarda infantil. 

18.00 h: Bous a la plaça, a càrrec de la ramaderia Eliseo.

21:30 h: SOPAR POPULAR, a càrrec de la Comissió de Festes.
Lloc: Av. Catalunya. Servei: Los 4 Fogons de la Llar. 
(Venda de tiquets a l’Ajuntament d’Alcanar: 2 €).

00.30 h:  NIT DE “LA MOVIDA” amb la participació del Cuc 
Sonat.
Lloc: Centre Cívic
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12.00 h: Jornades gastronòmiques Joves Canareus, amb 
degustació de paella, bou mecànic i la festa ‘Lokolektive & friends’. 
Amb el patrocini de Coaliment Alcanar. 

12.30 h: Prova de bous, a càrrec de la ramaderia La Paloma.

La Penya Ensapats oferirà a tots els assistents una 
musclada i degustació de llagostins.

17.00 h: Carpa Jove a la plaça de bous, amb ‘Festa del 
Chupinazo’, amb els djs Pol Nolla i Lens.
Tot seguit (23.00h), sortida del correbars, amb 
l’acompanyament de la Xaranga No Mos Aclarim.

18.00 h: Carpa infantil, amb diferents espais de joc 
segons les etapes evolutives dels infants participants. 
*Fins a les 23.30 h.
Hi haurà possibilitat de guarda infantil (de 3 a 14 anys).
Lloc: Carpa infantil de la plaça de bous.
*En els dos casos, tots els menors hauran d’anar acompanyats 
per un adult; ja siga per accedir a la carpa infantil com per a fer el 
registre del servei de guarda infantil. 

18.00 h: Bous a la plaça, a càrrec de la ramaderia Ozcoz.

22.00 h: Actuació en directe de Marcus Svensor, a càrrec 
de l’Associació Club Unicorn d’Alcanar.
Lloc: Bar Miguel. *Fins a les 02.30 h.

22.15 h: ‘Bou mecànic de foc’ per als més menuts. A càrrec 
de Tradició Canareva.

22.30 h:  Bou embolat a la plaça, a càrrec de la ramaderia 
Ozcoz.

00.30 h: TRIBUT A QUEEN amb ‘THE SHOW MUST GO ON’.
Fidel posada en escena que emula completament el 
veritable i carismàtic Freddie Mercury, recorrent els seus 
èxits insuperables. 
...tot seguit, FESTIVAL REMEMBER METRO amb els Dj’s Pepo 
WB, Xavi Fornés i Vicente Belenguer. 
Lloc: Centre Cívic.
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11.30 h: Partit de futbol sala dde la primera divisió benjamí 
de Tarragona entre el CIPTE Alcanar i el Morell FS.
Lloc: Pavelló Poliesportiu

12:00 h: Festa remember a la Penya Ensapats. S’oferirà, a 
totes les persones assistents, una musclada i una 
degustació de paella, gentilesa de Carns Mercè Juan 
(Tandy) i Fruites les Mercès, i amb la col·laboració de Garcia 
Moreno.

12.30 h: Prova de bous, a càrrec de la ramaderia Benavent.

12.45 h: Partit de futbol sala de la primera juvenil de 
Tarragona entre el CIPTE Alcanar i l’Elisabeth Salou.
Lloc: Pavelló Poliesportiu

16.00 h: Exposició de pintura de l’artista local, Justino Ruíz 
Serrano. 
Lloc: Local social de l’Associació de la Gent Gran d’Alcanar.

17.00 h: Partit de futbol entre el Femení Alcanar CF i el 
Roquetenc Femení CD. 
Lloc: La Fanecada

17.00 h: Carpa Jove a la plaça de bous amb “Festa ???”. 
Festa temàtica sorpresa amb els djs Xavi Reverté, Pol Nolla 
i Marc Sorolla.
Per votació popular, a través del compte d’instagram 
joca_alcanar, es podrà triar la temàtica, estil musical i altres 
sorpreses per a aquest dia.

18.00 h: Carpa infantil, amb diferents espais de joc 
segons les etapes evolutives dels infants participants. 
*Fins a les 23.30 h.
Hi haurà possibilitat de guarda infantil (de 3 a 14 anys).
Lloc: Carpa infantil de la plaça de bous.
*En els dos casos, tots els menors hauran d’anar acompanyats 
per un adult; ja siga per accedir a la carpa infantil com per a fer el 
registre del servei de guarda infantil. 

18.00 h: Bous a la plaça, a càrrec de la ramaderia Hnos 
Navarré.
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18.30 h: Diada Internacional de la Dansa. Exhibició i classe 
de ballet clàssic, ball modern i hip-hop per a totes les 
persones assistents, a càrrec del Club Ballet Alcanar. En 
finalitzar i haurà una classe de ball oberta al públic.
Lloc: Plaça del Centre Cívic.

20.00 h: Concert de tarda amb l’orquestra ATALAIA. 
Lloc: Centre Cívic.

22.15 h: ‘Bou mecànic de foc’ per als més menuts, a càrrec 
de Tradició Canareva.

Nit de dones amb Les Faraones.

