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Els veïns/es del municipi de Gandesa el podran visitar gratuïtament durant 
els dies de la Festa Major.

Exposicions



Amb el volteig de les campanes sabreu que ha arribat el moment de 
compartir uns dies de festa i alegria que sense cap mena de dubte 
cohesionen i donen vida a Gandesa al llarg de tot l’any. 
Ha arribat el moment de gaudir de la Festa Major, la celebració que més 
enforteix el nostre sentiment de pertinença a un poble, vila, barri o ciutat, 
i que té la capacitat d’aglutinar al seu voltant tota la diversitat de veïns 
i veïnes -d’orígens diferents, de generacions diferents, amb interessos 
diferents...- donant vitalitat a les places i els carrers i ampliant la idea de 
casa a l’espai públic que compartim. 

La Festa Major és això. Una forma de fer ciutadania, d’enfortir la xarxa 
veïnal i de gaudir de les tradicions. Un punt de trobada i de retrobada. Una 
porta d’entrada de la població nouvinguda a una comunitat volgudament 
diversa. I una clara expressió d’allò que ens defineix com a col·lectiu, com 
a poble, com a país, com a nació. Perquè les festes són també com tots i 
cadascú de nosaltres les vivim; un conjunt de sensacions i emocions que 
ens desperten i que demostren que la festa la fan les persones. 

Per tot això vull donar les gràcies a totes les persones que amb el 
vostre esforç i implicació feu possible, any rere any, la Festa Major i que 
acabi sent molt més que un acte festiu. És una eina de cohesió social 
imprescindible per la societat moderna, avançada, solidària i moguda per 
la recerca del bé comú, del bé compartit, que volem ser. 

Sortiu al carrer i a les places. Participeu dels actes i reuniu-vos -amb tota 
la prudència que ens obliga la pandèmia- amb qui estimeu. Convideu els 
que no coneixen la Festa Major a fer-se-la seva i gaudiu-la. Viviu la festa 
de Gandesa, amb la jota, la seva alegria i la seva emoció. Preneu tota 
aquesta energia i aprofiteu-la per enfortir la xarxa de places i carreres 
que ens donen tanta vitalitat.

 
Molt bona Festa Major! 

Pere Aragonès i Garcia Barcelona, agost de 2021

Salutació
MOLT HONORABLE 
PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA

Benvolgudes veïnes i veïns de Gandesa, em plau tornar-vos 
a saludar en aquest programa de la vostra Festa Major. Fa ben 
poc, el mes de juliol, vaig tenir l’oportunitat de visitar el vostre 
poble i conèixer de prop l’Espai Test, aquesta iniciativa pionera 
d’innovació agroramadera, la caldera de biomassa i les obres 
d’urbanització del tram del passeig de la carretera de Bot. Des 
de la Diputació sumem amb els municipis en la nostra aposta 
decidida per aconseguir l’equilibri territorial i sostenible de les 
nostres comarques.

En el darrer any i mig, amb la situació tan complicada que encara 
estem patint, ha quedat palès que viure en un poble ens aporta una 
major qualitat de vida, i és per això que des de les institucions hem 
de treballar per aconseguir millorar el benestar de la gent que hi 
viviu, i ho hem de fer amb mesures sostenibles que repercuteixin 
en el medi ambient i en la millora de l’economia local.

L’activitat social que des de sempre hi ha hagut en els pobles, 
és avui més present i essencial que mai. Pot ser que aquestes 
festes encara no les puguem gaudir en plenitud, tanmateix és 
una oportunitat per compartir l’alegria i la il·lusió que aquestes 
celebracions ens porten any rere any, i que malgrat tot, no hem de 
perdre mai.
Gandesanes i gandesans, molt bona Festa Major!

Noemí Llauradó i Sans
Presidenta de la Diputació de Tarragona

Salutació
PRESIDENTA DE 
LA DIPUTACIÓ 
DE TARRAGONA



Benvolgudes gandesanes i gandesans, 

Lo repic de campanes anunciant la Festa Major 
sonarà igual com sempre però malauradament, 
enguany seran unes festes en temps de pandèmia. 

Des del març de 2020 estem vivint una situació 
atípica per a la nostra societat. Com a individus, ens 
hem hagut d’adaptar a tota una sèrie de mesures 
i normatives a les que no estàvem avesats. Com a 
equip sanitari també; hem hagut de reorganitzar-
nos sota els criteris del Departament de Salut per 
poder atendre la ciutadania de manera que el 
centre sanitari fos un lloc segur per als usuaris. És 
un honor com a professionals, que hàgiu pensat 
en natres pel pregó d’unes  festes que enguany 
seran diferents, amb les mesures restrictives per 
garantir la contenció del SARS COV-2. Però també 
seran agafades amb moltes ganes després d’un 
any de no celebrar-les. 
Amb tota la gratitud que demostreu, ens 
esperoneu a millorar dia a dia. 

Bones festes i salut per a tothom!

Maria José Montané Lliberia
Mercè Pujol Vallespí

Gemma Segura Malràs

Salutació
PREGONERES
2021

Benvolgudes gandesanes i gandesans
Em plau saludar-vos i presentar-vos el programa de la Festa Major de 
Gandesa 2021. Unes festes del tot diferents però que volen contribuir, en 
la mesura que puguem, en avançar tots plegats cap a la normalitat tant 
desitjada. Han estat gairebé dos anys de pandèmia que han significat un 
sotrac a les nostres vides com mai havíem pogut imaginar.
Valors com ara la col·laboració i el treball conjunt, tant habituals al nostre 
poble, han sigut la tònica dominant en aquest temps. Paral·lelament, 
les noves tecnologies han irromput a les nostres cases d’una manera 
contundent.
No obstant això, han estat mesos molts difícils de pandèmia, amb el 
confinament, el tancament de comerços, pèrdues del lloc de treball, canvis 
en les nostres relacions familiars i personals. Una situació que ens ha obligat 
a reinventar-nos davant els reptes de futur. La pandèmia, malauradament, 
també ens ha deixat empremtes doloroses, com la pèrdua d’ésser estimats. 
Voldria aprofitar aquesta salutació per recordar-los a tots i també a aquelles 
persones que, per la seua ocupació, han hagut d’estar al capdavant de la 
gestió d’aquesta crisi sanitària. Una situació gens fàcil que ha requerit 
d’esforços, més treball i més dedicació. A totes elles un immens agraïment 
que, de ben segur, és compartit per tots els gandesans i les gandesanes.
Enguany el format de festes, com no potser d’altra manera, estarà adaptat 
a les normes i restriccions davant la COVID-19, unes festes diferents, però 
que volem mantenir l’esperit de germanor entre tot el veïnat, gandesans i 
gandesanes que viuen fora i ens visiten en aquestes dates.
En nom de l’Ajuntament també voldria agrair el treball de les entitats de la 
ciutat que s’impliquen amb un entusiasme extraordinari en l’organització de 
les activitats d’aquestes festes i durant l’any; als membres de la comissió 
organitzadora; als treballadors municipals, que tenen un suplement de 
feina en uns dies tan especials... En fi, un agraïment ampli per a tots els que 
d’una manera o altra aporteu el vostre granet de sorra per al lluïment de 
les celebracions: pubilles, pubilletes, hereus, pregoneres, geganters, grallers, 
dansaires, esportistes, gent jove, gent gran... gandesans i gandesanes, en 
definitiva, que amb el vostre entusiasme contribuïu a fer cada cop més gran 
i millor la nostra Festa Major.
Un any més us animo a participar de manera activa en tots els actes que s’han 
pogut organitzar, que ho feu seguint les instruccions recomanades davant 
la COVID-19, que aplicarem per poder assistir a tots els actes per garantir la 
màxima seguretat, a deixar de banda per uns dies les vostres preocupacions 
i les ocupacions habituals, i que ho feu pensant en tots i totes.

