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Festes Majors La Sénia 2022

Compartiu les vostres fotos de Festes Majors a les vostres xarxes socials amb les etiquetes:

#festeslasenia2022
#FMLS22

*Totes les fotos publicades amb aquestes etiquetes podran ser utilitzades per part de l’Ajuntament

Per a Festes Majors engalana el teu balcó amb la bandera de la Sénia.
Venda de banderes amb l’escut de la Sénia i fons blanc al Punt d’Atenció a la Ciutadania 

(ps. de la Clotada, 7): preu 5 €

Dia Hora Actuació
20/08 - En acabar l'acte del Pregó - Parc Municipal - Ball popular amb DJ’s Locals

21/08 00.30 h Parc Municipal - Ball amenitzat per l'orquestra Welcome Band

22/08 20.00 h Parc Municipal - Concert de l'orquestra Montesol

00.30 h Parc Municipal - Ball amenitzat per l'orquestra Montesol

23/08 00.30 h Parc Municipal - Ball amenitzat per l'orquestra Europa

24/08 11.00 h Parc Municipal - Espectacle infantil “Abracadabra”

23.00 h C/ Barcelona - Espectacle musical “De cine”

00.00  h Pati de l’Escola Jaume I - Nit Jove amb l'orquestra Kinky Band

00.30 h Parc Municipal - Ball amenitzat pel quartet Almas Gemelas

25/08 20.00 h Parc Municipal - Concert de l'orquestra Evasión

00.30 h Parc Municipal - Ball amenitzat per l'orquestra Evasión

26/08 11.00 h Parc Municipal - Espectacle infantil “El planeta dels somnis”

00.30 h Parc Municipal - Ball amenitzat per l'orquestra Juniors

27/08 20.00 h Parc Municipal - Concert de l'orquestra Atalaia

00.30 h Parc Municipal - Ball amenitzat per l'orquestra Atalaia

28/08 11.00 h Parc Municipal - Espectacle infantil “Un xic més de rock”

00.30 h Parc Municipal - Fi de Festa amb Dj's Locals

TELEVISIÓ: Els actes de les Festes Majors 
seran televisats per Canal TE 

(l’acte del Pregó serà televisat en directe)

TAULES BALL I PREUS
Taula + 6 cadires (1a fila)  50 €
Taula + 6 cadires (2a fila)  35 €
Taula + 6 cadires (3a fila)  30 €
Taula + 6 cadires (4a fila i altres) 25 €
Taula + 6 cadires (només 1 nit)  10 €



3

Les Festes Majors de la Sénia són una part important de l’ADN de 
totes les senienques i seniencs. Aquests últims anys han estat difí-
cils, però finalment tornem a unes festes plenes, a recuperar espais 
emblemàtics i a viure actes que ens emocionen a totes i tots.

Durant els últims tres anys he repetit com un mantra que la gent 
de la Sénia és gent de carrer, gent a qui agrada gaudir el poble 
i viure’l de forma intensa i així m’agradaria celebrar les que se-
ran les meues últimes festes com a alcalde del poble. Us he de dir 
que aquest període no ha estat gens fàcil, però també puc afirmar 
amb rotunditat que ha estat un plaer molt gran servir al poble per 
millorar-lo i tirar endavant un programa fet i pensat per tothom. I 
ara arriben festes, temps de família i amics, temps de gaudir del 
que fa un any que la regidoria de festes prepara amb ganes. Haver 
treballat durant tot aquest temps amb ells i elles em permet afirmar 
que no només ho fan amb ganes, ho fan també amb devoció. Viure 
el procés des del naixement de la idea fins a veure l’acte muntat 
no es pot explicar amb paraules. Les Festes Majors són un exemple 
clar del que podem fer quan col·laborem i aportem a la comunitat, 
del que som com a societat quan aportem sense cap altre objectiu 
que crear perquè altres s’ho passin bé.

Un aprenentatge que m’emporto sobre les festes majors durant aquest temps com a alcalde és a valorar més un esde-
veniment que donem gairebé per fet. Sembla que amb l’agost les festes arriben de forma màgica, però la realitat és que 
hi ha molta gent implicada que fa que tot això succeeixi; no parlo només de l’Ajuntament, regidor i regidoria, sinó també 
dels responsables de brigada, els treballadors del consistori, les associacions i les senienques i seniencs que sempre 
us impliqueu en la celebració. La reflexió a la qual volia arribar és que el fet de no tenir les festes ens han fet valorar-les 
encara més, els anys de pandèmia ens han fet mesurar de forma mil·limètrica els actes i les trobades, i la tornada a la 
normalitat ens ha retornat el que comentava abans, espais perduts, vivències plenes i les ganes de retrobar-nos amb el 
que sempre hem conegut com a Festes Majors.

De tots els actes que he viscut durant aquests anys no puc triar-ne un de sol, ni tan sols podria fer una selecció dels que 
més m’agraden. És ben sabut que la Sénia i la música són un fet indestriable, no serien festes sense els passacarrers de 
l’Agrupació Musical Senienca o les cercaviles dels dolçainers de Joventuts Unides, tampoc ho serien sense els bous a 
la plaça o els cavalls i burros a l’hipòdrom. No serien festes sense la proclamació de dames, acompanyants al pregó, els 
concerts, els actes culturals i els esportius. Tampoc serien festes majors sense trobar pintors i pintores que amb destresa 
i rapidesa capturen moments i llocs de la Sénia entre olis, aquarel·les i llenços... i tampoc ho serien sense les senienques 
i seniencs que doneu color a aquest llenç de colors alegres que és la Sénia en festes.

Per acabar vull agrair-vos a totes i tots el suport, els consells i les xerrades durant aquests anys. Continuo pensant que 
ha estat un plaer enorme viure les festes des d’un altre punt de vista molt especial, amb ulls d’alcalde, amb el patiment 
que això suposa, però també amb la seguretat de tenir un equip de persones molt preparat que treballa per fer que tot 
surti com ha de sortir. 

Us desitjo a totes i tots unes Festes Majors plenes d’alegria amb tothom qui estimeu. 

Visca la Sénia!
Bones Festes Majors a tothom!

José Ramon Bellaubí Caballer
Alcalde de la Sénia
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Anem companys a La Sénia
que amor fratern trobareu
allí va néixer la reina
que logrà robar el cor meu;
fou una nit serenada
que brollà el jurament
somrient-los l’estelada
en aquell precís moment.
Oh senienca, senienca,
amorosa com les flors
sempre mon cap amb tu pensa
perquè robes nostres cors.
la, la la la...
Ja som companys a La Sénia
i aspirem plens els pulmons
la franca, pura excel·lència
de les seves tradicions.
Terra d’amor, pau i vida
del cel blau, pur i esplendent
té La Sénia nostra vila
la mirada vers l’orient.
Entre l’Ebre i València
la marina saludant
al raser de la Tinença
va ser gràcies escampant,
que les canta remorosa
l’aigua clara de son riu
la tramontana furiosa
font i paisatge jolius.
Visca la Sénia, visca la Sénia
i la senienca d’amor, oh...
L’olivera verda sempre
i el bon oli al curs dels anys
Són del fill l’honrós exemple
de l’esforç, amors i afanys.

