Festa Major de L ‘Ametlla de Mar
Des del 30 de gener fins al 4 de febrer de 2009

Jornades Esportives
divendres 30 de gener
18.00 H. Al pavelló poliesportiu "Galetet", IX Olimpíada d'atletisme
(marat ó, salt de lon gitud, v elocitat i lla nçament d e pes) en les
categories pre-benjamí, benjamí, aleví i infantil - cadet.

dissabte 31 de gener
09.00 H. Caminada popular , Volta al Castellet
de l'Esteve, amb la col· laboració del Centre
Excursionista Azimut". Sortida del poliesportiu
municip al "Galetet".
10.00 H. A la zon a esporti va municipa l,
ma ti nal de fut bo l b as e, a mb p ar ti t s
corresponents a les categories aleví i cadet.
A la mateixa hora Trofeu Candelera de Tennis
Dobl es i Individuals a les pistes d e tennis
de les mateixes instal·lacions.
10.00 H Al pavelló polies portiu "Galetet",
Trobada de bàsquet en la que es disputaran
di feren ts encon t res d e cat egori a a leví.
15.30 H. A la zona esportiva municipal, partit
de futbol corresponent a la jornada de lliga
en ca tegoria juvenil entre els eq uips d e
CD Alcanar i la SCER l'Ametlla de Mar.
Seguidament, partit de lliga corresponent a
la 3a Categoria Territorial entre els equips de
UD Campr edó i SCER l'Ametlla de Mar.

16.00 H. III Edici ó de la Regata de Llaüts
Candelera al Moll Pesquer de l'Ametlla de
Mar.
17.30 H. Al Pavelló P oliesp ort iu "Ga letet",
Final Four de Futbol Sala Candelera 2009.

diumenge 1 de febrer
9.30 H. A la cafeteria Delícies. III Obert de Dòmino per parelles en categoria sènior,
organitzat per la secció de Dòmin o del Patronat Mpal. d'Esports.
11.30 H. A la zona esportiva municipal, partit de futbol corresponent a la jornada de
lliga en categoria Infantil entre els equips UD Ulldecona i la SCER l'Ametlla de Mar.
16.00 H. A la zona esportiva municipal, partit de futbol corresponent a la jornada de
lliga en 1a categoria Territorial entre els equips de CF LaSènia i la SCER l'Ametlla de Mar.

Actes preludi Festa Major
divendres 30 de gener

Candelera 2009

16.30 H. Una tarda de Candelera a l'escola. Cercavila que anirà a càrr ec de la banda de l’Escola Municipal
de Música, l’EMMA, i capgrossos. Amb aquesta iniciativa, volem que els nens i nenes de la nostra vila siguin
els encarregats de donar el tret de sortida a la nostra Festa Major. L'itinerari començarà al Col·legi Públic Sant
Jordi i l'acabarem a la balconada del nostre ajuntament per donar el tret de sort id a acompanyada d'una
gran caramelada.
22.30 H . A la sala de la SCER, gran obra de teatre, que porta per títol L'HOME , LA BÈSTIA I LA VIRTUT, interpretada
pel Grup Escènic de la SCER.

dissabte 31 de gener
18:00 h. Al Saló d’actes de l’Ajuntament lliurament dels premis del 9è. Concurs de fotograf ia paisatgística de
les Terres de l’Ebre, organitzat pels Patronats Municipals de Turisme de ’l Ametlla de Mar i de Deltebre. S’exposaran
els premiats i finalistes de totes les categories, (l’exposició amb tots els participants es farà per Setmana Santa
a la SCER).
19.00 H. A la sala de la SCER, concert de Festa Major de la banda de l’Escola Municipal de Música, l’EMMA.
00.00 H. A l'envelat de Festa Major, concert amb HOTEL COCHAMBRE I TRÀFIC. Seguidament, disco mòb il.

Dimarts 3.Festa dels Jubilats
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Diumenge

1.Pregó de la Festa Major
9.30 H. Missa

11.00 H. Missa.

13.00 H. Toc d'oració i gran repic de campanes en homenat ge als nostres
avantpassats.
18.30 H. Cercavila a càrrec de les xarangues La Farola i l'Alegria, acompanyades
dels capsgrossos de la nostra vila.