Bona Festa Major a tots.
Visca la Mare de Déu de la Fontcalda.

Carles Luz Muñoz Alcalde de Gandesa

Salutació
ALCALDE
DE GANDESA



Entitats Estimats Gandesans i Gandesanes, aquest darrer any ha estat un 
any molt dur per tots, un any que mai ens ho haguéssim ima-
ginat. Des de la unió de comerciants de Gandesa volem agrair 
tot el suport, confiança que hem sentit de tots vosaltres, moltes  
gràcies per seguir confiant en nosaltres, amb els nostres produc-
tes i serveis que sempre intentem donar al màxim, perquè aquí 
ho tingueu tot i guanyar temps per vosaltres.

Agrair també als nous comerços que s’han incorporat a la unió 
de comerciants. Com sabeu estem oberts a tots els que vulguin 
formar part d’aquesta associació, la unió fa la força i entre tots 
volem ser un comerç de referència a la Terra Alta.

Continua’m com fins ara, seguin les pautes que ens marquen 
i sent conscients del que tenim i aprendre a conviure amb el     
“bixet” aquest que ja fa un any i mig que ens acompanya.

Acompanyem a totes les famílies que en aquest dur moment, 
han patit la pèrdua d’un ser estimat, una abraçada molt gran.
A poc a poc anirem sortint, per ara ens adaptem al que ens va 
venint.

Estimats clients cuideu tos, nosaltres també ho farem, us cuida-
rem, ens cuidarem per poder sortir-ne bé ja d’aquesta situació. 
Fem una bambolla ben gran entre nosaltres, continuem venti-
lant local, porta’n la mascareta, desinfecta’n els utensilis, roba, 
utilitza’n l’hidrogel, cuidant os, perquè volem que vingueu en 
confiança, com sempre, sense por, per què sabeu que us cuidem 
com si fóssiu un membre més de la nostra família.
I que dir-vos que aquestes festes aprofiteu d’estar en família tot 
el que pugueu i amb les distàncies pertinents, mascaretes on 
calguin i el nostre amic, hidrogel, a la bossa de mà que no falto, i 
el que es pugui fer gaudint-ho al màxim.
Molta salut per tots i molt bones festes majors 2021. 

La Junta

UNIÓ DE COMERCIANTS 
GANDESA

Tots els esdeveniments són motiu de joia o de tristesa, un dels            
esdeveniments al nostre poble de joia i de celebració, són les Festes 
Majors en honor a la Mare de Déu de la Fontcalda.
Durant l’any, hi ha un seguit de festes i actes que duen a terme les    
associacions del nostre poble amb esforç i il·lusió, malauradament, 
en motiu de la COVID-19 molts d’aquests actes s’han deixat de fer, 
però estem ben segurs que en breu ho podrem tornar a reprendre 
tots, amb més força i il·lusió que mai. La nostra associació aporta “Els 
Tres Tombs”, on intentem que la gent surti al carrer i gaudeixi veient 
el recorregut que fan els caballistes i els carros pels carreres de la 
vila.
Voldríem agrair a l’Ajuntament de Gandesa, al Departament de       
Cultura de la Generalitat i a tots els col·laboradors que fan que cada 
any puguem celebrar “Els Tres Tombs”, gràcies per la seva aportació.
I, ara, en les mesures que ens toca prendre, hem de xalar, gaudir 
d’aquests dies, de la família, la bona cuina, ¡el ball i la gresca!
Bones Festes Majors a tothom!

ASSOCIACIÓ EQÜESTRE

Gandesans i gandesanes. 
Hem passat junts estos temps difícils i entre tots ens en sorti-
rem i tornarem a ser un poble actiu que viu el carrer, les festes          
populars i la cultura. Tenim ganes de tornar a la Fontcalda, de 
xalar a les paelles i de ballar a la Festa Major. I també tenim ga-
nes de tornar a omplir el teatre i veure actuar a la gent del poble. 
L’any passat vam apostar per la cultura segura i vam organitzar 
la primera Mostra de Teatre Amateur de la Terra Alta. Enguany, 
si la situació és favorable, presentarem la Segona Mostra amb 
una aposta clara per la participació de grups del territori. Amb 
ganes de tornar a gaudir de la cultura i de les nostres tradicions 
us desitgem unes molt bones Festes Majors.

Hola Gandesans i Gandesanes!
Hem passat tot un any on la nostra llar d’avis ha estat tancada, 
doncs a meitat de març de 2020 ens va visitar la Covid, una pan-
dèmia que per a la gent gran ha estat molt greu ja que hem sigut 
uns dels col·lectius més perjudicats. A partir d’ara, esperem que 
amb les vacunes tot es posi al seu lloc i tornéssim a tindre acti-
vitat a la llar amb prevenció i amb totes les mesures de seguretat 
necessàries.
Tot i les restriccions i no poder fer gairebé res, per nadal ens les 
vam enginyar per vendre la loteria a tots els socis als baixos de la 
llar amb les distancies i mesures de seguretat corresponents, tal 
com deia la normativa. De la mateixa manera, també es va donar 
els lots de nadal ja que el soci s’ho mereixia. La Junta va decidir 
fer-los més complerts per intentar alegrar una mica més les festes 
de Nadal. Els més de 350 socis de la llar van rebre el seu lot i en 
van quedar molt contents.
I per fi, aquest any tornen a arribar les Festes Majors, després de 
passar un temps estrany i sense el moviment al que estàvem 
acostumats a tenir.
Aquest any es tornarà a començar amb cursets de tota manera per 
a que la nostra gent gran torni a sortir de casa i reemprengui la seva 
activitat. La llar d’avis ja torna a estar oberta i esperem l’assistència 
de tothom ja que són els socis els que omplen de vida i alegria la llar.
Desitgem una molt bona Festa Major a tota la gent, particularment 
a la gent gran i us animem a participar i a formar part de l’associació 
sempre que ho vulgueu.
Que la tradició de la nostra Festa Major continuï i que aquest sigui 
un any ple de millors coses per a tothom.

Gaudiu de la Festa Major! La Junta

LA FARSA DE GANDESA

LLAR D’AVIS

Benvolgudes i benvolguts gandesanes i gandesans,
Ens alegra molt poder tornar a dirigir-vos unes paraules en aquest 
espai, això significa que les coses estan tornant, en més o menys 
mesura, a la normalitat. Hem passat moments molt complicats, si 
ens permeteu fer el símil, com si ens toqués pujar un port de mun-
tanya amb bicicleta, i sense haver entrenat, per què per aquesta 
prova no ens havíem preparat ningú... Per sort sembla que ja estem 
encarant la baixada i podem tornar a gaudir de les activitats que 
més ens agraden. Per la nostra part hem tornat a arrencar la nostra 
activitat amb el suport dels socis, amics i aficionats...