Música: Simó Arasa Torrens         
Lletra: Ramon Solé Gisbert
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Estimats Seniencs i Senienques,

En pocs dies començaran les nostres Festes Majors, del 20 al 29 
d’agost, recuperant, ARA SÍ, les festes en la seua plenitud, dies que 
podrem i esperem gaudir de tots els actes que, fins fa tres anys, ho 
fèiem amb normalitat, però que per la situació epidemiològica du-
rant el 2020 i 2021, no ens va ser possible. De ben segur que seran 
10 dies molt intensos on les famílies i els amics ens retrobarem i 
gaudirem d’una de les millors i més completes programacions de 
festes del nostre entorn, 10 dies carregats d’actes organitzats con-
juntament entre l’Ajuntament i les entitats locals, de tot tipus i per 
a totes les edats.

Com sempre, m’agrada destacar la gran quantitat i lo diverses 
que són les nostres celebracions: bous, cavalls, burros, cercavi-
les, concerts, espectacles infantils, actes esportius, teatre, cinema, 
concursos, homenatges, exposicions, musicals... també m’agrada 
destacar les novetats i, enguany, n’hi ha alguna, com el musical “De 
Cine” el dimecres 24 al carrer Barcelona (no us ho podeu perdre), 
la recuperació de la gimcana nocturna per part de l’Associació de 
Joves, o els 6 bous embolats que pagarà la Penya Taurina pel seu 
10è aniversari. Tot i això, vull reiterar-me en què el més important 
és que hem tornat a la normalitat i recuperem, entre d’altres, actes 
tan tradicionals com els balls de les nits i les carrosses, que són 
fonamentals per a les nostres festes.

Aquest 2022 també serà un any d’homenatges; als de sempre, com el dels Seniencs Absents, la Dona Senienca, el Poble 
Veí (enguany la Galera), el de la Gent Gran o a les Antigues Pubilles, Dames i Acompanyants (que aquestes festes serà 
als representants des del 1979 fins al 1983), sumem també els homenatges a Antonio “lo Roig” que, amb les seues dis-
fresses i balls era un gran animador de les tardes de bous a la Plaça Major, i el de Miguel Angel Barreda, propietari de 
la Quadra Pallerols i un gran col·laborador en l’organització de les curses de cavalls. Tots dos, en situacions i èpoques 
diferents, eren persones que, desinteressadament, participaven en les festes del poble fent-les millors, el meu reconei-
xement a ells i a les seues famílies.

Com a regidor de festes són les vuitenes i últimes del segon mandat i tinc que dir que, per mi, organitzar-les, no sempre 
en les millors condicions personals, ha sigut (i és) un privilegi i un orgull. Encara recordo els primers anys amb aquell 
ímpetu (de vegades massa) i aquelles ganes de fer coses noves, amb el temps va venir la pausa, la veterania i una mica 
de temple, però us asseguro que sempre amb la mateixa passió del primer dia. Remarcar també que, organitzar unes 
festes com les de la Sénia no ho pot fer una sola persona, n’hi ha moltes al costat, és per això que també vull reconèixer 
i agrair tota la feina feta i la col·laboració durant aquests vuit anys a totes les entitats, associacions, comissions, penyes, 
patrocinadors, treballadors de l’Ajuntament, regidors i regidores... que heu estat amb mi aquest temps, sabeu de sobra 
que sense vosaltres no hauria estat possible, MOLTES GRÀCIES!!

De la mateixa manera, vull tenir unes paraules d’agraïment al nostre alcalde José Ramon Bellaubí que, desprès de quatre 
anys molt complicats, puc dir que hem treballat junts amb molt de respecte i complicitat, sempre mirant de fer el millor 
per al poble.

Per acabar, vull felicitar al nostre pregoner Alfred Forcadell Garcia, a les Pubilles, Dames i Acompanyants, als nostres 
veïns nascuts a la Galera i a tots els Seniencs i Senienques, esperem que tots puguem gaudir en salut de les nostres 
Festes Majors.

BONES FESTES I VISCA LA SÉNIA!!
Fernando Bel Vidal
Regidor de Festes Majors



6

Festes Majors La Sénia 2022



7

Alfred Forcadell Garcia
Pregoner 2022
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El fet de que ara estigue escrivint aques-
tes paraules va començar un 6 de gener de 
1975, dia en que el poble va comptar amb un 
senienc més. Soc Alfred Forcadell Garcia, fill 
de Nuri la del carrer Major i de Miguel lo de 
la Bestmoble. Tothom m’ha conegut sempre 
com Fredi. I es un orgull per a mi ser el pre-
goner de les Festes d’enguany.

Tota la meva infància la vaig viure al car-
rer Major, amb mon germà gran Albert i ma 
germana petita Núria, i va comportar poder 
gaudir tots el dies de molts llocs per jugar i 
entretenir-nos com la costereta, la baixada 
al riu des del carrer Cardenal Cisneros, la 
terrassa, la plaça amb les dos fonts, el safa-
reig o l’altra costa que també baixa al riu des 
d’allí mateix.

Era un temps on passàvem la vida al carrer 
i estàvem enredant tot el dia amunt i avall. 
Entrant i sortint de la carnisseria de Paquita 
a veure a mon padrí Agustí, o de la tenda 
del tio Antonio a la plaça a veure a ma pa-
drina Humbe, o amb Mayra per casa ma tia 
Carmina, o esperant a que arribés el germà 
de mon iaio Joaquin, el tio Raimundo, amb 
la burra i el carro per a que ens hi passegés 
abans de tancar-la al corral.

Mon pares, el meu padrí Agustí l i la meva padrina 
Humbelina el dia del meu bateig.

A l’altar del carrer Major el dia de la Mare de Déu de 
Pallerols.

El carrer Major, al ser dels que hi passa la 
processó de la Verge de Pallerols, el dia de 
les alfombres per a mi sempre va ser un dia 
important i molt esperat. La nit abans prepa-
rant els colors al carreró, matinar, ajudar a 
portar povals de serritja als grans, i gaudir 
de les safates de xoriço i secallona que la tia 
Paquita i mon padrí preparaven per a tothom 
a la carnisseria... i quan ningú ens veia, tam-
bé algun glop al porró de vi!

A l’estiu pujàvem a Fredes fins a la setma-
na de Festes, on passàvem els dies voltats 
de natura compartint aventures amb mon 
germà i ma germana, Mari Àngels i Esteban 
Bertomeu, i una bona colla de nens que ens 
hi ajuntàvem.

Als 14 anys, encara que fora a prop i durant 
sols els dies d’entre setmana, ja vaig comen-
çar a allunyar-me del poble. El Batxillerat i 
COU els vaig cursar a Tortosa, a la Inmacu-
lada (a l’edifici del Seminari) intern de dilluns 
a divendres. Aquells dies d’internat els vaig 
compartir amb un altre senienc, amic i quin-
to meu, Albert Verge. Allí ens hi ajuntàvem 
nois de molts pobles diferents. Els companys 
d’habitació que vaig tenir eren de Vallderou-
res, Deltebre, Penyíscola i Batea.

A l’estiu de 1993 prenc una decisió que em 
porta més lluny de la Sénia i de la família, i 
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La nit de Reis al carrer major rebent els regals al braç 
de ma mare.

Al carrer Major el dia de la Mare de Déu de Pallerols. Amb el iaio Joaquin a la plaça Catalunya a Barcelona.

Amb mon germà el diumenge de Rams.

per períodes més llargs. Vaig elegir estudiar 
la carrera de Dret a la Universidad de Navar-
ra, a Pamplona, el que implicava tornar al 
poble sols a l’estiu, Nadal i Setmana Santa. 
Van ser 4 anys de carrera i altres 2 de pre-
paració d’oposicions. Allí vaig conèixer a una 
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noia de Toledo qui, al cap del temps, acabarà 
sent molt important a la meva vida. Tant la 
ciutat de Pamplona com la Universitat eren 
genials, per a viure i estudiar, i també per a la 
festa... Sols calia quedar-te uns dies després 
del final de curs als Sanfermins.

