ACTES FORA
DE PROGRAMA

DiUMENGE
“BAIXADA DE CARRAUS”

20

OCTUBRE

A la Plaça de la Bassa

DiJOUS

26

SETEMBRE

20.00 h Inauguració de l’exposició de l’ar-

tista Ursula Jüngts “Homenatge de les mares del
món”. Lloc: Casa O’Connor. (aquesta exposició
romandrà oberta totes les festes)

11.00 h Activitats infantils: baixada de carraus,
monopatins i patinets. Una experiència per als més
petits amb ganes de passar-ho bé.
L’associació disposa de carraus adequats per a
aquesta baixada (és obligatori portar casc). També
hi haurà parc d’inflables.
12.00 h Vermut electrònic amb DJ Richy. Se

serviran tapes per a dinar.

17.00 h XI BAIXADA DE CARRAUS pels

carrers de costum (Plaça del Mirador, C/ La Bassa
i plaça del Camí Ample), amb l’acompanyament
musical de Batuxaik.
Inscripcions obertes fins al 16/10/2019.
Informació a Retols Ericla i/o Tallers O. Reverter.

Concurs Instagram de les Festes Quinquennals
L’Ajuntament d’Alcanar i l’Aula de Fotografia
han organitzat un concurs d’Instagram per
a promocionar les festes Quinquennals 2019.
En què consisteix el concurs? A fer fotos on
aparega una imatge relacionada amb les Festes Quinquennals d’Alcanar i penjar-les a la xarxa Instagram
amb les etiquetes #QuinquennalsAlcanar
#ConcursQuinquennals #Quinquennals19.
Cada participant pot presentar fins a dos fotos.
Paral.lelament, les fotografies s’han de fer arribar al
correu electrònic: comunicacions@alcanar.com amb
un format de 20x20 amb 240ppp de resolució,
com a mínim, millor de 300ppp.
A més, tots els participants hauran de seguir els
comptes d’Instagram de l’Ajuntament d’Alcanar
(alcanaraj) i de L’Aula de Fotografia d’Alcanar
(afa_alcanar).
Qui hi pot participar? Podrà participar en el
concurs fotogràfic qualsevol persona física de
16 anys o més que no haja estat implicada en la
definició i/o preparació d’aquest concurs. En el cas
de persones menors de 18 anys, el fet de participar
en el concurs implica que tenen el consentiment
per fer-ho dels seus pares o tutors.

Quan es pot participar? Fins al diumenge 20
d’octubre de 2019.
Com s’escull les fotografies guanyadores?
Un jurat format per la regidora de Mitjans de
Comunicació, una persona del departament de
Comunicació de l’Ajuntament d’Alcanar i una altra
de l’Aula de Fotografia d’Alcanar escollirà la millor
foto, la foto més original i la millor en B&N.
Quin és el premi? Les tres persones guanyadores
de cada categoria (la millor, la més original, i la
millor en B&N) s’emportaran un menú doble per
a les jornades Gastronòmiques de la Clementina
2019 i un lot de marxandatge de les Quinquennals.
A més, totes les fotografies s’exposaran a les
xarxes socials i al web de l’Ajuntament d’Alcanar.
Les fotografies guanyadores també es publicaran al
butlletí municipal.
Així mateix, està previst que s’organitze una
exposició de les diferents fotografies participants
i que les imatges queden exposades en diferents
equipaments públics quan acabe l’exposició.
Animeu-vos a participar. Fem poble, fem grans les
Quinquennals!
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DiMARTS

DiMECRES

OCTUBRE

OCTUBRE

1

18.30 h Recepció del Pregoner de les

2

18.30 h Inauguració exposició de pintura

Festes Quinquennals, Xavier Forcadell
Esteller per part dels membres del consistori,
pubilles i hereus.

de l’artista Joaquin Mormeneo. Lloc: Cisterna
del Vall. Oberta de les 11 a 13h i de les 18 a
20h.

19.00 h Presentació i imposició de les

20.00 h Arribada de la Mare de Déu del

bandes a les pubilles i hereus i proclamació
de la Pubilla Major i Hereu Infantil Major.
A continuació, pregó de festes a càrrec del
Pregoner de les Festes Quinquennals 2019.
Lloc: Carpa.
Els acompanyarà la Banda Municipal de Música
d’Alcanar.