Per aquest motiu volem tornar a preparar una de les activitats 
que més ens il·lusiona, la Cursa Infantil de Festes Majors, a la qual 
us esperem amb les mesures de seguretat anticovid establertes. 
Sense més preàmbuls us desitgem unes Bones Festes Majors de 
Gandesa. Salut i pedals!
Visca Gandesa, Visca la Mare de Déu de la Fontcalda 
i Visca Catalunya

Benvolguts gandesans i gandesanes,

des de l’Associació de Joves “Nom Calsigos” us volem desitjar 
que passeu una bona festa major! Han estat uns mesos de moltes 
restriccions, de socialitzar ben poc i això ha fet que no puguem 
celebrar moltes de les festes tradicionals del nostre poble com ho 
havíem fet fins ara... però, des de l’Associació us animem a parti-
cipar en totes les activitats que s’organitzen des de l’Ajuntament i 
les associacions i, així, mantenir viu el poble!

Nosaltres seguim treballant per fomentar les relacions entre la 
joventut, per fer i encomanar activitats culturals, d’oci i lleure i 
per donar veu als joves del nostre territori.
Finalment, us volem agrair a totes les persones joves i no tan joves 
que participeu en les activitats que organitzem durant l’any i us 
convidem a participar i formar part de l’Associació sempre que 
vulgueu. Us esperem!!!

MOLTA XALERA I BONES FESTES MAJORS 2021!!!

CLUB CICLISTA 
GARNATXA BIKERS

Des de la Penya Barcelonista de Gandesa, ens plau poder 
dirigir-nos a vosaltres aquests dies tant senyalats per als       
gandesans, les Festes Majors.

Esperem que vinguin temps millors i que aviat puguem disfrutar 
de la penya i anar al Camp Nou.
Ja per acabar volem felicitar al nostre penyista Rafel Navarro pels 
èxits aconseguits amb el Barça Femení.

Us animem a fer-vos socis de la penya.

Us desitgem molt bones festes majors 2021 a tots! 
VISCA EL BARÇA I VISCA GANDESA!

PENYA BARCELONISTA

ASSOCIACIÓ DE JOVES 
“NOM CALSIGOS”



Benvolguts Gandesans i Gandesanes,
Un any mes, des de la societat de Caçadors Volandins, us 
volem desitjar a tots el gandesans que paseu una molt bona 
festa Major.

Visca Gandesa, Visca la Mare de Déu de la Fontcalda.

volem desitjar a tota la població Gandesana i gent que ens 

acompanyeu unes agradables Festes Majors! El setembre 

aguaita i aviat ens retrobarem a l’escola com cada any, amb 

noves idees i nous projectes; per això cal que disfrutem i gau-

dim explaiadament dels últims dies d’estiu, amb l’esperit de 

gresca i xerinola propi de les nostres festes.

El curs 2020/21 ha estat un curs diferent, incert i expectant a 

l’evolució de tota la situació pandèmica, però des de l’ampa 

hem continuat treballant i vetllant pel benestar dels nostres 

infants i des d’aquí agrair l’esforç mantingut durant aquest 

temps pels membres de l’associació. Gràcies a la dedicació 

dels membres sortints i gràcies a les noves incorporacions per 

les seves ganes i il·lusió en aquesta nova etapa.

Sobretot, gràcies a tothom que ha col·laborat amb l’AMPA i 

aprofitem per fer una crida a les mares i pares per participar 

i implicar-se amb l’associació, ja que treballar pel futur de la 

nostra canalla resulta engrescador i satisfactori.

MOLT BONES FESTES MAJORS A TOTHOM!!

SOCIETAT DE CAÇADORS 
“VOLANDINS”

AMPA PUIG CAVALLERamateurs de Catalunya. Lamentablement, una situació total-
ment extra-esportiva, ha fet perdre dues categories al nostre 
primer equip i una al nostre filial, sense compartir de cap de les 
maneres aquesta, al nostre ulls i als de molts, injusta decisió, ho 
assumim, amb el repte de convertir-nos la propera temporada en 
els millors equips de Tercera i Quarta Catalana i lluitar de nou per 
assolir un doble ascens. A les portes del nostre centenari, salva-
guardar el nostre club ha estat el nostre únic objectiu i això només 
es podia garantir sense endeutar-nos econòmicament fins a límits 
insospitats que haguessin posat en veritable risc el poder conti-
nuar complint anys. Evidentment que una situació tant injusta fa 
molt de mal i provoca una sensació d’impotència brutal i fins i tot 
desacords, però ara més que mai és el moment d’unir esforços i no 
consentir, com ha passat a molts pobles, que el futbol desaparegui. 
Ara es tracta de valorar l’esforç i la lluita de tota la gent que ha for-
jat la nostra centenària historia, s’ha de fer per ells, per nosaltres i 
pels que vindran.

Finalment, volem aprofitar per dedicar un emotiu record a tots 
aquells que desgraciadament ens han deixat i per desitjar-vos que 
un dels béns més preuats com és la salut no us deixi d’acompanyar.
Molt bona Festa Major!

SALUT I FUTBOL! #amuntgandesa

Aquestes línies haurien de servir per fer balanç de la darrera 
temporada i per esbossar les línies mestres de la propera. Malau-
radament, la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19 
també ha trasbalsat de dalt a baix al nostre modest club. Des d’un 
primer moment, la junta directiva vam tenir molt clar que l’aspec-
te primordial a tenir en compte era preservar la salut dels nostres 
esportistes i velar per no posar en risc l’economia del nostre club. 
Analitzant la situació i les condicions en què es decidia engegar la 
temporada, abans què aquesta s’iniciés, vàrem prendre la dolorosa 
decisió de no posar en competició al nostre equip filial, renunci-
ant a un ascens que tant brillantment havia assolit, ni als nostres 
equips de futbol base i femení. Únicament el primer equip, en una 
temporada que s’havia de convertir en històrica al formar part del 
selecte grup dels quaranta millors equips amateurs de Catalunya, 
entrava en competició. Però malauradament i com molts ja ens 
temíem, en menys d’un mes es va haver de suspendre, i no tant 
sols això, si no que al cap d’uns dies es va haver de deixar, fins i 
tot, d’entrenar, paralitzant-se per complert tota mena d’activitat. 
Quatre mesos i mig després i quan la situació sanitària continuava 
sent igual o inclòs pitjor que quan es va suspendre la competició, 
la Federació Catalana de Futbol decidia que les categories imme-
diates a les categories nacionals tornessin a competir, només pel 
simple fet que es poguessin produir ascensos i descensos, sense 
tenir en consideració la complicada situació econòmica que la ma-
joria de clubs estaven sofrint, amb ingressos pràcticament nuls. En 
un primer moment va semblar que la utopia es podia convertir en 
realitat i que la unió dels clubs podia aconseguir que la Federació 
no es surtis amb la seva. Però ja es van encarregar, amb les seves 
pressions i amenaces, que la majoria de clubs canviessin d’opinió 
i decidissin tornar a competir. Un club com el CF Gandesa hem de-
mostrat que a nivell esportiu podem tractar-nos de tu a tu amb 
equips de ciutats que multipliquen en un número exagerat els nos-
tres habitants, que compten amb pressupostos molt més elevats, 
que tenen molta més facilitat per disposar i contractar jugadors, 
que poden trobar patrocinadors i generar ingressos sense excessi-
ves complicacions, però el que no podem fer és competir a nivell 
econòmic amb la immensa majoria de clubs de Primera Catalana. 
Deixant de banda l’aspecte sanitari, al CF Gandesa ens va resultar 
totalment impossible competir en aquelles circumstàncies, sense 
endeutar el club fins a límits insuportables que haguessin pogut 
abocar-lo fins i tot a la seva desaparició.