19.30 H. Concentració a la Casa d e la Vila del p regon er de la Festa Major,
el Sr. Josep Cuní i Llaudet, periodista i actualment director del magazín "Els matins
de TV3", la Corpora ció Municipal d'Autoritats locals, comarcals, provincia ls i de la
Generalitat de Catalunya; la Pubilla Major, Pubilla Infantil i Damisel·les d'honor,
Quintos 89, Partits Polítics i Entitats Locals, acompanyats per xarangues, Banda de
Cornetes i Tambors i la banda de l’Escola de Música Municipal, l’EMMA.
19.30 H. Toc d'oració i gran repic de campanes.
20.00 H. A l'envelat, Pregó de la Festa Major de la Candelera 2009 a càrrec d el
Sr. Josep Cuní i Llaudet, periodista i actualment director del magazín "Els matins
de TV3", que serà presentat per l' Il·lustríssim alcald e de l´Ajuntament de l'Ametlla
de Mar , Sr. Andreu Martí i Garcia. Proclamació de la Pubilla Major, Pubilla Infa ntil
i les respectives Damisel·les d'Honor de l'any 2009.
22.30 H. Concert pels bars i cafès de la nostra vila a càrrec de la banda de l’Escola
Municipal de Música, l’EMMA.
00.00 H. A l'envelat de Festa Major, concert amb el grup APACHE, i seguidament
disco mòbil.

Dilluns
2
.Dia de la Patrona
09.00 H. Benedicció de les candeles, processó per
l'interior de l'església i missa presidida per Mn. Josep
Pau Gil i Llorens, rector de la parròq uia.
09.30 H. Cercavila a càrrec d e les xarangues La
Farola i l'Alegria, acompanyades dels capsgrossos
de la nostra vila.
10.30 H. Concentració a la Casa de la Vila de la Corporació Municipal, Autoritats
locals, comarcals, provincia ls i de la Generalitat de Catalunya, Pubilla Major, Pubilla
Infantil, Damisel·les d'Honor, Quintos 89, Partits Polítics i Entitats Locals.

11.15 H. Ofrena floral de totes les entitats locals i veïnals, a l'Excma. Patrona de l'Ametlla
de Mar, la Mare de Déu de la Candelera, amb la participació de l'EMMA, la Banda de
Cornetes i Tambors, els capsgrossos, i la xara nga l'Alegria.

12.00 H. Missa Major presidida per Mn. Josep Pau Gil i Llorens, rector de la parròq uia de la Mare
de Déu d e la Purificació. Assistència de les autoritats . La missa serà cantada per l'Agru pació
Coral Verge Candelera.
16.30 H. Al Camp Municipal d'Esports La Cala , gran partit de futbol de festa major corresponent al
IV Trofeu Candelera "ASEMAR" , entre els equips de la Unió Esportiva Rapitenca, de 3a Divisió Nacional,
i 1r equip de la SCER l'Ametlla de Mar de 1a Categoria Territorial. Amenitzat per la xaranga La Farola.
18.30 H. Missa.
19.00 H. Solemne processó en honor a la nostra
patron a Mare de Déu de la Candelera amb
l'assistència especial de Mn. Pascual Centelles
Llop (rector d'Aldover, Paüls i Xerta i delegat de
Litú rgia) , la Corporació Municip al, Au toritats ,
Autoritats locals, comarcals, provincials i de la
Generalitat de Catalunya, Pubilla Major, Pubilla
Infa ntil, Dam isel· les d'H onor, Partit s Pol ítics ,
Entitats Locals, acompanyats per la Banda de
l’Escola de Música Municipal l’EM MA, Banda
de Corn et es i Tambors i el Grup de Bombos i
Tam bor s del Sa ntíss im Cri st de la M ar de
Benicarló.
23.30 H. A l'envelat de Festa M ajor, ball amb
l'Orquestra SANTIAGO i, per finalitzar, disco mòbil
fins a les 08.00 del matí.

09.30 H. Cercavila a cà rrec de les xarangues
La Farola i L'Alegria i els capsgrossos de a
l nostra
vila .

16.00 H. A la Confraria de Pescadors Concurs de suquet de peix calero (Prèvia inscripció a l'Oficina del
Patrona t de Turisme) amenitzat pel duet Xavi i Susan na. Com a convida t d’honor comp tarem a mb la
presència de l’actor Pere Ponce.