Remei a Alcanar, on serà rebuda amb focs
d’artifici.
Com a benvinguda, la Banda Municipal de
Música d’Alcanar interpretarà l’Himne a la
Verge del Remei. També es comptarà amb la
participació de l’Agrupació Musical Canareva.

23.15 h Sortida de les pubilles i hereus i
acompanyants des de la plaça de l’Ajuntament
fins al Centre Cívic.

Els acompanyarà la Banda Municipal de Música
d’Alcanar i l’Agrupació Musical Canareva.

23.30 h Ball de gala amenitzat per
l’ORQUESTRA ATALAIA. Les pubilles i
hereus obriran el ball amb els acompanyants.
A continuació, actuació en directe de DJ’s
locals (entrada lliure). Lloc: Carpa.
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DiJOUS

DIVENDRES

OCTUBRE

OCTUBRE

4

3

07.30 h Rosari de l’aurora pels carrers del

07.30 h Rosari de l’aurora pels carrers del

primer sector i santa missa.

segon sector i santa missa.

11.00 h Exposició de pintura de l’artista

11.00 h Exposició de pintura de l’artista

Joaquin Mormeneo. Oberta de les 11 a 13h i
de les 18 a 20h. Lloc: Cisterna del Vall.

Joaquin Mormeneo. Oberta de les 11 a 13h i
de les 18 a 20h. Lloc: Cisterna del Vall.

17.30 h Trasllat de la Mare de Déu a l’altar
del primer sector.

17.30 h Trasllat de la Mare de Déu a l’altar
del segon sector.

20.15 h Processó pels carrers del

20.15 h Processó pels carrers del

primer sector “PLAÇA MAJOR”. Amb
l’acompanyament de la Banda Municipal de
Música d’Alcanar. Tot seguit, novena i sermó a
càrrec de Mn. Emilio Vinaixa.

segon sector “CATALUNYA”. Amb
l’acompanyament de l’Agrupació Musical
Canareva. Tot seguit, novena i sermó a càrrec
de Mn. José Ma Valle.
En acabar la processó, es cantarà la Salve
Marinera i es traslladarà la imatge de la Mare
de Déu del Remei a les Cases d’Alcanar,
acompanyada des de l’església parroquial de
Sant Miquel, en multitud, fins a aquest nucli.
Allí serà rebuda amb un castell de focs i
acompanyada per la població fins a l’església
parroquial de Sant Pere.

23.00 h

REVETLLA amenitzada per
l’ORQUESTRA
NUEVA
ALASKA.
Les pubilles i hereus assistiran amb els
acompanyants.
Tot seguit, FESTA REMEMBER amb
l’actuació de Toni Rico.
Lloc: Carpa (entrada lliure).

01.00 h KAOS PARTY. Festa per endinsar-

te en un gran caos. S’ha de viure!
Lloc: Centre Cívic.
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DiSSABTE

5

OCTUBRE

10.00 h Campionat Gran Bàdminton

Tour I a càrrec de l’Alcanar Bàdminton Club.
Finals a les 13h. Lloc: Pavelló poliesportiu.

24.00 h CONCERT D’ALFRED GARCÍA

10.00 h 3a Trobada d’Intercanvi de

(1016 TOUR)! El músic, compositor, cantant i
productor del seu primer disc, tria el número
1016 (el seu número de càsting del Talent Show
Operación Triunfo 2017) per presentar
el seu primer disc en una gira que passa pel
nostre poble.
Lloc: Carpa.

11.00 h Exposició de pintura de l’artista

Preu entrades: anticipades 10 € - taquilla 15 €

plaques de cava – Festes Quinquennals.
Lloc: Plaça de l’Ajuntament.

Joaquin Mormeneo. Oberta de les 11 a 13h i
de les 18 a 20h. Lloc: Cisterna del Vall.

11.00 h Dia Mundial de La Salut Mental

a les Terres de l’Ebre. Acte de benvinguda i
recepció per part del consistori. Lloc: Plaça de
l’Ajuntament.

Tot seguit, passejada pels carrers de la població,
amb la participació d’entitats locals.

