Festa Major de Maig
INVENCIÓ DE LA

SANTA CREU

3, 4 i 5 de maig de 2019

SALUTACIÓ

Benvolgudes Cabrenques, benvolguts Cabrencs, tornem a tenir aquí la
nostra estimada Festa Major de Maig Invenció de la Santa Creu. Els que
estimem la nostra terra, també li tenim una gran estima a les nostres tradicions, la Festa Major de Maig Invenció de la Santa Creu es un exemple
d'això que os estic explicant, es important la conservació del nostre llegat
històric.
Estic convençut de que gaudireu d'allò mes amb les festes que hem preparat per enguany pensades per a tots els veïns, siguin joves o grans fet
amb tota l'estima del mon.
Desitjo de tot cor que la pau i la bona convivència regnin al nostre municipi, gaudint de les festes amb seny i respecte, evitant enfrontaments estèrils i nocius.
Per tot això os demano a tots que participeu d'aquestes festes tan entranyables, tots junts fem poble.

Os saluda atentament el vostre servidor.

L’alcalde de Cabra del Camp
Salvador Pérez Serrano

Divendres 3 de Maig
19.00h- L’escriptor RAFAEL PIÑERO ens oferirà uns cicles de xarrades les quals ens
parlaran de l’historia, costums i anècdotes del poble de Cabra del Camp. La primera
xerrada serà sobre: Noms, cognoms, sobrenoms i oficis a Cabra del Camp.
Col·labora l’Ajuntament de Cabra del Camp

21.30h- Sopar de Festa Major.
Organitza Associació de Veïns els Jordans i col·labora l’Ajuntament de Cabra del
Camp
A continuació
Ball a càrrec del grup

Loren

Dissabte 4 de Maig
11.30h- Processó pels carrers del poble i benedicció del terme a la Plaça de la Creu
12.00h- MISSA SOLEMNE oficiada pel MOSSEN JORDI SANCHEZ i cantada pel Grup Coral de
Cabra del Camp

13.00h- Segona xerrada. L’escriptor RAFAEL PIÑERO ens parlarà de : Episodis de la vida
social i parroquial de Cabra del Camp.
La “Crònica negra”

17.00h- FESTA DE LA PRIMAVERA, es faran plantades de flors pels carrers del poble,
ens acompanyaran els grallers i la MULASSA petita de Valls. En acabares donarà berenar, coca i xocolata a la pista de les escoles.
Organitza la Associació de Dones de Cabra del Camp amb la Col·laboració de l’Ajuntament de Cabra del Camp. La sortida es farà a la pista de l’escola.

20.00h- A la Sala 1 d’Octubre LA COMPANYIA MANFRED ens oferirà un recorregut pel
món de l’òpera, la sarsuela, la cançó napolitana i la cançó catalana.... Quatre musics i
dos cantants lírics formen aquest elenc. L’Aldof, es un reconegut músic i director, l’acompanyen l’Ester com a Soprano i el Jordi de tenor tots dos van realitzar els seus
estudis al conservatori superior de música de Barcelona.

Diumenge 5 de Maig
8.00h- 9ª TROBADA ENDURO CLÀSSIQUES

EXPOSICIÓ DE MOTOS CLASSIQUES
Col·labora l’Ajuntament de cabra del Camp

8.30h– 1er Torneig de petanca GENT GRAN

Poliesportiu de Cabra del Camp
Col·labora l’Ajuntament de cabra del Camp

10.30h- MISSA SOLEMNE oficiada pel MOSSEN JORDI SÁNCHEZ
11.30h- ESPECTACLE DE CIRC ABSURDITTIES. Dos pallassos excèntrics arriben carregats d’objectes e instruments per a fer unes actuacions d’allò més disparatades....

12.00h- LLIURAMENT DEL RAM DE FLORS a l’home , la dona i el matrimoni més
gran del poble.

14.00h- DINAR DE LA “Gent Gran” del poble al restaurant Mas del Plata
19.00h- LLIURAMENT de premis del 24é CERTAMEN LITERARI Font de la Creu

“Memorial Josep Rovira Tous”.
A l’acabar l’escriptor Rafael Piñero ens oferirà la tercera xerrada: La Historia de
Cabra.
Per posar punt final ens farà la presentació del llibre que es titula: ANATOMIA
D’UN POBLE. CABRA DEL CAMP 1429-1917

ORGANITZA:

COL·LABORA:

AJUNTAMENT DEL CABRA DEL CAMP

Associació de veïns els Jordans—Associació de Dones de Cabra del
Camp—Club Petanca Mas del Plata—Cabra Motosport