10.00 H. Concurs de tir al plat organitzat per la
Societa t de Ca ça La Cal a a l camp d e ti r
Punta Calda i p er a t ots els assistents es farà
una botifarrada popular.

1r. Premi: 200€/ 2n. Premi: 150€ / 3r. Premi: 100€

11.00 H. Concentració a la Casa de la Vila de
la Corporació Municipal, Pensionistes, Autoritats
locals, comarcals, provincials i de la Generalitat
de Catalunya; Pubilla Major, Pubilla Infantil,
Damisel·les d'honor, Partits Polítics i Entitats Locals,
acompanyat per les xarangues.

17.30 H. Tarda esportiva al poliesportiu municipal "Galetet". Comptarà amb les actuacions del Kenpo, del
Club de Twirling Baton, de la Secció de Gimnàstica Rítmica del Patronat Municipal d'Esports i d'una exhibició
de balls de saló en diferents categories.

11.30 H. Concert de la Coral Verge Candelera
a l'Església Parroquial.

19.00 H. Ball, a la Confraria de Pescadors, amb
el tra di cion al sort eig de la Darr era Co ca,
amenitzat per la xaranga l'Alegria .

12.00 H. Missa en el marc de la celebració de
la festa dels jubilats per intercessió de Sant Blai.
A les 13h. benedicció i presentació dels infants
nascuts durant l'any 2008.
13.00 H. Homenatge a la Sra. Clara Estra da
Santos, la pers ona de més eda t d el nostre
poble.
13.30 H. A l'en velat, Dinar de Ger manor en
honor a tots els jubilats del poble. Inscrip cions
a la Regido ria de B enesta r Socia l, prèv ia
compra de tiquet. Posteriorment, gran sessió
de Ball amb el grup TRIO BABILON.

Cada concursant es portarà els estris i els condiments. El Patronat de Turisme oferirà el peix, l'aigu a, els
fogons i el carbó. S'obsequiarà al públic assistent amb pastissets i cremat.

19.00 H. Al p olies port iu municipal "Galetet", espect acle infa ntil amb el gru p d'animació Màgia Rialles i
Cançons i xocolatada per a tots els nens i nenes de la nostra vila.

23.30 H. A l'en ve lat , ball amb l'Orqu est ra
LA DAM A i, p er fina litza r, disco mòbil fins la
matinada.

Dimarts
3.Festa dels Jubilats

09.30 H. Cercavila a càrrec de xarangues La Farola i L'Alegria i els capsgrossos
de la nostra vila.
11.00 H. Durant tot el dia al recinte de la Confraria de Pescadors, parc infantil per
a tots els nens i nenes.
11.00 H. Concentració a la Casa d e la Vila, de les Sres . Regidores i Sres. d els
Regid ors , Pubille s, Da misel· les , i d e t ote s les d ones que v ulguin a ssist ir-h i,
acompanyades per les xarangues La Farola i l'Alegria.
11.30 H. Missa en el marc de la celebració del dia de la dona calera.
13.00 H. A la Confraria de Pescadors, s'oferirà a totes les dones un aperitiu per
commemorar aquest dia.
14.00 H. Dinar de germanor per a totes les dones que vulguin assistir a l'envelat ,
prèvia com pra de tiquet. A les 17.30 h ball amb l'Orqu estra NUEVA ALASKA .

4.Dia de la Dona i

Dimecres
Cloenda Festa Major 2009

20.30 H. Concentració a la Casa de la Vila de la Corporació
Municipal, Autorita ts Locals, Pubilla Major, Pubilla Infantil,
Damisel·les d' Honor, Partits Polítics, Entitats Locals,
acompanyats per la ban da de l’Escola Municip al de
Música, l’EMMA.
21.15 H. Gran Cas tell de Focs d'Artif ici a càrrec de la
Pirotècni a Tomàs , al Passeig Marítim. Cloenda de la Festa
Major de la Candelera 2009.

NOTA: La Regidoria de Festes es reserva el dret d'alterar les diferents
actuacions, actes i activitats que per inclemències del temps o per causes
alienes a l'organització s'hagin de canviar.