Punt de venda on line: www.codetickets.es
(link al web www.alcanar.cat)
Punt de venda físic: Bar Moreno, Bar Vermutet,
Ajuntament d’Alcanar i Oficina de Turisme de
Les Cases.
Tot seguit,REVETLLA amb l’ORQUESTRA
SEVEN CRASHERS. Lloc: Carpa.

16.00 h Concurs de guinyot a càrrec de

l’Associació de Gent Gran d’Alcanar. Lloc:
local social (C/ Ramon i Cajal, 29).

18.00 h Partit de futbol sala entre el
CIPTE Alcanar i el Reus Deportiu. Lloc: Pavelló
poliesportiu.

19.30 h Santa missa a la parròquia de Sant

Pere de Les Cases d’Alcanar, presidida per Mn.
Javier Vilanova.
Tot seguit, processó pels carrers del tercer
sector LES CASES, amb l’acompanyament
per part de la Banda Municipal de Música
d’Alcanar. En acabar, i després de l’emotiu
comiat que li oferiran els veïns i veïnes de Les
Cases d’Alcanar a la plaça Sant Pere, trasllat
de la Imatge fins a l’església parroquial de Sant
Miquel, d’Alcanar.

QUINQUENNALS D'ALCANAR
DISSABTE 5 D'OCTUBRE

HORA: 24.00H- CARPA DE FESTES
ENTRADES ANTICIPADES: 10€ // TAQUILLA: 15€
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DiUMENGE

DILLUNS

OCTUBRE

OCTUBRE

6

07.30 h Rosari de l’aurora pels carrers del
quart sector i santa missa.

10.00 h Trobada antics jugadors per
commemorar el 30é aniversari de
l’Alcanar Bàdminton Club. Lloc: Pavelló
poliesportiu. (fins a les 13h).

10.30 h Primer partit de lliga del Femení

7

07.30 h Rosari de l’aurora pels carrers del
cinquè sector i santa missa.
11.00 h Exposició de pintura de l’artista
Joaquin Mormeneo. Oberta de les 11 a 13h i
de les 18 a 20h. Lloc: Cisterna del Vall.

17.30 h Trasllat de la Mare de Déu a l’altar

Alcanar C.F., per defensar el seu cinquè títol
de lliga consecutiu assolit l’any passat.
Lloc: Estadi Municipal de la Fanecada.

del cinquè sector.

11.00 h Exposició de pintura de l’artista

cinquè sector “SANT MIQUEL”. Amb
l’acompanyament de la Banda Municipal de
Música d’Alcanar. Tot seguit, novena i sermó a
càrrec de Mn. Antonio Jurado.

Joaquin Mormeneo. Oberta de les 11 a 13h i
de les 18 a 20h. Lloc: Cisterna del Vall.

11.30 h “Històries al voltant de la llar”.

20.15 h Processó pels carrers del

Visita teatralitzada al poblat de la Moleta del
Remei a càrrec de dos personatges ibers de
l’empresa especialitzada en recreació històrica
Aur-Art. Activitat que forma part del 19è Cap de
Setmana Ibèric de la Ruta dels Ibers organitzat
pel Museu d’Arqueologia de Catalunya.

11.30 h Teatre familiar amb l’obra “La

Princesa en texans”, de la Companyia Sgratta.
Lloc: poliesportiu de les Cases d’Alcanar.

17.30 h Trasllat de la Mare de Déu a l’altar

del quart sector.

20.15 h Processó pels carrers del quart

sector “DOCTOR FLEMING”. Amb
l’acompanyament de l’Agrupació Musical
Canareva. Tot seguit, novena i sermó a càrrec
de Mn. Gerard Reverté.

23.00 h Concert INTOUR per KamBrass

Quintet. Una proposta per conèixer els
diferents estils i èpoques de la música. Lloc:
Plaça de l’Ajuntament.
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DiMARTS

DIMECRES

OCTUBRE

OCTUBRE

9

8

07.30 h Rosari de l’aurora pels carrers del

07.30 h Rosari de l’aurora pels carrers del

sisè sector i santa missa.

setè sector i santa missa.

11.00 h Exposició de pintura de l’artista

11.00 h Exposició de pintura de l’artista

17.30 h Trasllat de la Mare de Déu a l’altar

17.30 h HOMENATGE A LA VELLESA.