22.30 h: Bou embolat a la plaça, a càrrec de la ramaderia 
Mansilla.
 
00.30 h: Ball de gala amb l’orquestra ATALAIA. 
Lloc: Centre Cívic.

03.00 h: Tot seguit, continua la festa amb l’actuació en 
directe dels DJ Pol Nolla i Xavi Reverté.

09:00 h: Tradicional arribada dels bous al poble per la 
Serreta. Es recrearà l’antiga transhumància, sortint des de 
Sòl-de-Riu, seguint antigues vies pecuàries, descansant a 
la Pedrera. 
A les 11.00 h sortida cap a la Serreta, entrant al poble pel 
C/Sant Ramon, C/Sant Pere, plaça del Camí Ample i C/La 
Bassa.

12.30 h: Prova de bous, a càrrec de la ramaderia Raúl 
Izquierdo.

Mentrestant, la Penya Ensapats oferirà a tots els assistents 
una musclada, gentilesa de Cademar.
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16.00 h: Exposició de pintura de l’artista local, Justino Ruíz 
Serrano. 
Lloc: Local social de l’Associació de la Gent Gran d’Alcanar.

16.00 h: Primera jornada extraordinària d'arts marcials 
d'Alcanar. 
Una jornada d'exhibicions interprovincials d'arts marcials, 
fitness i diferents estils de combat amb la intenció de 
promoure l'esport i les arts marcials al municipi. A càrrec de 
l'Escola d'Arts Marcials d'Alcanar Jaume Sancho. 
Lloc: Pavelló poliesportiu.

17.00 h: La Cagada del Manso. 
Lloc: Plaça de Bous.

18.00 h: Ball de tarda, a càrrec de l’Associació de Jubilats i 
Protectors d’Alcanar. 
Lloc: Centre Cívic 

18.00 h: Carpa infantil, amb diferents espais de joc 
segons les etapes evolutives dels infants participants. 
*Fins a les 21.00 h.
Hi haurà possibilitat de guarda infantil (de 3 a 14 anys).
Lloc: Carpa infantil de la plaça de bous.
*En els dos casos, tots els menors hauran d’anar acompanyats 
per un adult; ja siga per accedir a la carpa infantil com per a fer el 
registre del servei de guarda infantil. 

18.00 h: Bous a la plaça, especial ramaderia La Paloma, 
amb la col·laboració de Tradició Canareva.
... i l’acompanyament musical de la Banda Municipal de 
Música d’Alcanar.

En acabar la tarda de bous, Correfoc amb els diables 
“Fotem-li Foc” d’Alcanar pels carrers de la població. 
Plaça de Bous, C/Ramon i Cajal, Av. Constitució, Av. Abril, C/11 de 
Setembre, C/Ramon i Cajal fins a la plaça en Defensa del Sénia 
(Centre Cívic).

Tot seguit, final de festes amb un castell de focs d’artifici.
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 Es recorda a tothom que l’assistència a qualsevol acte amb bous és 
totalment lliure i voluntària. I que, malgrat que l’Ajuntament d’Alcanar compleix 
íntegrament la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb 
bous (DOGC 5.731, 08/10/2010), sempre hi pot haver algun perill per a les persones que 
hi vagen.

 D’acord amb el Decret 156/2013, de 9 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament 
de desplegament de la Llei 34/2010, de l'1 d'octubre, de regulació de les festes 
tradicionals amb bous, on en l’article 10 d’aquesta, es prohibeix la participació en els 
espectacles de festes tradicionals amb bous dels menors de catorze anys, que 
només hi poden ser presents com a espectadors.

 Per tal de garantir la integritat dels menors de catorze anys, s'entén per 
participació la mera presència d'aquests menors en el mateix espai dels recintes i 
places reservats per a la celebració de la festa tradicional on es troben els animals, 
així com la intervenció activa d'aquests menors en els diferents actes de la festa, en 
qualsevol de les seues modalitats, més enllà de la seua presència com a 
espectadors.

 Es podrà variar el programa d’actes taurins per raons de sanejament 
ramader, la qual cosa dependrà de les autoritats sanitàries o d’altres organismes 
competents. 

 Durant els actes dels bous capllaçats es prohibeix a tothom l’aparcament 
dels vehicles als carrers dels circuits (vegeu recorreguts al programa).

 Durant l’acte del correfoc, l’organitzador no es farà responsable dels danys 
o perjudicis que es puguen ocasionar a les persones i/o vehicles que es troben dins el 
circuit.  

 En les activitats infantils, els xiquets i xiquetes han d’anar acompanyats per 
un adult, en cas contrari, l’organització queda exempta de qualsevol responsabilitat. 

 Des de l’organització, es reserva el dret d’alterar, modificar o suprimir 
qualsevol dels  actes programats, si les circumstàncies ho fessen necessari.

ELS ABONAMENTS DE LES TAULES ESTARAN DISPONIBLES AL MATEIX 
RECINTE DE BALL PER PART DE LES ENTITATS

notes molt
importants



* Des de l’organització, es reserva el dret d’alterar, modificar o suprimir
qualsevol dels actes programats, si les circumstàncies ho fessen necessari.