En aquella època, hi haurà qui em recorde 
per haver treballat durant 6 mesos a la Nota-
ria del poble, amb Dª Maria Eugènia Rambla, 
quan la notaria estava a l’edifici de davant de 
les escoles velles.

Amb mon germà i ma germana al xalet de Fredes.

A la carrossa dels Quintos de 75 a les Festes Majors.

Al primer sopar dels Quintos del 75, al de Tolo a la Clotada.
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Aquells anys més allunyat del poble vaig 
conèixer una nova afició que va substituir 
una de les meves grans passions com es la 
caça. Durant tres anys vaig formar part de 
l’equip universitari de rugbi, jugant la lliga re-
gional navarresa. És un esport molt bonic de 
jugar. Recordo lo bé que m’ho vaig passar 
l’estiu que es va formar un equip al poble i 
vam jugar a les Festes Majors un partit d’ex-
hibició amb un equip de Tortosa. Un cop es 
van acabar els anys de formació acadèmica, 
i que el cos ja deixà de respondre d’igual ma-
nera als cops i als esforços, la caça va tornar 
a ocupar gran part del meu temps lliure, gau-
dint al mateix temps dels grans paratges que 
tenim al poble (les Vallcaneres, la Fou...), 
sempre amb mon pare, el meu germà Albert, 
mon padrí, i molts dels companys caçadors 
de jabalí del poble.

A finals de 2003, vaig incorporar-me com 
a tècnic superior als Serveis Territorials del 
Departament de Justícia a les Terres de 
l’Ebre, a Tortosa, per a encarregar-me del 
Registre d’Entitats Jurídiques. Poc després 
se’m va designar, en funcions, Cap del Ser-
vei de personal, manteniment i obres, fins a 
l’1 d’octubre de 2007. Els 4 anys als Serveis 
Territorials vaig compartir-los amb una altra 
senienca i també quinta meva, Noelia Vidal, 
i els recordo amb molt de carinyo ja que la 
gent que hi érem vam formar una petita fa-

A la Font Vella a les Festes Majors.

A la barana de la Font Vella una tarda de bous amb 
mon germà pujant a la farola.

Amb companys de l’internat a Tortosa.

mília. Em van suposar un gran repte, ja que 
es tractava de la gestió diària del personal, 
materials, i dels edificis judicials de la demar-
cació de les Terres de l’Ebre que són els de 
Tortosa, Amposta i Gandesa. 

Un 24 de març de 2007 em vaig casar a Tole-
do, amb Arancha, aquella noia de Toledo que 
vaig conèixer a Pamplona, i ens vam posar a 
viure al seu poble: Ajofrín. La meva muller es 
advocada i treballa en el seu propi despatx a 
Toledo. Si us fixeu en les dates, em vaig ca-
sar treballant a Tortosa. Va ser una tempora-
da de molts de kilòmetres: els dilluns de ma-
tinada sortia de casa, passava per la Sénia a 
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El dia de la graduació a la Universitat de Navarra 
a Pamplona.

El dia de la Llicenciatura amb la família a la Universitat 
de Navarra a Pamplona.

Portant el pas el dia de la Mare de Déu de Pallerols.

deixar la maleta i canviar-me, i cap a Tortosa 
per a estar a la feina a les nou. Encara vivia 
al poble de dilluns a divendres, dia que toca-
va fer la ruta inversa per arribar a casa i so-
par amb la meva dona. Així totes les setma-
nes fins a l’octubre quan, havent aconseguit 
un lloc de treball com advocat d’empresa a 
un grup empresarial dedicat a fabricar mate-
rials de construcció, em vaig acomiadar de 
la feina a Tortosa, i definitivament de viure al 
poble i amb la família d’aquí.

L’empresa a la que em vaig incorporar, amb 
seu a Numancia de la Sagra (Toledo), em va 
brindar la possibilitat de desenvolupar-me 
professionalment com a advocat. Vaig poder 
implantar el departament jurídic que requeri-
en, i dirigir-lo d’acord amb les directrius de 
la família propietària del grup. No va ser fà-
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Amb els companys Àngels, Marta, Angel, Puri, Isabel, Mª 
José,  Rosa Mª i Noèlia dels Serveis Territorials de Justícia 
a Tortosa.

Amb la família: Arancha, Albert, Mònica, Nuria, Ramon, 
mon pare i ma mare, mon nebot Martí i ma fillola Mari-
na, a Toledo.

Mon pare amb el meu fill Àlex.

Ma mare i mon pare amb els meus fills Carla i Àlex.

cil. A mitjans de 2008 va explotar la bombo-
lla immobiliària donant peu a la llarga crisis 
posterior; va tocar passar la crisis del totxo 
a un grup empresarial que fabrica totxos 
i altres materials de construcció. Tot i això, 
hi vaig treballar durant quasi bé 12 anys, on 
vaig aprofundir en el Dret administratiu i el 
mercantil i societari. Professionalment va 
ser molt enriquidor, ja que el grup no sols es 
dedicava al mercat nacional sinó que expor-
tava i invertia internacionalment, el que em 
va portar a viatjar i conèixer molts de jutjats 
arreu d’España, així com sistemes jurídics 
d’altres països com Portugal, França, Itàlia 
o Paraguai.

Durant aquells temps va ser quan, al febrer 
del 2012, van arribar a la meva vida Carla i 
Àlex, els meus fills, de qui us puc dir que són 
meravellosos.

I quan més assentat personal i professional-
ment pareixia que un podia estar, va sorgir 
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la possibilitat de participar en el procés per 
a ocupar la gerència del Col·legi d’Advocats 
de Toledo, al que hi pertanyo des del 2008. 
El resultat va ser que el 6 de març de 2019 
m’hi vaig incorporar com a gerent fins a dia 
d’avui, a la ciutat de Toledo. Una feina que 
diàriament em demana de les experiències 
que vaig viure a Tortosa i de les que vaig re-
collir a Numancia de la Sagra, lo que fa que 
tingue molt present cada dia qui soc i d’on 
vinc, sempre agraït de l’esforç i sacrifici que 
els meus pares van fer per oferir-me tot allò 
que vaig necessitar.

Suposa per a mi un gran honor, i espero cor-
respondre de la mateixa manera, la confian-
ça que s’ha dipositat amb mi per al Pregó 
d’aquest 2022. 

Seniencs i senienques, us desitjo unes 
molt Bones Festes Majors!

La meva dona Arancha amb mon fill Àlex.

Amb mon germà Albert i ma germana Núria al de Manolo.

Amb tota la família el dia el 100 aniversari del meu iaio Miquel.
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Amb Arancha a Roma.

Amb Arancha, Carla i Àlex a Cuenca. Amb el meu amic Esteban Bertomeu de 
caça al Pirineu.