Joaquin Mormeneo. Oberta de les 11 a 13h i
de les 18 a 20h. Lloc: Cisterna del Vall.

del sisè sector.

18.00 h “Dia de les atraccions”. Podreu

Joaquin Mormeneo. Oberta de les 11 a 13h i
de les 18 a 20h. Lloc: Cisterna del Vall.

Berenar per homenatjar als nonagenaris i
nonagenàries d’Alcanar. Lloc: Centre Cívic.

17.30 h Trasllat de la Mare de Déu a l’altar

pujar a les atraccions per només 1,50 €.
Lloc: zona recinte fira.

del setè sector.

20.15 h Processó pels carrers del

20.15 h Processó pels carrers del

sisè sector “CAMÍ AMPLE”. Amb
l’acompanyament de l’Agrupació Musical
Canareva. Tot seguit, novena i sermó a càrrec
de Mn. Carlos Castán.

setè sector “FELIP PEDRELL”. Amb
l’acompanyament de la Banda Municipal de
Música d’Alcanar. Tot seguit, novena i sermó a
càrrec de Mn. Joan Bta Andrés.
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DiJOUS

DIVENDRES

OCTUBRE

OCTUBRE

11

10

07.30 h Rosari de l’aurora pels carrers del

07.30 h Rosari de l’aurora pels carrers del

vuitè sector i santa missa.

novè sector i santa missa.

11.00 h Exposició de pintura de l’artista

11.00 h Exposició de pintura de l’artista

17.30 h Trasllat de la Mare de Déu a l’altar

17.30 h Trasllat de la Mare de Déu a l’altar

Joaquin Mormeneo. Oberta de les 11 a 13h i
de les 18 a 20h. Lloc: Cisterna del Vall.

Joaquin Mormeneo. Oberta de les 11 a 13h i
de les 18 a 20h. Lloc: Cisterna del Vall.

del vuitè sector.

del novè sector.

20.15 h Processó pels carrers del

19.00 h Inauguració Exposició dels

vuitè sector “GENERAL PRIM”. Amb
l’acompanyament de l’Agrupació Musical
Canareva. Tot seguit, novena i sermó a càrrec
de Mn. José Luís Arín.

23.30 h EL SECRET DE LA LLOLL

BELTRAN. Aquest és un conte teatralitzat,
una història romàntica d’un comte francès
i una cupletista catalana plena d’aventures,
sorpreses i bogeries. Un espectacle fresc i
divertit, on la Lloll fa tots els papers de l’auca
i desplega el seu ofici i el seu art com a gran
show-woman. Lloc: Centre Cívic.
Preu entrades: anticipades 3€ - taquilla 5€.
Punt de venda online: www.codetickets.es (link
al web www.alcanar.cat).
Punt de venda físic: Bar Moreno, Bar Vermutet,
Ajuntament d’Alcanar i Oficina de Turisme de
Les Cases.

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 de l’11 al 14
d’octubre de 2019, de 17.00h a 20.00h.

20.15 h Processó pels carrers del
novè sector “SANT JOSEP”. Amb
l’acompanyament de la Banda Municipal de
Música d’Alcanar. Tot seguit, novena i sermó a
càrrec de Mn. Joan Guerola.
23.00 h

REVETLLA amenitzada per
l’ORQUESTRA JUNIORS. Les pubilles,i
hereus assistiran amb els acompanyants.
(entrada lliure). Lloc: Centre Cívic.

23.00 h “QUINQUEBARS” a càrrec de la

Xaranga Jove. Lloc de concentració: Plaça Major.
Venda de tiquets: als bars participants (fins al
dia 10/10/2019).
Preu: 5€+1€ got reutilitzable i amb opció de retorn.