Creiem que tots ens hem de sentir molt orgullosos de l’acon-
seguit la temporada 2019-20. Vam estar capaços de demostrar 
que a nivell esportiu podem competir amb els millors clubs 

CF GANDESA

Després d’un any marcat per la pandèmia per COVID 19, els 
Majorals/es de Sant Antoni, us desitgem que tingueu unes 
molt bones festes, acompanyats dels vostres familiars i 
amics, i que gaudiu de les activitats que es fan per aquestes 
dates.

Esperem que puguem anar recuperant totes les festes popu-
lars de Gandesa, tan necessàries per a sentir que formem part 
del poble.
Bones festes a tothom!

MAJORALS/LES DE SANT 
ANTONI DE GANDESA

ORFEÓ GANDESÀ
Estimats gandesans i gandesanes, ja estem una altra vegada 
davant les Festes Majors del nostre poble i us volem felicitar 
en nom de tot l’Orfeó i el seu director, Josep Enric Juanós, per 
aquestes festes tant esperades.
Volem donar les gràcies de tot cor a les persones i entitats que 
ho han fet possible i als cantaires per conservar sempre l’ànim.

Aquests 2020 i 2021 seran uns anys memorables. Ningú es 
queda indiferent. Però davant les adversitats l’Orfeó ha decidit 
seguir i aprendre les noves tecnologies per fer assajos virtuals. I 
no us enganyem si us diem que no ha sigut gens fàcil, però en tot 
moment hem conservat les ganes de cantar i gaudir.

Aquests anys ens han fet més forts que mai i estem impacients 
per retrobar-nos amb vosaltres, el nostre públic, i mostrar-vos el 
concert que hem estat preparant amb tota la nostra il·lusió.

Visca Gandesa i visca la Mare de Déu de la Fontcalda!!!

Benvolguts veïns i veïnes de Gandesa!

A tots i cadascú dels membres que formem part de la Comissió 

de Festes, ens omple d’entusiasme poder dirigir-nos novament 

a tots vosaltres després de la situació viscuda per la pandèmia 

aquests darrers temps.

Una pandèmia que no ens deixarà gaudir plenament i com ens 

agradaria de les tan desitjades Festes Majors, que ens ha fet 

descartar molts dels actes tradicionals buscant alternatives i 

que ens farà viure la festa d’una altra manera.

Hem fet un programa adaptat a la realitat, vetllant per la se-

guretat de totes i tots i sempre respectant les recomanacions 

marcades per les autoritats sanitàries.

Desitgem poder tornar a la normalitat el més aviat possible i us 

animem a participar als actes programats fent ús del material 

preventiu (mascaretes, gel, etc) i respectant les normes de se-

guretat de cada acte. Per una Festa Major segura!

Us hi esperem!

REGIDORIA DE FESTES I 
COMISSIÓ DE FESTES



Aquest any serà el del SÍ!
SÍ a la màgia de les nostres Festes Majors 2021, SÍ a fer poble, SÍ a 
les tan anhelades retrobades familiars! SÍ a tot allò que ens repre-
senta i ens identifica i ens apropa com a persones!

El passat 2020 el món es va aturar per complert i ens va capgirar la 
vida, i tot allò que donàvem per sentat es va esfumar!

Tots els pares i mares dels alumnes de l’Escola Bressol “LoPani-
lló” sobretot necessitem expressar la nostra gratitud a l’Equip 
Educatiu de l’Escola pel seu suport en aquells moments plens 
d’incertesa i angoixa. Heu fet possible el transcurs d’un curs es-
colar que semblava perdut, i heu sabut fer arribar als nostres fills i 
filles la vostra calidesa per damunt de tot! Us assegurem que mai 
oblidaran les vostres abraçades ni la mirada de complicitat que 
tant els reconforta.

Ens sentim afortunats i afortunades de formar part d’aquesta “pe-
tita” gran família, i animem a totes les famílies a què els seus fills 
i filles puguin gaudir dels projectes educatius innovadors, de to-
tes les propostes creatives, de la professionalitat i sobretot de la 
humanitat de totes i cada una de les educadores: gràcies Mireia, 
gràcies Alba, gràcies Vinyet, per fer-nos la vida més fàcil acompa-
nyant als nostres petits en aquesta primera etapa tan important 
de la seva vida.

Els anys 2020 i 2021 seran inoblidables per tots nosaltres, de ben 
segur. Qui ens havia de dir que tindríem la capacitat de resistència 
que hem demostrat? Però el que no ens imaginàvem era poder 
concloure aquest estiu 2021 amb l’esclat de les nostres anhela-
des Festes Majors, que celebrarem amb tota la responsabilitat. Un 
cop més, volem compartir un brindis amb tots vosaltres, gande-
sans i gandesanes, per tots els nous projectes que ens esperen 
en el futur!

Bona Festa Major 2021, visca Gandesa i visca la Mare de Déu de 
laFontcalda!

AMPA Escola Bressol “Lo Panilló” Setembre 2021

AMPA DE L’ESCOLA 
BRESSOL “EL PANILLÓ”Benvolguts gandesans i gandesanes,

S’apropa la Festa Major i tot i les circumstàncies actuals, vo-
lem adreçar-vos a vosaltres per explicar la situació del club i, 
sobretot, desitjar-vos a tots i a totes molta salut i que pugueu 
gaudir de les festes de la millor de la forma més segura pos-
sible.

Primer de tot, destacar que aquest any, com ja us imagineu, ha 
estat un any inhàbil en quant a competicions escaquistes, que 
ha provocat que des de la federació catalana es donés per aca-
bada la temporada quan encara teníem jornades per disputar. 
La resolució de la mateixa, i com a conseqüència de la bona 
situació a les respectives classificacions d’ambos equips, po-
dem informar, amb molta satisfacció, que tos dos equips han 
mantingut la categoria, una gesta molt important per nosal-
tres i que ens dona ànims de cara la propera lliga catalana per 
equips.