Amb mon fill Àlex un dia de caça. La meva filla Carla amb la meva fillola Laia, 
al Parc Municipal.
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LA SÉNIA
ESPAI LLIURE

D'AGRESSIONS SEXUALS I 
COMPORTAMENTS SEXISTES, 

RACISTES I  LGTBIFÒBICS

Ajuntament de la Sénia

TELÈFONS:

Emergències: 112
Policia Local: 658 906 960



1717

Pubilles, dames i acompanyants 2022
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Júlia Del Valle Adell
Pubilla 2022
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Ainara Sanchez Oliver Anaïs Cervera Fonollosa

Dames
2022
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Júlia Bayarri PlanasIris Bel Unzueta

Carmen Gargallo Millán Daniela De Michele Balagué 
(Dama absent)
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Nara Mendieta Guimerà

Maria Flores Nofre

Mar Castell Català
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Vera Juanes Fabregat

Valeria Martínez Lleixà

Noa Verge Roselló
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25 de agost a les 20 :30 
Actuació del grup SOMDOS/tres 

Versions de cançons dels anys 70-80 i actuals 
al carrer Sant Antoni enfront del casino

(patrocinat pel bar casino - colabora ajuntament de la Sénia)
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Marco Martínez Zaragoza
Acompanyant Pubilla 2022
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Acompanyants
2022

Albert Antich Bustos Carlos Armando Merjan
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Ferran Huguet Bel Joel Pepió Alonso

Ferran Garcia FarnósCarlos Espinosa Callau
(Acompanyant absent)
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Marc Aspa Mestre

Manel Antich Bustos

Marc Bel Fonollosa
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Pau Barreda Julian

Miguel Rodríguez Portero

Roman Ferrer Santiago
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Ania Gutiérrez Delmonte
Pubilla Infantil 2022
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Cayetano Guiberty 
Ramírez Lázaro

Mar Selfa Zafra

Jordi Royo Verge
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Acompanyant Infantil 2022
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Gal·la Lleixa Torres

Cristina Carbó Planell

Emma Gargallo Mañes

Ainoa Sabater Ripollés

Júlia Querol Moreno Marina Mestre Martí

Natalia Lorena Badescu

Marina Sabater Cuesta

Paula Querol Rallo
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Narcís Barreda Julian

Roger Millan Castell Xavier Gargallo MatamorosJoan Torredemer Navarro

Ion Silva Aguilar Joan Prades DonHugo Cáceres Martínez

Carles Moreno Farnós Gerard Niñerola Castell
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DISSABTE, 20 D’AGOST

Programa Oficial
Festes Majors La Sénia
del 20 al 29 d’agost

00.30 h Concert de comiat del grup local MASCARATS. Lloc: Parc Municipal. Col·labora:  
AGRUPACIÓ MUSICAL SENIENCA

09.30 h Campionat de Bòlit Infantil i d’Adults. Inscripcions: a les 9.00 h. Lloc: Esplanada de davant la 
Casa de Cultura. Organitza: Club de Birles la Sénia.

10.00 h	 Semifinals	VI	Open	de	Pàdel	Vila	de	la	Sénia.	Lloc:	Sénia	Tennis	Club

11.00 h Cercavila d’animació infantil pels carrers del centre del poble (sortida i arribada: plaça Major)

12.00 h Campanes al vol, llançament de coets i trabucs de confeti a la plaça Major,   
anunciant l’inici de les Festes. Actuació de Gaita i Tabal de Joventuts Unides.

18.00 h Partit de futbol	“XXXI	Trofeu	Vila	de	la	Sénia”,	entre	els	equips	C.F. la Sénia (2a catalana), i 
C.D. la Cava (3a catalana). Lloc: Camp de futbol del Complex Esportiu municipal. Organitza: 
C.F. la Sénia

18.00 h	 Semifinals	VI	Open	de Pàdel Vila	de	la	Sénia.	Lloc:	Sénia	Tennis	Club

18.00 h Cercavila de la Banda de Música de l'Agrupació Musical Senienca i recollida dels nous músics 
de la banda.

19.30 h Cercavila	de	gaita	i	tabal	de	Joventuts	Unides	(a	les	21.30	h	acompanyaran	al	pregoner	fins	al	
Centre Marcel·lí Domingo)

22.00 h Sortida de la comitiva	oficial	del	Pregó	des	del	Centre	Marcel·lí	Domingo	fins	al	Parc	Municipal,	
acompanyats per la Banda de Música de l'Agrupació Musical Senienca.

22.30 h Proclamació de Pubilles, Dames i Acompanyants 2022 i Pregó de Festes a càrrec del 
senienc absent Alfred Forcadell Garcia.

 En acabar el pregó: Ball popular en honor de Pubilles, Dames i Acompanyants, amenitzat per 
Dj’s Locals. Lloc: Parc Municipal.
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DIUMENGE, 21 D’AGOST “DIA DEL SENIENC I LA SENIENCA ABSENT”

08.00 h  Diana tradicional de gaita i tabal de Joventuts Unides.

09.00 h 51è Concurs de Pintura Ràpida “Josep Martí Roca” (inscripcions dels pintors, a les 8.00 
h al Centre Marcel·lí Domingo)

09.00 h Esmorzar popular al Camp de birles del Complex Esportiu Municipal. Organitza: Club de 
Birles la Sénia

10.00 h Fins les 13.00 h Taller Infantil de Pintura. Lloc: Plaça Catalunya

10.30 h Campionat de Birles d’Adults al Camp de birles del Complex Esportiu Municipal. Inscripcions: 
a les 10.00 h. Organitza: Club de Birles la Sénia

11.00 h Finals VI Open de Pàdel Vila de la Sénia. Lloc: Sénia Tennis Club

12.00 h Missa en honor als Seniencs Absents. Organitza: Parròquia de Sant Bartomeu

12.30 h Vaquetes pel carrer Papa Luna i correbous fins la plaça del Clot de Pedrenya (Ramaderia 
ALBERTO GARRIDO d’Orpesa de Mar)

12.30 h Cercavila de la Banda de Música de l’Agrupació Musical Senienca.

12.30 h A la plaça Major, recepció oficial i salutació als Seniencs i Senienques Absents per part 
del Consistori.

12.45 h  Acompanyament de la comitiva dels Seniencs i Senienques Absents per la Banda de Música 
de l’AMS des de la plaça Major fins al Parc Municipal, on tindrà lloc l’acte social en honor als 
Seniencs Absents.

13.30 h Ball de vermut al Parc Municipal. Organitza: Bar La Pista

17.00 h Al Clot de Pedrenya: prova i presentació dels burros que correran a les curses, amb 
acompanyament de gaita i tabal de Joventuts Unides. Elecció de “Miss burreta templada” 
i “Míster burret eixerit”. Col·labora: PIROTÈCNIA TOMÀS

18.00 h  Bous a la Plaça del Clot de Pedrenya (Ramaderia ALBERTO GARRIDO d’Orpesa de Mar), amb 
acompanyament de gaita i tabal de Joventuts Unides. Col·labora: EVOBAC

18.30 h Film de Muntanya AFTER ANTARCTICA, Dir. Tasha Van Zandt EUA 2021. Gran Premi Vila de 
Torelló al millor film del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló 2021. Lloc: Auditori del 
Centre Obrer. Organitza: Centre Excursionista Refalgarí

19.00 h Fins les 21.00 h. Franja horària sense estímuls acústics a les atraccions infantils de la plaça 
Montsià.

19.30 h  Lliurament de premis i obertura de l'exposició de Pintura Ràpida, al Centre Marcel·lí 
Domingo. Es podrà visitar tots els dies de 19 a 21 h fins dissabte 27 d’agost.

20.00 h Concert de la Banda de Música de l’Agrupació Musical Senienca. Lloc: Casa de Cultura

22.00 h Carretó taurí embolat per als més menuts a la Plaça del Clot de Pedrenya. Organitza: 
Associació Penya Taurina de la Sénia

22.30 h Bou embolat, a la plaça Clot de Pedrenya, de la Ramaderia ALBERTO GARRIDO d’Orpesa 
de Mar. Embolada a càrrec de l’Associació Penya Taurina de la Sénia.