23.30 h Inici del “Quinquebars” a la plaça
Major, amb cercavila pels carrers de la població
i amb final a la Carpa.
01.00 h FESTA JOVE “Q’ LIO CRAZY

QUINQUENNALS D'ALCANAR
DIJOUS 10 D'OCTUBRE

HORA: 23.30H - CENTRE CIVIC
ENTRADES ANTICIPADES: 3€ // TAQUILLA: 5€

PARTY”. Una producció musical pensada per
als més festers, amb un muntatge espectacular
(performance, regals, làser, foc, confeti...) i una
sessió divertida, original i plena d’imaginació.
Amb la millor música patxanguera i comercial
del moment amb Julio Garcia i Larry DJ i un
tancament amb música electrònica amb DJ
Brian van Andel. Lloc: Carpa
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DiSSABTE

12

OCTUBRE
10.15 h Partit de bàsquet de l’Eninter CB

Alcanar, categoria mini masculí. Lloc: Pavelló
poliesportiu.

10.30 h Missa en honor a la Mare de Déu

del Pilar. Lloc: Plaça de la Bassa.

11.00 h Exposició de pintura de l’artista
Joaquin Mormeneo. Oberta de les 11 a 13h i de
les 18 a 20h. Lloc: Cisterna del Vall.
11.30 h Partit de bàsquet de l’Eninter CB

Alcanar, categoria pre-mini masculí. Lloc: Pavelló
poliesportiu.

Carolines, Alcalde Sanmartí, Plaça Major, Ramon
i Cajal, Canonge Matamoros, i Plaça del Mercat,
a càrrec de l’Associació Cultural, Popular i
Tradicional “Benifallim”.

18.30 h Partit de bàsquet de l’Eninter CB
Alcanar contra el CB l’Arboç, categoria sènior
masculí. Lloc: Pavelló poliesportiu.
19.30 h XXXIè FESTIVAL DE BANDES

DE MÚSICA amb la participació de la Unió
Musical Santa Cecília d’Énguera (València) i la
Banda Municipal de Música d’Alcanar. Lloc: Plaça
de l’Ajuntament.

11.30 h REGGAE PER XICS, amb el grup
“THE PENGUINS”.
Es tracta d’un concert, apte i adaptable a totes
les edats, on es presenta un repertori de cançons
populars i d’autor d’arreu de Catalunya passades
pel sedàs dels ritmes i les músiques jamaicanes.
S’estableix així una combinació única entre el
nostre repertori popular i l’estil conegut com a
Reggae (amb moltes de les seves variants), creant
un espectacle dinàmic, alegre i participatiu.

19.30 h 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’Art d’Alcanar (de
17.00h a 20.00h).

Lloc: Escola Joan Bta. Serra.

Constantí, tornen als escenaris amb tota la força
de la mà d’un nou treball discogràfic, “SOM”, on
presentaran un directe que reflectirà un treball
acurat, lluminós, juganer, eclèctic i artesanal.
Preu entrades: anticipades 8 € - taquilla 10 €.
Punt de venda en línia: www.codetickets.es (enllaç
al web www.alcanar.cat).
Punt de venda físic: Bar Moreno, Bar Vermutet,
Ajuntament d’Alcanar i Oficina de Turisme de Les
Cases.

Preu entrades: anticipada 5 € - taquilla 8 €.
Punt de venda: Bar Moreno, Ajuntament d’Alcanar
i Oficina de Turisme.

11.30 h XIII DIADA DEL CANAREU

ABSENT. Acte de benvinguda i recepció per part
del consistori. Lloc:Verger de la Mestra Gual.

12.30 h Plantada de nanos i gegants a la

plaça de l’Ajuntament (Colles participants: Reus,
Tortosa, Benicarló, Ulldecona, Ascó, Aguilot de
Tortosa i Alcanar) a càrrec de l’Associació Cultural,
Popular i Tradicional “Benifallim”. A les 13:00h es
marxarà pel C/ Ramon i Cajal fins al Centre Cívic.

17.00 h Exhibició d’aerobox, tonificació,
etc... a càrrec de l’Associació Hidura Shotokan
Karate Club. Lloc: Plaça Lluís Companys.

18.00 h 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,

20.30 h Concert del Cor Iúbilo d’Alcanar i

la Coral de la corporació musical de la Pobla de
Vallbona. Lloc: Església Sant Miquel.

24.00 h CONCERT ELS PETS! Els de

Tot seguit, REVETLLA amb LA BANDA DEL
COCHE ROJO, un dels millors grups de versions
del moment. Lloc: Carpa.