A nivell individual, alguns dels nostres jugadors han pogut 
jugar competicions una vegada obertes algunes restriccions, 
i estem molt contents de la seva classificació i de les ganes de 
tornar a competir. També s’han organitzats tornejos online en 
els quals ha participat tota la gent del club.
Destaquem també, que un any més, tot i les circumstàncies, 
hem incorporat gent al club, gent de la comarca i comarques 
veïnes, cosa que ens omple d’orgull de ser un club de refe-
rència de les Terres de l’Ebre. Amb això, animem a totes les 
famílies a que animin als més petits a jugar a escacs i a fer 
més gran encara aquest club. Totes aquestes ganes de jugar, 
s’han visualitzat al quart memòria Jaime Ruiz Terrats, amb la 
participació de molts jugadors federats d’arreu i d’aficionats 
als escacs.

Com a secció de la mateixa, agraïm també la col·laboració de la 
Societat Unió Gandesana, així com també agraïm la col·labora-
ció de l’Ajuntament de Gandesa.

Només queda desitjar des del club que tots i totes gaudiu de la 
festa, en participeu, que tingueu molta salut i cuideu-vos molt!

Molt bones Festes Majors 2021!

Gandesanes i Gandesans, estem molt contentes de poder tornar 
a fer l’escrit del programa de Festes Majors, perquè és senyal 
que tot comença a arrancar un altra vegada encara que més a 
poc a poc de lo que totes voldríem.
La Colla Gegantera i Grallera de Gandesa hem viscut també els 
efectes de la pandèmia ja que, com qualsevol associació cultural, 
portem quasi dos anys sense assajar, sense carnavals, paelles ni 
carrosses, sense trobades, sense tocar a les bodes, etc. Tothom 
ha hagut de posar de la seva part per a sortir d’aquesta, i nosal-
tres no hem estat menys.
Portar dos anys parats però no mos ha fet perdre ni les ganes ni 
la il·lusió de sortir a tocar i ballar que hem tingut sempre i estem 
segures que ho podrem tornar a fer prompte.
Mos tornarem a trobar a les places i als carrers ballant i fent     
música! 
MOLT BONES FESTES MAJORS 
I VISCA GANDESA FOLLONERA!

Benvolguts Gandesans i Gandesanes,
Per sisè any tenim el plaer d’adreçar-nos a vosaltres en aquestes 
dates tant importants per a nosaltres. Com bé sabeu som una Agru-
pació de Defensa Forestal (ADF) sense ànim de lucre que treballem 
pels boscos del nostre municipi realitzant tasques de prevenció 
i ajudant a l’extinció d’incendis forestals. De part de l’ADF Mont 
Verd de Gandesa us volem desitjar unes molt bones Festes Majors.
Visca Gandesa, Visca la Mare de Déu de la Fontcalda i Visca Ca-
talunya!

Benvolguts Gandesans i Gandesanes,
La comunitat de regants desitja a tots el nostres comuners i a tots 
els veïns unes molt bones festes majors. 

Visca Gandesa, Visca la Mare de Déu de la Fontcalda.

CLUB D’ESCACS COLLA GEGANTERA I GRALLERA

ADF MONTVERD

COMUNITAT DE REGANTS

Com enyorem el treure a passejar els nostres vehicles! Han estat 
temps difícils per nosaltres com a associació: ens hem vist privats 
dels actes, de les sortides, del contacte amb la gent, han aparegut 
nous impostos, nous requeriments administratius....
Esperem però, que aquestes properes Festes Majors suposin un 
trencament amb el passat i ens facin tornar a lo habitual i ordinari, 
possibilitant-nos així la normalització de les condicions que ens per-
metin desenvolupar el nostre afany de preservació d’aquesta part 
de la memòria col·lectiva, que va “sobre rodes” i, que ens anima a 
continuar les tasques de restauració i conservació.
Gaudiu de les Festes Majors amb seny i serenor !

VISCA LA MARE DE DEU i BONES FESTES MAJORS 2021 !!!!

CLÀSSICGAND ASS. VEHICLES 
CLÀSSICS DE GANDESA

Un any més agraïm a l’ajuntament que ens cedeixi aquest espai.
Portem 10 anys des de l’ANC organitzant el llarg camí a la inde-
pendència, molt de treball i mobilització ,persistència i compromís 
amb Catalunya.
Hem vist com Espanya no es una democràcia consolidada, esto-
macant al poble per decidir votar el seu destí, portant als nostres 
dirigents socials i polítics a la presó i al exili, quasi be 4000 re-
presaliats per lo de tsunami democràtic.
El tribunal de comptes inventant suposats fraus de diner públic, 
volen arruïnar i portar a la mort civil a mes de 30 servidors públics 
i càrrecs polítics del nostre govern legítim.
Des de l’ANC fem una crida a la solidaritat per tots els encausats i 
represaliats , a continuar mobilitzats per assolir la llibertat com a 
nació i la República Catalana.

Us desitgem a totes i a tots unes bones Festes Majors.

ANC TERRITORIAL 
DE GANDESA PER LA 
INDEPENDÈNCIA



Quin goig poder tornar a fer la salutació amb motiu de Festes Ma-
jors! Això significa que la situació de pandèmia que ha condicionat 
tant les nostres vides més d’un any, comença a estar controlada, ho 
diem amb prudència i amb certa por encara.
Un any sense poder planificar cap activitat i ara per ara amb di-
ficultats per tornar a activar-nos, farem l’esforç i ens aixecarem, 
reunirem forces i motivació per poder tornar a oferir a les nostres 
332 associades i amb activitats també obertes a la resta de la po-
blació gandesana, un calendari el més ple que es pugui.
Aquest any de recolliment obligat, ens ha de permetre obrir mi-
res, potenciar la necessitat d’associacionisme, però també de fer 
poble, de mancomunar esforços i recursos, de planificar activitats 
conjuntament amb altres associacions, que hi ha i no són poques. 
Cadascuna amb la seva identitat i objectius però obrint a la possi-
bilitat a compartir experiències i treballar plegats pel bé del nostre 
poble, desitgem es pugui aconseguir.
No serà el mateix, malgrat poder fer Festes Majors perquè hem 
d’actuar amb prudència, la pandèmia no ha desaparegut. Però, sí 
podem viure-les amb el mateix entusiasme i joia amb la família i 
els amics.
Des de l’associació La Dona Gandesana us desitgem Bones Festes 
Majors 2021! Cuidem-nos!!! I “que el cuidem-nos no sigui només 
un eslògan sinó una filosofia de vida”!