23.30 h Sub Jove L’art endevinatori del tarot poètic. Un altre dels sorprenents actes amb l’esperit 
de Produccions Impossibles. Lloc: La Manjoia. Organitza: Casa de l’Artista en Terres de 
Cruïlla.

00.30 h Ball al Parc Municipal amb l’Orquestra WELCOME BAND
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DILLUNS, 22 D'AGOST “DIA DE LA DONA” 

10.30 h Campionat Infantil de Birles (fins als 16 anys) al Camp de birles del Complex Esportiu 
Municipal. Inscripcions: a les 10.00 h. Organitza: Club de Birles la Sénia

12.00 h  Missa en honor a la Dona Senienca. Ofrena floral a la Mare de Déu de Pallerols. Organitza: 
Associació Dones Senienques

12.30 h A la plaça Major, recepció oficial a les dones senienques i salutació per part del Consistori.

12.30 h Vaquetes pel carrer Papa Luna i correbous fins la plaça del Clot de Pedrenya. (Ramaderia 
FERNANDO MANSILLA de Torreblanca)

12.45 h Acompanyament de la comitiva de les dones senienques amb gaita i tabal de Joventuts 
Unides fins al Parc Municipal.

13.00 h Acte social en honor a la Dona Senienca, amb homenatge a JOAQUINA CARDONA 
SABATER. Lloc: Parc Municipal. Organitza: Associació de Dones Senienques

14.30 h Dinar de la Dona Senienca amenitzat per la Xaranga Tokintash. Dinar obert a totes les dones 
del poble per passar una bona estona dinant i animades per la xaranga que posteriorment 
acompanyarà a totes les dones a la plaça de bous. Lloc: Parc Municipal

18.00 h  Bous a la Plaça del Clot de Pedrenya (Ramaderia FERNANDO MANSILLA de Torreblanca) 
amb acompanyament de l’Agrupació Musical Senienca. Col·labora: EVOBAC

18.00 h Fins les 20.30 h. Portes obertes al nou local de l’Associació Bonsai la Sénia: exposició de 
bonsais i demostració de treballs en directe. Lloc: Aula 2 del Centre d’Entitats (institut 
vell). Organitza: Associació Bonsai la Sénia

19.00 h Acte de commemoració dels 30 anys del Centre d'Estudis Seniencs. Presentació del 
número 14 de la revista Lo Senienc, Memòria, Natura i Llengua. Lloc: Auditori del Centre 
Obrer. Organitza: Centre d'Estudis Seniencs i Campus Extens de la URV a la Sénia

19.00 h Visita del jurat pels balcons engalanats de la població, amb motiu del concurs “Engalana 
el teu balcó”. Organitza: FECOSE

20.00 h Concert de l’Orquestra MONTESOL al Parc Municipal. Patrocina: CONSTRUCCIONS 
SEGURA BONET

22.00 h Carretó taurí embolat per als més menuts a la Plaça del Clot de Pedrenya. Organitza: 
Associació Penya Taurina de la Sénia

22.30 h Bou embolat a la plaça de Bous Clot de Pedrenya, de la Ramaderia FERNANDO MANSILLA 
de Torreblanca. Embolada a càrrec de l’Associació Penya Taurina de la Sénia.

22.30 h Concert “TARAL·LEJANT LA FESTA MAJOR. Un recorregut pels actes de la setmana”, 
a càrrec de la Coral Polifònica i el Grup Dolçainer de Joventuts Unides. Commemoració 
dels 30 anys del Grup Dolçainer. Durant el concert es mostraran totes les melodies per a 
dolçaina i tabal que són tradicionals del nostre poble. Lloc: Casa de Cultura. Organitza: 
Joventuts Unides

22.30 h  Observació Astronòmica “Vine a veure els estels amb nosaltres” (l’observació es realitzarà 
amb làser i s’aconsella portar prismàtics). Lloc: Cruïlla entre Ctra. Mas de Barberans i el 
camí de l’hipòdrom del Pla de Roquillo. Activitat supeditada a la meteorologia. Organitza: 
Associació Astronòmica Aldebaran

00.30 h Ball al Parc Municipal amb l’Orquestra MONTESOL
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08.00 h  Diana tradicional de gaita i tabal de Joventuts Unides.
09.00 h Tir al Plat Olímpic al Camp de Tir Les Comes (Tirada local). Organitza Societat de Caçadors 

Verge Pallerols
10.30 h Joc infantil Voltors i companyia, al Centre de Visitants del Parc Natural dels Ports (ps. de 

la Clotada, 23). Activitat per a nens a partir de 6 anys. Places limitades a 20 participants. 
Inscripcions: info.pnportsmontsia@gencat.cat. Organitza: Parc Natural dels Ports

10.30 h Competició de Natació al Complex Esportiu Municipal (inscripcions a les 10.00 h al mateix 
complex)

10.30 h Cursa Ciclista “Vila de la Sénia” (53è Trofeu Sant Bartomeu). Categoria Grans Clàssiques 
Catalunya (Èlit, sub-23, sènior, M30) Circuit: c/ Berenguer IV, camí del cementiri, camí del Pou 
de les Sinyoles, Lligallo de les Sinyoles, Ctra. del Mas de Barberans, c/ Barcelona, c/ Tarragona 
i c/ Berenguer IV. Organitza: Unió Ciclista la Sénia. Consta de 13 voltes amb un total de 120 km.

11.30 h Parc Infantil al c/ del Mar (fins les 13.30 h)
12.00 h A l’Ajuntament, recepció oficial del Consistori de la Galera. Seguidament, al Parc Municipal, 

acte social en honor als seniencs nascuts o provinents de la Galera (cal apuntar-se prèviament 
a l’Ajuntament fins al dia 18 d’agost)

12.00 h VII campionat de TENNIS TAULA (Ping-Pong) i II campionat de FUTBOLÍN al carrer Reis 
Catòlics. Categories Infantil i Adults. Inscripcions d’11.00 a 12.00 h. Sorteig a les 12.00 h. 
Patrocina: MOBLES ISABEL MIRÓ. Col·labora: BAR CLUB – LA SALA

18.00 h Corregudes de Cavalls “Festa tradicional declarada d’interès comarcal”. Lloc: Hipòdrom del 
Pla de Roquillo

 Premis per a la categoria Junior donats en forma de vals de compra per FECOSE. 
 En acabar: Tradicionals "Corregudes de Burros" amb acompanyament de gaita i tabal de 

Joventuts Unides.
18.30 h Parc Infantil al c/ del Mar (fins les 20.30 h)
18.30 h Presentació del poemari Quan callem, a càrrec de l'autora, Maria Mingorance López. 

L'acompanyarà Miguel Àngel Pradilla, d'Onada Edicions i Olga Abella Gómez, il·lustradora. 
L'acte finalitzarà amb un breu recital. Lloc: Auditori del Centre Obrer

19.00 h Partit de futbol entre els equips C.F. la Sénia i C.D. Catí. Lloc: Camp de futbol del Complex 
Esportiu municipal. Organitza: C.F. la Sénia

19.00 h Fins les 21.00 h. Franja horària sense estímuls acústics a les atraccions infantils de la plaça 
Montsià.

20.00 h I Trofeu Sant Bartomeu de bàsquet entre l'equip sènior de l'AES la Sénia i el CB Amposta. 
Lloc: Pavelló Poliesportiu. Entrada gratuïta. Organitza: AES la Sénia

20.00 h Concert de la Banda Infantil i la Banda Juvenil de l’Escola de Música de la Sénia. Lloc: Casa 
de Cultura

22.00 h Gimcana Nocturna dels Atrevits. Organitza: Associació Joves Seniencs
 Inscripcions: mitjançant el Google Forms que es troba al perfil d’Instagram @jovesseniencs. 