01.00 h FESTA “DEL REVÉS”. Aquesta festa

és un viatge d’estils musicals. Començant per
un mix comercial de reaggeton per acabar amb
techno. Lloc: Centre Cívic.
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DiUMENGE

13

OCTUBRE

08.30 h Trobada de carrosses davant

l’Ajuntament.

09.00 h Sortida popular en romeria fins

a l’Ermita del Remei, amb l’acompanyament
dels membres del consistori, pubilles i hereus, i
la Banda Municipal de Música, i del conjunt de
la població. La imatge de la Mare de Déu podrà
ser portada per tothom.
La romeria comptarà amb la participació dels
cavalls i carretes de l’Associació canareva
d’Amics del Cavall.
En arribar, es farà la tradicional Missa
de campanya en honor a la Mare de
Déu del Remei, patrona d’Alcanar, amb
acompanyament musical de la Rondalla Verge
del Remei. Després es traslladarà la imatge per
tal d’entronitzar-la al seu cambril, es cantaran
els Goigs i es farà l’ofrena floral per part de les
pubilles i hereus.
Tot seguit, Ballada de sardanes, amb la
interpretació musical de la Cobla La Principal
Rapitenca. Lloc: Plaça de l’Ermita del Remei.

11.00 h Jornada de portes obertes al

poblat ibèric de la Moleta del Remei,
important jaciment arqueològic pertanyent
a la ruta dels ibers. Organitza: Ajuntament
d’Alcanar i Museu del Montsià. Obert fins a
les 14.00h.

11.00 h Exposició de pintura de l’artista
Joaquin Mormeneo. Oberta de les 11 a 13h i
de les 18 a 20h. Lloc: Cisterna del Vall.

13.30 h Repartiment de la tradicional

“paella del Remei”
(els tiquets es recolliran a l’Ajuntament al preu d’1 €).

17.00 h BALLACLOWN. Espectacle per a

tots els públics amb pallassos, màgia i animació
amb bombolles, globus gegants, paracaigudes
gegant, etc. Lloc: Plaça de l’Ermita del Remei.

17.00 h 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’Art d’Alcanar (de 17 a 20h).

18.00 h Ball de jubilats amb el duet

GUATEQUE. Lloc: Casal Cívic Trinitari Bel.

18.30 h Projecció del curtmetratge

“Indiana Jones. El Retorn d’Elsa
Schneider”, una producció de Lluís Ortega
i Benjamí Dalmau i amb la participació de
Svetlana Novikova i Noelia Cabello. Lloc: Edifici
dels Serveis Agraris.

19.30 h
Concert
amb
l’orquestra
PASARELA. Lloc: Centre Cívic.
23.00 h

Ball de gala amenitzat per
l’ORQUESTRA PASARELA. Les pubilles
i hereus assistiran amb els acompanyants. Lloc:
Centre Cívic.

03.00 h Festa Jove, amb l’actuació en

directe de Joan Queralt, Xavi Reverté, Joan
Blanchadell i Dj Nira. Lloc: Centre Cívic.

12.00 h Celebració de la segona missa, que

comptarà amb l’acompanyament del Cor Iúbilo.
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DiLLUNS

14

OCTUBRE

10.30 h Matí d’inflables a la Plaça del

19.30 h Concentració de carrosses

Mirador.

davant la plaça de l’Ajuntament.

11.00 h Exposició de pintura de l’artista

20.00 h Desfilada de carrosses amb

Joaquin. Oberta de les 11 a 13h i de les 18 a
20h. Lloc: Cisterna del Vall.

15.00 h Pujada popular en bicicleta
a l’Ermita del Remei amb la 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.

llançament de confeti.
		
(Recorregut: davant la plaça de l’Ajuntament,
C/ Genariltat, C/ Ramon i Cajal, Avinguda
Catalunya, C/ Verge de Montserrat, C/ del Mar,
plaça Doctor Fleming i C/ Generalitat. Es faran
dues voltes).

22.30 h

PIROMUSICAL a càrrec
de la Pirotècnia Tomàs, que oferirà un gran
espectacle de música, foc, llum i color per
acomiadar les Festes Quinquennals 2019.
Lloc: Ronda de Circumval.lació.

17.00 h 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’Art d’Alcanar (de 17.00h a 20.00h).
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