ASSOCIACIÓ LA DONA 
GANDESANA Estimada gent de Gandesa,

Tot i que a la Junta de la Societat Unió Gandesana ens agradaria 
poder fer la salutació del programa de festes sense haver de fer 
referència a la pandèmia que des de començaments de l’any pas-
sat ens ha canviat la vida a tothom, ens resulta impossible ja que 
ha alterat tot el nostre dia a dia i hem hagut d’afrontar-ho amb 
les decisions més encertades que hem cregut per tirar endavant 
l’entitat.
Tenim molt clar que la feina que es veu des de fora, moltes ve-
gades i per a molta gent, es limita a l’organització de festes i 
d’esdeveniments. I des de Carnaval de 2020 fins a la festa per als 
socis que vam poder organitzar este estiu al pati de les Escoles 
Velles no hem pogut organitzar res més. Ha estat més d’un any 
sense actes, massa temps, sobretot per a les persones que mos 
agrada sortir i veure vida pels voltants del nostre edifici i gent 
omplint totes les activitats que organitzem.
Però això no significa que haguem deixat de treballar: la nostra 
dedicació ha estat la mateixa degut a tota la feina que hi ha dar-
rera i que aquesta no s’ha aplaçat. L’entitat a la qual dediquem, 
desinteressadament, molt temps i molts esforços, ha continuat 
havent de fer front a totes les obligacions pertinents.
Com que tot està en interrogant, no sabem ben bé com depararà 
res. És una situació en la que mos trobem totes les persones al 
nostre dia a dia i, evidentment, també mos hi trobem totes les as-
sociacions. La nostra voluntat és ferma, i continuarem treballant 
per poder organitzar tots els esdeveniments possibles i sempre 
amb la seguretat per fer-ho tal com toca.
Finalment, volem agrair a tots els socis i sòcies que han continu-
at donant suport al projecte. Els membres de la Junta ens sentim 
molt recolzats per tota esta gent. Moltes gràcies a tothom!
Que passem tots una bona Festa Major i que serveixo per poder 
gaudir d’uns dies d’esbarjo i de diversió!
La Junta

SOCIETAT UNIÓ GANDESANA

Un any més ens tornem a adreçar a tots vosaltres des d’aquestes 
línies que ens cedeix l’Ajuntament .
Donem les gràcies a tots els que vàreu participar als “RELLEUS 
SOLIDARIS”, activitat que es va fer al mes d’agost , ja que es molt 
important la recaptació de fons, per a poder ajudar als malats i per 
la recerca de nous tractaments . També des d’aquí agrair a l’Ajunta-
ment la seva col·laboració en l’organització de la festa .
Esperem el proper 2022 per poder organitzar LA NIT BLANCA, degut 
a la pandèmia mundial que estem vivint no s’ha pogut tornar a fer.
Tanmateix donar les gràcies a REALE (agencia de GANDESA), per fer-
nos entrega d’una part del premi que ells varen rebre com agencia.
Que la Mare de Deu de la Fontcalda, ens doni unes Festes Majors, 
plenes de salut i alegria i que continuí la vostra solidaritat en ver la 
Lliga, gràcies de tot cor.

LLIGA CONTRA EL CÀNCER

Benvolguts/des gandesans i gandesanes,
Ja som al setembre, i amb ell, arriben les nostres esperades Fes-
tes Majors, després d’un any difícil, però amb moltíssimes ganes 
de recuperar la normalitat en tots els àmbits de la nostra vida 
quotidiana. És per això que els membres de l’AMPA estem espe-
cialment contents de fer-vos arribar la nostra salutació.
Des dels inicis, l’objectiu prioritari dels membres de les diferents 
Juntes de l’AMPA ha estat i és el d’ajudar en tot allò que es pu-
gui a les famílies, organitzant activitats extraescolars que hagin 
tingut més interès entre els associats, i a uns preus assequibles. 
Malauradament, la majoria de les activitats engegades en cursos 
anteriors no s’han pogut portar a terme com es es venia fent fins 
ara, com ara la sortida al Saló de l’Ensenyament a Barcelona. Tot i 
així, hem assumit la despesa del transport a les sortides dels tre-
balls curriculars de síntesi de final de curs de 1r, 2n i 3r d’ ESO. En 
el cas de 4t d’ESO, hem participat en el pagament del transport 
de la sortida de final de curs a Port Aventura. I pel que fa l’alum-
nat de 2n de Batxillerat, també han rebut la nostra col·laboracio 
econòmica en la més que merescuda festa de graduació.
Voldríem destacar i donar continuïtat a la “roda de llibres” o “ 
reciclatge de llibres”, a la qual s’hi poden acollir aquells alumnes 
que, essent socis de l’ AMPA, hagin d’estudiar Batxillerat. Com ja 
sabeu, a l’ESO el material amb el qual es treballa és bàsicament 
l’ordinador i els llibres digitals. EL circuit per sol·licitar l’adhesió 
a la roda dels libres es fa a través de la pàgina web de l’AMPA. 
També us recordem que, per poder-la dur a terme, és necessària 
la col·laboració de tothom: tant dels alumnes que ja heu acabat 
els estudis cedint els llibres que ja no utilitzeu, com dels nous 
alumnes que ara començareu batxillerat, amb la vostra participa-
ció a la roda. Estem molt satisfets de la bona acollida d’aquesta 
iniciativa, ja que en tot moment s’ha plantejat de manera que su-
posi un important estalvi per a les famílies.
A més, volem destacar el suport dels membres de la Junta de 
cada poble de la Terra Alta, ja que el nostre centre es tracta d’un 
institut d’àmbit comarcal, i la nostra voluntat és que les decisions 
que es prenguin estiguin consensuades, aprovades i recolzades 
per tothom. És molt important que cada família s’hi senti repre-
sentada.
Dit això, no seríem justos si en aquest espai no féssim referència 
als anteriors companys que ens han precedit, ja que, en el nostre 
primer any com a membres de la directiva de l’AMPA, hem tingut 
i tenim tot el seu recolzament. També fer menció a l’equip docent 
de l’IES TERRA ALTA per la seva bona entesa amb la Junta. A tots 
ells, moltes gràcies.
Per últim, adreçar-nos als nostres associats: gràcies per la vostra 
col·laboració, ja que sense vosaltres res seria possible. I als alum-
nes que ja heu acabat, us desitgem molta sort en la nova etapa 
que esteu a punt de començar.
En nom dels membres de la Junta, MOLT BONES FESTES MAJORS 
en honor de la Mare de Déu de la Fontcalda.

AMPA INSTITUT TERRA ALTA

Tornem a fer festa, però amb l’enyor i el pensament pels amics que 
ens han deixat per estes maleïdes circumstàncies. Un agraïment 
a l’ajuntament pel seu suport. Des de “ l’Associació de Poemes al 
Vent” molt bones festes majors per tothom. La Junta.

Del vent de les terres de l’ebre 
naixerem “Poemes al Vent”

Un vent que a Gandesa
ha aconseguit modelar la gent. 

Gandesa, vent i vernatxa blanca, 
Quin al·licient!

Aquestes Festes Majors, ens fan meditar molt sobre els resultats 
del grup de Càritas Parroquial de Gandesa.
El passat any no vam poder celebrar-les a causa de la pandèmia, 
la Covid-19, sembla que aquest any alguna cosa podrem celebrar, 
però tenim famílies vulnerables que no ho podran fer, no tenen 
recursos ni econòmics ni materials per poder gaudir de la festa. 
Els nens es tindran que mirar com els seus amics i companys si 
que podran gaudir de la fira i d’altres activitats.
Això és el que ens fa meditar que com a ciutadans de Gandesa, 
no puguin gaudir del que a nosaltres ens fa feliç, la Festa Major.
Tenim gent al nostre poble que ens ajuda per a que cada mes 
puguem fer entrega d’aliments i altres que necessiten per poder 
viure, sobretot a nens/es que els falta de tot del que a nosaltres 
possiblement ens sobra.
Aquest any portem entregats, aproximadament 5.600 kg 
d’aliments, productes per la neteja i altres, a més d’ajudes eco-
nòmiques puntuals, com beques menjador, aigua, llum, lloguer 
d’habitatges, ulleres per nenes i nens i no podem fer res mes ja 
que no tenim mes recursos.
Fem una crida a tots els gandesans i gandesanes, necessitem 
ajudes econòmiques per a tots aquest germans nostres d’altres 
nacionalitats i religions, que al cap i a la fi han vingut al nostre 
poble per intentar viure una vida millor.
Demanem a la Mare de Déu de la Fontcalda que ens il·lumini per 
aconseguir que a totes aquestes famílies sapiguem estimar-les 
i ajudar-les per que es puguin obrir un nou camí de pau i pros-
peritat.
Que tinguéssiu una Feliç Festa Major sota protecció d’aquesta 
que tant venerem els gandesans i gandesanes, la Mare de Déu 
de la Fontcalda!