Preu d’inscripció: 10 €/colla. Edat dels participants: 16 anys o més. Grups de 4 a 6 membres.
00.30 h Ball al Parc Municipal amb l’Orquestra EUROPA (amb la col·laboració de Diputació de Tarragona)

DIMARTS, 23 D'AGOST “DIA DEL POBLE VEÍ (LA GALERA)”
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DIMECRES, 24 D'AGOST “DIA DE SANT BARTOMEU” I “NIT JOVE”

11:00 h Espectacle infantil “ABRACADABRA”. Lloc: Parc Municipal

12.00 h Cercavila de la Banda de Música de l’Agrupació Musical Senienca.

12.00 h Missa en honor del Patró Sant Bartomeu (cantada per la Coral de Joventuts Unides)

12.45 h Sortida tradicional de missa de gaita i tabal a càrrec de Joventuts Unides. Processó amb 
pas processional i acompanyament de l’Agrupació Musical Senienca. En acabar la processó, 
Ball de la Jota Senienca, a càrrec de l’Associació Casa Andalucía de la Sénia, a la Plaça 
Major.

12.30 h Vaquetes pel carrer Papa Luna i correbous fins la plaça del Clot de Pedrenya. (Ramaderia 
IVANET de Cervera del Maestre)

18.00 h Bous a la plaça del Clot de Pedrenya (Ramaderia GERMANS PRÍNCEP de Camarles) 
amb acompanyament de l’Agrupació Musical Senienca i gaita i tabal de Joventuts Unides. 
Col·labora: EVOBAC

18.00 h La tarda d'ACOLAMA: ajuda'ns a ajudar-los! Contacontes i taller infantil, pintacares, parada 
solidària, tardeo amb Dj's i molt més! Vine i col·labora #adoptanocompres. Lloc: plaça 
Catalunya. Organitza: ACOLAMA (Associació contra l'abandonament i el maltractament 
animal de la Sénia)

20.00 h Xerrada a càrrec de Dolors Feliu, presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana. Lloc: Auditori 
del Centre Obrer. Organitza: La Sénia per la independència, Assemblea Nacional Catalana

21.30 h Passeig amb motiu de la Trobada de pubilles, dames i acompanyants, grans i infantils, 
dels anys 1979, 1980, 1981, 1982 i 1983, amb l’acompanyament del Grup Dolçainer de 
Joventuts Unides. Lloc de sortida: Centre Marcel·lí Domingo. Recorregut: ps. de la Clotada, 
c/ Tarragona i pl. Cristòfol Colom. Col·labora: JOVENTUTS UNIDES

22.00 h Exhibició d'emboladors amb 4 bous de la Ramaderia GERMANS BELLÉS de la Torre d'en 
Besora (Castelló). Patrocina: PENYA TAURINA DE LA SÉNIA

 Els bous seran embolats per les colles de:

 - Colla d'emboladors d'Alcanar, Tradició Canareva.
 - Colla d'emboladors de Masdenverge, Joves Emboladors de Masdenverge.
 - Colla d'emboladors de Sagunto, Camp de Morvedre.
 - Colla d'emboladors de la Sénia, Penya Taurina de la Sénia.

23.00 h Espectacle musical “DE CINE”. Representació basada en les millors bandes sonores del 
cinema, un musical espectacular i divertit amb les cançons més ballades de la història. 

 Lloc: c/ Barcelona (cruïlla amb c/ Corunya i c/ Pizarro)

00.00 h  NIT JOVE amb l’Orquestra KINKY BAND. Al finalitzar, discoteca mòbil amb Dj’s Locals. Lloc: 
pati de l’Escola Jaume I. Organitzen: Regidoria de Joventut i Associació Joves Seniencs 

00.15 h Acte de reconeixement a les pubilles, dames i acompanyants, grans i infantils dels anys 
1979, 1980, 1981, 1982 i 1983. Lloc: Parc Municipal

00.30 h Ball al Parc Municipal amenitzat per ALMAS GEMELAS
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DIJOUS, 25 D'AGOST “DIA DE LA GENT GRAN”

09.00 h Concurs de BOTIFARRA al Bar Mateus. Inscripcions: al mateix bar a partir de les 9h.

10.00 h III Master Ciclo Indoor (3 sessions de 50’) Lloc: Complex Esportiu Municipal. Inscripció 
prèvia a cesport@lasenia.cat / tel. 977 099 490. Organitza: CESPORT

11.00 h Visita de les autoritats a les cases dels seniencs que compleixen 90 anys per imposar-los la 
insígnia d’argent i visita a la Residència d’Avis, acompanyats per gaita i tabal de Joventuts Unides

11.30 h Parc Infantil al c/ del Vent (fins les 13.30h)

12.00 h Missa en honor a la Gent Gran. Organitza: Parròquia de Sant Bartomeu

12.30 h A la plaça Major, recepció oficial i salutació per part del Consistori als seniencs majors de 80 anys.

12.30 h Cercavila de l’Agrupació Musical Senienca.

12.45 h Acompanyament de la comitiva de Gent Gran per la Banda de Música de l’AMS des de la 
plaça Major fins al Parc Municipal.

13.00 h Homenatge a la Gent Gran, al Parc Municipal:

 - Actuació de la Banda de l’Agrupació Musical Senienca.
 - Actuació de la rondalla Teixidor.
 - Imposició de la insígnia d’argent als seniencs i senienques que compleixen 90 anys.
 - Actuació de l’Associació Casa Andalucía de la Sénia 
   (amb la col·laboració del Grup Dolçainer de Joventuts Unides tocant la jota de la Sénia)
 - Dinar de la Gent Gran al Parc Municipal (Col·labora: CAIXABANK)

18.00 h Corregudes de Cavalls “Festa tradicional declarada d’interès comarcal”. Lloc: Hipòdrom 
del Pla de Roquillo

 Premis per a la categoria Junior donats en forma de vals de compra per FECOSE. 

 En acabar: Tradicionals "Corregudes de Burros" amb acompanyament de gaita i tabal de 
Joventuts Unides.

18.30 h Parc Infantil al c/ del Vent (fins les 20.30 h)

18.30 h Itineraris per les Terres de Cruïlla 2022 "Carrer i festa a la Sénia. Recorregut pels espais 
festius urbans". Lloc: Auditori del Centre Obrer. Organitza: Centre d'Estudis Seniencs i 
Campus Extens de la URV a la Sénia.

19.00 h Fins les 21.00 h. Franja horària sense estímuls acústics a les atraccions infantils de la plaça 
Montsià.

19.00 h Exhibició de Gimnàstica Rítmica a la Plaça Catalunya. Organitza: Club Rítmica la Sénia

19.00 h FEMfestes, tarde(o) de barra i música amb actuació en directe i inclosa. Lloc: Plaça Major.

20.00 h II Trofeu Verge de Pallerols de futbol sala entre l'equip sènior de l'AES la Sénia i el CFS 
Amposta. Lloc: Pavelló Poliesportiu. Entrada gratuïta. Organitza: AES la Sénia

20.00 h Concert de l’Orquestra EVASIÓN al Parc Municipal. Patrocina: STOCK-PLUS

20.30 h Actuació del grup SOMDOS/tres Versions de cançons dels anys 70-80 i actuals. Lloc: c/ 
Sant Antoni (enfront del Casino). Patrocina: BAR CASINO

22.00 h Exhibició de Horseball a la plaça del Clot de Pedrenya.

