FESTA MAJOR
CAPÇANES 2015
En honor Als sants patrons abdó i senén

75 anys Barbis

31 de juliol, 1, 2 i 3 d’agost

FESTA MAJOR 2015
No és perquè sí que en diem Festa Major. Si ho fem, és
perquè la Festa Major, com el seu nom indica, és la festa
entre totes les festes, la festa grossa, la festa per excel·lència de la comunitat local. I així ha estat sempre, encara que
avui dia, quan hi ha festa cada cap de setmana, si et ve de
gust, pugui semblar-nos que la Festa Major és una altra
festa més que tenim marcada en el calendari. Jo no crec
que sigui així.
La Festa Major, per exemple, és encara avui el millor lloc de
trobada de tots els capçanencs, tant d’aquells que tenim la
sort de viure-hi tot l’any, com d’aquells altres capçanencs
de “fora vila” que, per la raó que sigui, viuen lluny del poble
i també saben que la Festa Major és una celebració única
que no poden perdre’s.
Això ha estat sempre així. Fa pocs dies, llegia el llibre “Anar
a servir”, que tracta sobre les minyones del Priorat a Reus
al llarg dels segles XIX i XX. Les criades prioratines tenien
ben marcat en el calendari la data de les respectives festes
majors perquè era dels pocs dies que els era permès tornar al poble, i era llavors que es retrobaven amb la família,
amics i coneguts. No costa gaire d’entendre que per aquelles dones, emigrants del Priorat a Reus, la Festa Major era
la data més celebrada de l’any, en un temps en què les carreteres i les comunicacions de tota mena eren pèssimes.
El que vull dir-vos és que per molt que els temps hagin canviat i la vida no s’assembli gaire a la de fa 80 o 100 anys,
la Festa Major hauria de seguir sent (més enllà dels actes
concrets o dels balls que hi hagi) la festa més especial de
tots els capçanencs perquè, en el fons, el que seguim celebrant és que vivim junts en un lloc fantàstic i, un cop l’any,
ens retrobem amb tots aquells que són importants a les
nostres vides, visquin al costat de casa o bé a 10, 100 o
1.000 kilòmetres.
Per molt que els temps hagin canviat, som nosaltres els
que hi posem la il·lusió, l’entusiasme i les ganes de passar-ho bé.
Joan Carles Garcia Vaqué

Divendres, 31 de juliol,“L’Arrancada”
8.00 h

8.30 h

Campionat de Petanca al passeig de l’estació i
Esmorzar Popular. (1) Organitza: Ass. de Jubilats
i Pensionistes.
I Caminada Popular. Sortida de la Plaça de
la Cooperativa.

10.00 h - 13.00 h
Canoes i Esmorzar al Pantà de Capçanes.
Organitza: CE del Casal Capçanenc.
12.00 h Repic de campanes anunciant la Festa Major.
16.30 h IV Campionat de dòmino “Memorial Josep de Cal
Colom” al Pa amb Vi i Sucre. (2)
17.30 h Taller de Capgrossos amb “Ateliers” a la Plaça
de l’Església.
18.00 h Inauguració de l’exposició pictòrica “Redescobrim”,
proposada per Bati. Sala de Dalt del Casal.(3)
19.30 h Els Barbis conviden a tot el poble i autoritats a
l’arribada del Tren “Caspe” a l’Estació Central
de Capçanes, andana 1, amb els personatges
històrics salvadors del territori. A l’andana, els
grallers de la Falç de Falset, amb to de gralla,
donaran la benvinguda als il·lustres personatges.
Acte seguit, pujada al local de La Pedrera,
tallada de la cinta i es donarà pas a la
inauguració de “L’Expo Barbis 75 anys d’Història”.
Parlaments, elecció de la Pubilla i Dames d’Honor
Barbis 2015.
Organitza: Associació Cultural Colla Barbis.
Seguidament, GinTeto 2015 a La Pedrera.
00.30 h Nit de versions amb el grup “La Cosa Nostra”.
Entrada Gratuïta.
Seguirà la marxa amb Disco Mòbil.

Dissabte, 1 d’agost, “Dia en Honor als
Sants Patrons Abdó i Senén”

Diumenge, 2 d’agost, “Diada dels Barbis”

Dilluns, 3 d’agost, “La Ressaca”
13.00 h II “Tastem Capçanes” a la Plaça de l’Església. Tapes,
montaditos, vins, licors, postres,…
Organitza: Associació de Dones de Capçanes

11.30 h Missa de Festa Major i Processó en Honor als
Sants Patrons Abdó i Senén.

Inici de La Cercavila amb l’encesa d’una gran traca
al final del Carrer Pau Casals. Acompanyats un
any més per la xaranga “Tal Com Sona”, recorregut
per tots els racons del poble per a assaborir les
taules en el 15è Concurs de Tastets i Tastavins.
Serà un honor tenir la vostra companyia i,
sobretot, que no hi falti aquest jovent que cada
any ens acompanya! Els Barbis us agraïm, per
avançat, a totes les persones que col·laboreu
muntant les fantàstiques taules. Gràcies!