ASSOCIACIÓ DE POETES 
“POEMES AL VENT”

CÀRITAS PARROQUIAL

Ja tenim a tocar la nostra Festa Major, enguany represa després 
d’un 2020 on el món es va aturar. Des del Centre d’Estudis de la 
Batalla de l’Ebre us volem desitjar a tots els gandesans i gande-
sanes unes magnífiques festes en companyia de família i amics 
plenes de tradició, bon menjar, bon beure i enguany més que mai, 
de salut!

CEBE



Actes de Festa Major

Novena de la Mare Déu de la Fontcalda
Del dimarts, 24 al dimecres dia 1
7.30h vespre Missa i Novena

Dimecres, 1 setembre
8.30h vespre Celebració Penitencial.

Dissabte - Sant Gregori 
Missa 12:00h migdia

Diumenge – Mare de Déu de la Fontcalda 
8:00h matí Rosari de l’Aurora (dins l'església)
12:30h matí Missa Major 
19.30h vespre Missa resada
20:00h Acte Marià i ofrena a la Mare de Déu de 
la Fontcalda.
Dilluns – Sant Sebastià i Sant Fabià 
12:00h migdia missa

ACTES 
RELIGIOSOS 
DE LA FESTA 
MAJOR

Benvolguts amics i feligresos

Estem a punt d’encetar la festa major en honor de 
la Mare de Déu de la Fontcalda patrona de la nostra 
ciutat. Les festes majors son dies de trobada i dies 
de família, dies de descans i dies de festa, dies de 

poble i dies de parròquia, en un paraula dies de 
compartir.

En la celebració de la Mare de Déu de la Fontcalda 
nosaltres volem manifestar la nostra fe en Aquell 

que Ella va portar en les seves entranyes virginals, 
Jesucrist, una fe que ens han ensenyat els nostres 
avantpassats i que nostres hem de transmetre als 

que vindran.

Una fe que hem de viure dia a dia en les nostres 
relacions amb els altres i a amb Déu, una fe que 

vivim cada dia quant visitem a Jesús en el Sagrari, 
a la Mare de Déu i els sants en la nostra església, 

cada diumenge en la celebració de l’Eucaristia i una 
fe que vivim d’una manera peculiar en les novenes 
i festes en honor de Fontcalda tant al santuari com 

aquí en la parròquia.

Us desitjo a tots una bona i santa festa major
Visca la Mare de Déu de la Fontcalda! 

Visca Gandesa!
Mn. Josep Maria

Parròquia 
de Gandesa

Molt estimats gandesans i gandesanes,

Tornem a trobar-nos amb molta alegria en les beneï-
des festes de Gandesa, sota la protecció i ajuda de la 
Mare de Deu
Hem passat entre tots moments difícils que també ens 
han ajudat de consolidar les relacions socials, d’amis-
tat i familiars. Els difícils moments del confinament, 
com a conseqüència de la pandèmia, han fet que po-
guéssim descobrir la fortuna darrera de les portes de 
nostres cases: LA FAMILIA. Hem estat mes a prop i mes 
atents amb els nostres marits i les nostres esposes, 
amb els nostres fills i les nostres filles.
Hem canviat molt la forma d’entendre la vida, de con-
solidar i d’entendre millor els valors de la humanitat, 
impregnats pels dos mil·lennis de vida cristiana i hem 
après estimar la vida i la naturalesa com a dons de Déu 
i no com els seus amos.
Aquesta festa també ens fa recordar de tots aquells 
malalts que han estat infectats i han passat moments 
difícils en hospitals i en las Unitats de Teràpies In-
tensives. Fem una parada plena de reconeixement a 
tots aquells que han lluitat en la primera línia amb la 
Pandèmia: mèdics, infermers i empleats de la Salud, 
cossos de policia y bombers, etc...
Es el nostre deure recordar-nos de tots els que han 
traspassat a la Casa del Pare molt mes aviat del que 
pensàvem degut al COVID-19 i preguem al nostre Se-
nyor per a que les seves ànimes descansin en la Seva 
pau.
De tot cor, desitgem a tots els gandesans i gandesanes 
de tot arreu, unes molt bones festes y preguem a la 
Mare de Deu, la protectora de Gandesa, que ens cuidi 
i que porti les nostres pregàries al Rei Celestial, Jesús 
Crist, Senyor nostre.

BONES FESTES!
Mn. Ionut Cristian Ilie

Rector de la Parròquia Ortodoxa Romanesa ,,
El Naixement de la Mare de Deu’’

Parròquia 
Ortodoxa
Rumanesa
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Programa 
d’actes

Els actes requeriran reserva prèvia o adquisició de tiquet, 
hi haurà un registre d’accés i aforament limitat

ACTES AMB RESERVA PRÈVIA:
Podeu fer la reserva al següent enllaç 
https://forms.gle/togxqnmSNEziAELRA o bé al telèfon de  l’Oficina Municipal de Turisme 
977420910

Dijous 2 de setembre: *Espectacle infantil “taulell de contes”
    *Pregó de Festes
    *Actuació de "the showmag go on"

Divendres 3 de setembre: *Adrenalina Park
    *Parc infantil Dracoland

Dissabte 4 de setembre: *Actuació Orfeó Gandesà
    *Actuació dansada

Dilluns 6 de setembre: *Espectacle d’humor “Lo mejor de Yllana”

ACTES AMB ADQUISICIÓ DE TIQUET:
Divendres 3 de setembre: *Concert de SUU  gira 2021 (preu tiquet 10 € / socis de la SUG 
gratuït, s'haurà de recollir tiquet)

Dissabte 4 de setembre: *Show must go on -tribut a queen- (preu tiquet 5 € / socis de la 
SUG gratuït, s'haurà de recollir tiquet)

Diumenge 5 de setembre: *Orquestra Metropol (preu tiquet 10 € tarda/nit / socis de la SUG 
gratuït, s'haurà de recollir tiquet)

L’adquisició i recollida de tiquets serà els dies 25, 26, 27, 30 i 31 de 18:00h. 
a 20:00h a la sala del ball de la Societat Unió Gandesana.

Els actes litúrgics tenen aforament limitat i caldrà reserva prèvia al telèfon 657449872.