00.30 h Ball al Parc Municipal amb l’Orquestra EVASIÓN

01.00 h LA NIT FRIKI. Rua per la població amenitzada per la Batucada Batuk’AMS, que finalitzarà al 
Parc Municipal. Participa a la festa i disfressa’t!
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DIVENDRES, 26 D'AGOST

06.30 h  Vaquetes a la matinada a la plaça del Clot de Pedrenya (Ramaderia IVANET de Cervera del 
Maestre)

11.00 h Espectacle infantil “EL PLANETA DELS SOMNIS”. Lloc: Parc Municipal

12.00 h Exhibició de twirling a càrrec del Club Twirling Gimnàstic la Sénia. Lloc: Pavelló Polivalent

12.30 h Vaquetes pel carrer Papa Luna i correbous fins la plaça del Clot de Pedrenya. (Ramaderia 
GERMANS PRÍNCEP de Camarles)

17.30 h Bous a la plaça del Clot de Pedrenya (Ramaderia PEDRO FUMADO de Deltebre), amb 
l’acompanyament de l'Agrupació Musical Senienca i Batucada Batuk’AMS. Col·labora: 
EVOBAC

 A les 19.30 h homenatge a ANTONIO GAVALDÀ FERRÉ (ANTONIO “LO ROIG”) senienc 
que va deixar empremta animant moltes tardes de bous amb les seves característiques 
disfresses i balls. Uneix-te a l’homenatge i participa-hi disfressat!

 A continuació BOU CAPLLAÇAT (Ramaderia GERMANS PRÍNCEP de Camarles). Itinerari: 
pl. de bous, c/ Aragó, c/ Papa Luna, c/ Osca, pl. Amèrica, c/ Saragossa, c/ Parc, pl. Cristòfol 
Colom, c/ Tarragona, c/ Sant Carles, av. Generalitat, pg. Clotada, c/ Saragossa, c/ Aragó i pl. 
de bous. Patrocina: PENYA TAURINA DE LA SÉNIA

19.00 h XXI Cursa Urbana i XVI Memorial Josep Martí Gisbert. (Inscripcions el mateix dia des de 
les 17:30 fins les 18:30h). Col·labora: RESTAURANT EUROPA de Fredes. Lloc: Plaça Major

   - Menudets (masculí i femení)   19.00 h
   - Pre-Benjamí (masculí i femení)  19.10 h
   - Benjamí (masculí i femení)   19.20 h
   - Aleví(masculí i femení)   19.30 h
   - I nfantil (masculí i femení)   19.40 h
   - Categoria Absoluta (masculí i femení) 19.50 h

22.00 h Projecció del llargmetratge L'Espill. Una pel·lícula de Mario Pons (Ségula Films) basada en 
la història de l'exili a França de l'Hilarie Arasa, que anys després torna al seu poble de les 
Terres de l'Ebre i es troba amb l'actual situació del conflicte català. Lloc: Auditori del Centre 
Obrer. Organitzen: Centre Obrer, Campus Extens de la URV a la Sénia i Centre d'Estudis 
Seniencs. Patrocinen: Regidoria de Cultura i Centre Obrer.

22.00 h Carretó taurí embolat per als més menuts a la Plaça del Clot de Pedrenya. Organitza: 
Associació Penya Taurina de la Sénia

22.30 h Dos bous embolats a la plaça del Clot de Pedrenya (Ramaderies GERMANS PRINCEP de 
Camarles i PEDRO FUMADO de Deltebre). Embolades a càrrec de l’Associació Penya Taurina 
de la Sénia.

00.30 h Ball al Parc Municipal amb l’Orquestra JUNIORS
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DISSABTE, 27 D'AGOST

11.00 h Activitat per a totes les edats: “AQUESTES FESTES LLENÇA’T...” per les llançadores 
d’aigua que trobareu als carrers Felip II i Castelló (fins les 15.00 h)

12.00 h Vermut Electrònic amb Dj’s. Barra a preus populars i racions de paella. Lloc: c/ Madrid. 
Organitza: Associació Joves Seniencs

18.00 h Corregudes de Cavalls “Festa tradicional declarada d’interès comarcal” amb Grans Premis 
de Pura Sang Anglesos. Lloc: Hipòdrom del Pla de Roquillo

 Memorial MIGUEL ANGEL BARREDA SABATER, com a president que va ser de l’entitat 
local Club Esportiu la Sénia a Cavall i propietari de la Quadra Pallerols.

 Premis per a la categoria Junior donats en forma de vals de compra per FECOSE. 

 En acabar: Tradicionals "Corregudes de Burros" amb acompanyament de gaita i tabal de 
Joventuts Unides.

19.00 h Fins les 21.00 h. Franja horària sense estímuls acústics a les atraccions infantils de la plaça 
Montsià.

20.00 h Ballada popular de sardanes amb la COBLA LA PRINCIPAL DE SANT CARLES. Lloc: Plaça 
Major. A la mitja part repartiment de “pa en vi i sucre”. Col·labora: CONTRAPUNT SENIENC 
i BODEGA VALLESPÍ de Gandesa

20.00 h Concert de l’Orquestra ATALAIA al Parc Municipal. Patrocina: EVOBAC

20.00 h  Obra de teatre “Plantad[e]s”, de l'autora senienca Maria Mingorance López, a càrrec de la 
cia TrastornArts. Es tracta d'una peça teatral de monòlegs enllaçats per cançons originals, 
en què quatre dones ens conviden a reflexionar sobre el fet de permetre's estar malament. 
Es troben confinades i això les aboca directament a enfrontar-se als seus conflictes interns; 
l'humor, el drama i el joc dialoguen per tractar temes quotidians amb què ens podem sentir 
totes interpel·lades. Lloc: Casa de Cultura. Col·labora: GRUP DE TEATRE DITIRAMBO

22:00 h CORREFOC amb la Colla de Diables i Tambors LO GOLAFRE de Remolins. A partir de les 
20 h el drac estarà exposat davant l’Ajuntament. Recorregut: Sortida des de l’Ajuntament pel 
C/ Tarragona (sense foc). Correfoc: passeig de la Clotada, plaça Catalunya, c/ Saragossa, c/ 
Verge de Pallerols, c/ Jaume I i plaça Major.

 - Precaucions als carrers del recorregut: 

 Retireu els vehicles, tanqueu les portes i finestres, recolliu la roba estesa, plegueu els tendals, 
protegiu aparadors i vidres i no tireu aigua des de les cases. 

 - Precaucions per als participants: 

 Porteu roba de cotó amb mànigues i pantalons llargs, sabates esportives de pell i barret de 
roba, no demaneu aigua als veïns i eviteu les aglomeracions.  

00.30 h Ball al Parc Municipal amb l’Orquestra ATALAIA. A la mitja part, lliurament dels premis de les 
Corregudes de Burros i de la Gimcana Nocturna dels Atrevits.
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DIUMENGE, 28 D'AGOST

11.00 h Espectacle infantil “UN XIC MÉS DE ROCK”. Lloc: Parc Municipal

13.30 h Ball de Vermut al Parc Municipal. Organitza: Bar La Pista

17.00 h Concentració de les carrosses al passeig de la Clotada per ordenar-se i recollir el confeti (*per 
a participar en la Desfilada Fi de Festa serà necessari fer inscripció prèvia a l’Ajuntament)

18.00 h Desfilada Fi de Festa:

 -Gaita i tabal de Joventuts Unides

 -Carrosses locals*

 -Pat-Xaranga “Cafè, Copa i Puro”

 -Batucada Batuk’AMS

 -Carrosses de les Pubilles, Dames i Acompanyants.    