13.30 h Ball de vermut al Local de La Pedrera, a càrrec de
l’orquestra “Tal com Sona”.
Organitza: Associació Cultural Colla Barbis.

Arribada a la plaça de l’Església i Gran Cos amb
un recorregut especial i els premis tradicionals.
Tot seguit, tastet d’arròs o fideuà per a tothom.

21.30 h Parada de taules al Carrasclet, perquè la gent es
pugui portar el sopar.

18.00 h Plantada de Gegants al Carrasclet.

Aquest any, commemorant el 75è Aniversari,
demanem a totes les Pubilles I Dames d’Honor de
tots els anys que es presentin a la Plaça de
l’Església per fer una foto. No hi falteu! Gràcies.

9.00 h

Tir al Plat. Al camp de tir “Les Fontanilles”.

8.30 h

Organitza: Societat d’Aficionats a la Caça de
Capçanes.

10.30 h Cercavila pels carrers del poble amb la Banda
Vila de Falset.

18.30 h Cercavila amb El Peix de Bellmunt del Priorat,
La Mulassa de Falset, els Gegants i Grallers
de Porrera, de l’Institut Pere Mata de Reus, la
Batucada Batuampa, la Banda Vila de Falset i la
de Capçanes. Organitza: Associació de Veïns del
Casal Capçanenc.
Seguidament, Disco Escuma a la plaça de La
Cooperativa. Hi esteu tots convidats!
23.30 h

Tradicional Ball de Taules amb l’orquestra
TANGARA. Entrada amb consumició: 10€
Acte Seguit, Disco Mòbil.

18.00 h Gran festa per a tothom però, especialment, per
als més petits: Ells seran els reis de la festa a la
Plaça de l’Església: jocs, cucanyes, curses per a
totes les edats, estirar la corda…. i regals per a
tothom. Seguidament, espectacle de Pallassos amb
el duet Gili i Rataplam.

22.00 h Havaneres amb el Grup Penjats de L’Ham. Plaça
del Carrasclet. Hi haurà rom cremat, amb la
col·laboració de l’Ass. de Jubilats i Pensionistes.
Durant l’actuació se sortejarà la Toia Barbis i es
donaran els regals a les taules del 15è Concurs
de Tastets i Tastavins. Gran Castell de Focs Fi de
Festa dels Barbis.

11.15 h MISSA dominical

MIGDIADA POPULAR

Esperem que el temps ens acompanyi i podem
gaudir tots de la celebració del tercer quart de
segle de la Colla Barbis

16.00 h Campionat de Botifarra al Casal (4)
19.00 h Rumba Ebrenca amb Andreu i Marcel: Lo Gitano
Blanc. A la Plaça de l’Església.

Volem agrair a l’Ajuntament, als comerços i
particulars i a tot el poble la seva col·laboració
i per molts anys que podem seguir celebrant la
Diada dels Barbis.

21.30 h Sopar a la pista (5).
Després de sopar, espectacles variats amb
cantants, vedets i models actuals del milloret de
la Galàxia.
23.00 h Ball amb l’orquestra LA JUNGLA
00.00h

Mitja part per a donar pas al gran, únic i
irrepetible espectacle per reviure emocions
passades i molt fortes viscudes a la pista.
Tingueu una mica de paciència i podreu gaudir
de tots els espectacles que amb molta cura hem
preparat per a vosaltres!
NO US HO PERDEU, ESPEREM LA VOSTRA
ASSISTÈNCIA! GRÀCIES.
Després del ball, Disco Mòbil.

00.30h

(1) Cal apuntar-se al Casal de La Gent Gran.
(2) Cal inscriure’s al Pa amb Vi i Sucre.
(3) Els horaris d’obertura de l’exposició estaran exposats al
Casal.
(4) Prèvia inscripció al Casal.
(5) Cal encomanar taules i sopar a l’Ajuntament. Horari de 12.00
h a 14.00 h.

Col·laboren:
Ass. de Jubilats i Pensionistes de Capçanes
CE del Casal Capçanenc
Associació Cultural Colla Barbis

MOLTÍSSIMES GRÀCIES!

Societat d’Aficionats a la Caça de Capçanes

Disco Mòbil Teto’s.

Associació de Veïns del Casal Capçanenc

Organitza: Futbol Sala de Capçanes

Associació de Dones de Capçanes
Futbol Sala de Capçanes
L’Ajuntament agraeix la tasca de totes les persones que
col·laboren en l’organització de les Festes.
L’Ajuntament es reserva el dret de modificar qualsevol acte.
Disseny realitzat per Mapiba, Maria Piñol Barceló.