Acte MÚSICA I VERMUT reserva prèvia al bar de la SUG telèfon 977420060



Dijous Divendres 
12:00h.  – VOLTEIG DE CAMPANES anunciant l’inici de 
  la Festa Major. Engegada de coets.
  Al pati de les Escoles Velles espectacle infantil 
  “TAULELL D’ESTIU”, contes, màgia, jocs i la   
  novetat de l’any, la Dansa Estàtica, a càrrec de la  
  companyia de Parranda.

22.00h. - Al Pati de les Escoles Velles, Pregó de Festes a
   càrrec de la Sra. Maria José Montané i Lliberia, 
  la Sra. Mercè Pujol i Vallespí i la Sra. Gemma 
  Segura i Malràs i proclamació de les Pubilles i 
  Hereus 2021. 
  En finalitzar la proclamació, al Pati de les Escoles
  Velles actuació de THE SHOWMAG GO ON, una
  màgia única i un humor revolucionari. 

  Organitza: Excm. Ajuntament de Gandesa, 
  Societat Unió Gandesana i Comissió de Festes.

Inauguració de les exposicions per part de les 
Autoritats i Pubilles.

 PALAU DEL CASTELLÀ 
“TERRALTINES, EL ROSTRE FEMENÍ DE LA TERRA ALTA” 
Org. Associació La Dona Gandesana

CA LA VILA VELLA
“PETITA MOSTRA DE PETITS I GRANS ARTISTES”
Exposició de pintures de la Sra. Àngels Cid i dels seus 
alumnes.

CEBE 
"EL PAPER MONEDA DE LA TERRA ALTA DURANT LA 
GUERRA CIVIL (1936-1939)".
Org.Centre d’Estudis Batalla de l’Ebre

ADRENALINA PARK El parc per joves i adults que 
esperaves! 
Competició guiada i animada per Djs.
Lloc: Urbanització La Plana (Al costat dels Mossos 
d’Esquadra)

PARC INFANTIL DRACOLAND 
Lloc: Urbanització La Plana (Al costat dels Mossos 
d’Esquadra)

Al pati de les Escoles Velles concert de SUU Gira 2021. 
Organitza: Ajuntament de Gandesa, Societat Unió 
Gandesana i Comissió de Festes.

11:30h

16:30h

16:30h

22:30h

2 
Setembre

3 
Setembre



MISSA concelebrada en HONOR DE SANT 
GREGORI BISBE, amb assistència de les 
Autoritats Locals, Pubilles i Hereus. 

VERMUT I MÚSICA a la sala de la Societat Unió 
Gandesana a càrrec de “2 PABLOOS”

Futbol entre C.F.GANDESA B – C.D.CALACEITE 

 A l’Església Arxiprestal de l’Assumpció, actuació 
de l’ORFEÓ GANDESÀ.

Al pati de l’Escola Puig Cavaller es ballarà la 
típica DANSADA amb l’actuació del grup “
SUC D’ANGUILA” i balladors locals.

A les 22:00h. Al pati de les Escoles Velles 
SHOW MUST GO ON (TRIBUT A QUEEN).

Organitza: Ajuntament de Gandesa, Societat 
Unió Gandesana i Comissió de Festes.

12:00h

13:00h

17:30h

18:00h

20:00h

22:00h

4 
Setembre

Dissabte Diumenge
ROSARI DE L’AURORA (Dins l’Església).

CERCAVILA, a càrrec de la xaranga 
“SUC D’ANGUILA”.

MISSA MAJOR, en honor de la MARE DE DÉU 
DE LA FONTCALDA, amb l’assistència de les 
Autoritats Locals, Pubilles i Hereus. La Missa 
serà cantada per l’ORFEÓ GANDESÀ.

Futbol entre C.F.GANDESA – C.E.ATLÈTICS MORA 
LA NOVA. Amb l’assistència de les Autoritats 
Locals, Pubilles i Hereus.

Concert de Festa Major, a càrrec de l’Orquestra 
METROPOL.

Acte Marià i ofrena a la MARE DE DÉU DE LA 
FONTCALDA.

Concert de grans èxits, a càrrec de l’Orquestra 
METROPOL.

8:00h

11:00h

12:30h

17:30h

18:30h

20:00h

22:30h

5 
Setembre



Dilluns
MISSA, en HONOR DE ST. FABIÀ I ST. SEBASTIÀ. 

CURSA INFANTIL BTT FM GANDESA 
Lloc: Urbanització La Plana
Si teniu entre 3 i 14 anys animeu-vos a participar 
Inscripcions: https://garnatxabikers.blogspot.com/
Organitza: Ajuntament de Gandesa i Garnatxa Bikers

Al pati de les escoles Velles no us perdeu 
l’espectacle d’humor LO MEJOR DE YLLANA.

Gran castell de focs d’artifici a càrrec de PIROTÈCNIA 
TOMÀS de Benicarló.
Per tal d’evitar aglomeracions us demanem no 
desplaçar-se al lloc habitual. Els focs es podran 
veure des de qualsevol punt del municipi

12:00h

18:00h

22:30h

00:00h

6 
Setembre

Programa de Festes de la 
Residència d’avis i Centre de dia

Gandesans i gandesanes,
Desprès d’uns mesos molt durs, les Festes Majors 
del poble tornen a estar aquí!
Degut a la situació actual, les activitats no les po-
drem realitzar obertes a la gent, com anys enrere 
fèiem, tot i així dins a la residència hem fet una 
programació d’actes per a que els nostres avis les 
puguin viure igualment.
Un any més, ens omple de satisfacció fer-vos un 
tastet de les activitats que tenim programades.

El dilluns 30 decorarem la residència ben festiva 
per començar les festes amb alegria!!!
El dimarts 31 a les 11.00h vindrà el mossèn Josep 
Maria Garcia a fer la missa de Festa Major

El dimecres 1 de setembre, farem un Bingo especial 
amb regals extraordinaris.

El dijous 2 per la tarda, realitzarem unes classes de 
ball dirigides, per a moure l’esquelet i per recupe-
rar-nos farem un refrigeri!

El divendres dia 3, es farà la proclamació de Pubilla 
i Hereu de la residència. Posteriorment hi haurà un 
dinar de Festa Major amb menú especial.

El dissabte dia 4 farem una gimcana psicoestimu-
lativa. El diumenge dia 5 farem un Vermut amb 
música de festa.

Finalment, per tancar les festes majors, hi haurà un 
dinar especial, acabant amb una copeta de cava. 
Per la tarda farem un berenar diferent amenitzat 
amb música i ball.
Sol ens queda desitjar-vos uns dies plens d’alegria 
amb els vostres éssers estimats, on pugueu gaudir 
dels actes que es puguin realitzar i sempre amb res-
ponsabilitat.
Esperem que l’any que ve, puguem estar més oberts 
a la nostra comunitat.

Tota la Residència us desitgem, MOLT BONA FESTA 
MAJOR!!!!!

PER UNA FESTA MAJOR SEGURA, US DEMANEM 
QUE RESPECTEU LES NORMES DE 

FUNCIONAMENT DE CADA ACTE I FEU ÚS DEL 
MATERIAL PREVENTIU. US AGRAÏM LA VOSTRA 

COMPRENSIÓ I COL.LABORACIÓ.



Ajuntament de Gandesa