 *Enguany es premiarà la millor carrossa i la millor coreografia!

 Recorregut: passeig de la Clotada, c/ Berenguer IV, plaça Amèrica, c/ Saragossa, c/ Parc, 
plaça Sant Josep, c/ Pelai, c/ Sant Miquel, plaça Colom, c/ Tarragona i passeig de la Clotada.

 En acabar, sopar de “baix braç”, amb les carrosses que vulguin, a la zona de la Solana.

22.00 h Cantada d’havaneres amb el grup “BORINQUEN” a l’exterior de la Casa de Cultura.

23.45 h Castell de Focs Artificials a la zona del c/ Domenges, a càrrec de "Pirotècnia Tomàs” de 
Benicarló.

00.30 h Fi de Festa amb Dj’s Locals al Parc Municipal



44

Festes Majors La Sénia 2022

DILLUNS, 29 D'AGOST “DIA DE LA PENYA TAURINA”

17.00 h Fins les 17.30 h. Cagada del Manso a la plaça del Clot de Pedrenya. Organitza: Associació 
Penya Taurina de la Sénia

18.00 h Bous a la plaça del Clot de Pedrenya amb desafiament de ramaderies, amb l’acompanyament 
de l’Agrupació Musical Senienca. Patrocina: PENYA TAURINA DE LA SÉNIA

 Les ramaderies són:

 - Ramaderia RAFAEL ALARCÓN de Pastriz (Saragossa)

 - Ramaderia GERMANS ORERO LECRIS de Barracas (Castelló)

 *Es soltaran 4 vaques, 1 vedell i 1 bou per cada ramaderia.

 En acabar el desafiament, hi haurà 2 bous embolats 

 (un bou embolat per cada ramaderia)
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La Regidoria de Festes Majors es reserva el dret de canviar o alterar 
qualsevol dels actes d'aquesta programació, si així es creu oportú.

ATRACCIONS INFANTILS

Dates: del 20 al 28 d’agost

Horari: a partir de les 19.00 h

Lloc: plaça Montsià

Diumenge 21, dimarts 23, dijous 25 i dissabte 27 d’agost
De 19 a 21 h: Franja horària sense estímuls acústics.
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MOLT
BONES
FESTES!

LES ENTITATS LOCALS US DESITGEN
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C/ Bisbe Berenguer de Prats, 5-7
La Sénia

Tel. 977 71 32 29
Mòbil/WhatsApp: 661 965891

www.locentrobarrestaurant.wordpress.com
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DES DE L´EQUIP D´IRTA SERVEIS ASSISTENCIALS US DESITGEM BONES FESTES
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977 71 38 29

680 85 14 31
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BETES, BOTONS, CINTA PER FER CORTINES
FILS, PANTYS, VELCRO, ETC...

ARREGLEM CREMALLERES AL MOMENT
FOLREM BOTONS

POSEM CRECS PER JAQUETES
I TAMBÉ BOTONS PER TEXANS

DILLUNS I DIMARTS 
Fem curset de “Patchwork” de 15:00 a 17:00 h.

US DESITGEM BONES FESTES

C/ Sant Joan, 4 - 43560 LA SÉNIA
Tel. 977 71 35 11
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Odontologia
Odontopediatria
Implantologia
Cirurgia
Estètica
Ortodòncia
Pròtesi
Periodòncia
Endodòncia
Odontologia Conservadora
Odontologia Preventiva
Ortopantomografia i  
Teleradiografia

Medicina
Familiar i comunitària
Certificats mèdics de salut

C/ Ermita, 14   43550   Ulldecona (Tarragona)   Tel. 977 72 00 88   ulldeclinic@gmail.com      
        facebook.com/Ulldeclinic     

Us desitja bones festes!!

Treballem 
amb 

particulars i 
mútues

fabriquem somriures
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Bosch Car Service
 Selauto S.L 

 ◾ Multimarca 
 ◾ Mecànica General 
 ◾ Diagnòstic 
 ◾ Revisions 
 ◾ Electricitat / Electrònica 
 ◾ Frens 
 ◾ Aire condicionat 
 ◾ Pneumàtics 

◾ Vehicles rènting

Els millors serveis 
per al teu automòbil 

Bosch Car Service: per a tot allò que el teu automòbil necessita.

Anys

 
Concerteu una cita al 977 57 01 28 o al

MiBoschCarService escanejant aquest codi:

c/València, 15 43560 La Sénia – Tarragona

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Prensa-MediaPag-Selauto (002_ Ajustes).pdf   1   15/7/22   8:47



81



82

Festes Majors La Sénia 2022

Tel .   977 576 137   

Fax .  977 575 587

info@caste l lmar t inez .cat

BONES FESTES MAJORS

Carrer  Amposta ,  10 Loca l  3  La Sénia  43560 TGN

Pl.  Montserrat ,  4   2n 1a   Tor tosa  43500 TGN

www.castel lmart inez.cat

a d v o c a d e s
med i ad o re s
a s s e s s o r e s
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# Portades finalistes 2022
Sonia Gascó Palau



TELÈFONS LOCALS D’INTERÈS
Ajuntament 977 713 000

Base 977 570 817

Biblioteca 977 099 424

Complex Esportiu Municipal 977 099 490

CAP CONSULTES MÈDIQUES:

   - Visites  933 268 901

   - Urgències 24h 977 570 903

Correus 977 713 034

Deixalleria 652 928 898

Farmàcies:

   - J. Emilio Mestre 977 713 233

   - Lluís Escuder 977 570 577

   - Marcoval Martí 977 713 234

Llar d’Infants Municipal 977 570 274

Escola Jaume I 977 713 265

Institut La Sénia 977 713 065

Jutjat de Pau 977 575 507

Serveis Socials 977 099 406

Oficina de Turisme 977 576 156

Parròquia 647 542 312

Servei Funerari 977 570 533

EMERGÈNCIES

Centre d’emergència de Catalunya   112

Policia Local 24h 658 906 960

Policia Local Oficines 977 099 444

Edita i imprimeix: Serra Indústria Gràfica, S.L.

CORREBOUS
Normes Importants:

Es recorda a tothom que l’assis-
tència a qualsevol acte amb bous 
és totalment lliure i voluntària. I 
que, malgrat que l’Ajuntament 
de la Sénia compleix íntegra-
ment la Llei 34/2010 de data 
1/10/2010, sobre regulació de 
les festes tradicionals amb bous, 
així com el Decret 156/2013, de 9 
d’abril, pel qual s’aprova el Regla-
ment de desplegament d’aquesta 
Llei, sempre hi ha algun perill per 
a les persones que hi vagin. Està 
totalment prohibida la participa-
ció en els correbous (ni de plaça 
ni de carrer) dels menors de 14 
anys (només hi poden ser presents 
com a espectadors) art.10.a. Està 
totalment prohibit qualsevol mal-
tractament als animals: durant els 
espectacles taurins no es podrà 
fer ús de pals ni objectes contun-
dents contra els bous i les vaques. 
Qualsevol infractor serà expulsat 
del recinte.

CAVALLS i BURROS A L’HI-
PÒDROM:

Els dies de curses de cavalls i cor-
regudes de burros hi haurà un 
servei gratuït d’autobús des de les 
17.30h fins les 20.30h cada 15 
minuts a les dues parades habitu-
als (passeig de la Clotada i carrer 
Barcelona)






