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DDissabteissabte
A les 22.30 h.- Al Parc de Garbí, proclamació de la Reina de Festes, Pubilla Infantil i llurs Dames 
d’Honor 2016.
A les 00.30 h.- A la plaça del Pavelló Firal, actuació del grup Super Gang, banda tribut amb 
versions pop/rock dels 80 i 90. Tot seguit, continua la festa amb el Dj Pepo.

DDivendresivendres
A les 16.00 h.- A la platja del Parc de Garbí (a l’alçada de la torre de salvament), concurs infantil 
de castells de sorra, organitzat per la regidoria de Turisme, amb la col·laboració de l’Associació 
Infantil i Juvenil “Amics del Lleure”. 
Les inscripcions, al mateix moment.

A les 18.00 h.- A la plaça Carles III, trencada d’olles per als més menuts, organitzada per la 
Comissió de Festes. Ho patrocina: Aigües de Catalunya.

Les inscripcions tindran lloc ½ hora abans de l’inici de l’activitat.

A les 19.30 h.- Arribada dels bous capllaçats al carrer Sant Isidre (davant Restaurant Can Batis-
te) i cercavila amb xaranga fi ns la Casa de la Vila. Actes que organitza la Penya Bou Capllaçat.

A les 20.30 h.- Sortida a la plaça Carles III (direcció carrer Sant Josep) del primer bou capllaçat 
pels carrers de la població, de la ramaderia Fernando Mansilla, de Torreblanca (Castelló). Patro-
cinat per la Penya Bou Capllaçat.
Recorregut: plaça Carles III (davant de l’Ajuntament), carrer Sant Josep, av. Sagrat Cor, carrer 8 de gener, av. Codonyol, 
carrer València, Vinaròs, av. Catalunya,carrer 8 de gener, av. Dr. Ferran, i Sagrat Cor.
Es recomana als propietaris de vehicles, no estacionar en els carrers del recorregut del bou. 

A les 22.30 h.- Espectacle de foc a la plaça de Carles III a càrrec de la Colla de Diables 
“Diabmonis”, amb el següent recorregut: Av. Constitució (cruïlla carrer Sant Isidre), av. Cons-
titució, carrer Gorria i plaça Carles III. 
Nota.- Es prega als participants a l’acte que prenguin les mesures adequades per salvaguardar la seva integritat física 
i la dels béns públics i privats del recorregut. Veure mesures de seguretat al darrere de la programació.

A les 23.30 h.- A la plaça del Pavelló Firal, inici de la Nit de Festes amb Mr. Dj Fernando Garcia.
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DDissabteissabte
A les 00.05 h.- Bou embolat pels carrers condicionats a tal fi , a càrrec de la Ramaderia Fernando 
Mansilla de Torreblanca (Castelló).
A les 01.00 h.- A la plaça del Pavelló Firal, concert en directe amb Blaumut, grup musical català 
que combina folk, pop i cançó d’autor, amb èxits com Pa amb oli i sal i Bicicletes.
Després, continuarem la festa amb Mr. Dj Fernando Garcia i Dj. Albert Gonzàlez.
A les 06.00 h.- “Manyanita” al Bar Pepet, organitzada per la Penya Bou Capllaçat.
A les 07.00- h.- Sortida de la plaça Carles III (alçada carrer St. Josep) del segon bou capllaçat 
pels car rers de la població, de la ramaderia Hilario Príncep, de Lligallo del Gànguil-Camarles. 
Patrocinat per la Penya Bou Capllaçat.
Recorregut: Plaça Carles III, carrers Constància i Sant Isidre, volta rotonda Església Nova, carrer 
Sant Isidre, av. Constitució, carrer Gorria, plaça Carles III, carrer Constància, Sant Isidre, Aurora, 
plaça Carles III, carrer Sant Francesc, Jesús, Bisbe Aznar, i Camp. Es recomana als propietaris 
de vehicles, no estacionar en els carrers del recorregut del bou. 
A les 09.00 h.- A la platja de les Delícies, campionat de Festes de Volei Platja, organitzat pel 
Xiringuito Delícies Beach-93.
A les 11.00 h.- Al port, festa marítima, cucanyes “pal ensabonat”, proves d’habilitat a la mar, or-
ganitzada pel Club Nàutic.
Nota.- Per participar en les proves de pal ensabonat, corda, etc., serà imprescindible la inscripció 
prèvia al Club Nàutic, la qual cosa es podrà fer fi ns les 10,30 h. del mateix dia.
A les 12.00 h.- Cercavila amb els gegants, cap-grossos i dolçaina, organitzada per l’Esbart Dan-
saire Rapitenc.
A les 12.30 h.- Al port 1a Regata de muletes Sant Jaume. Ho organitza l’Associació Rem La Ràpita.
A les 13.00 h.- Anunci ofi cial de les festes des de la Casa de la Vila, amb els actes tradicionals 
de llançament de coets, caramels i volteig de campanes. Amenitzat per la Xaranga Rapitenca.
A les 16.00 h.- Al Pavelló Poliesportiu, futbol sala de base per nois i noies en les categories Ben-
jamí, Aleví i Infantil, organitzat pel Club Bàsquet La Ràpita.
Les inscripcions tindran lloc ½ hora abans de l’inici de l’activitat.
A les 18.00 h.- A la Casa de la Vila, lliurament de premis i inauguració de l’exposició del concurs 
de dibuix “Ramon Juan (Garrofero) In Memoriam”, organitzat per la Penya Barcelonista “Vicenç 
Piera”.
A les 18.00 h.- A les instal·lacions de la Casa del Mar, actuació de la Coral, organitzada pel Club 
de Pensionistes de la Casa del Mar.
A les 18.00 h.- Cercavila a càrrec de la Banda de l’Agrupació Musical Rapitenca.
A les 19.00 h.- Cercavila a càrrec de la Banda de Tambors i Cornetes La Ràpita.
A les 22.30 h.- A la plaça del Cóc, pregó de festes a càrrec del rapitenc senyor Eduardo Sànchez 
López.
Després, actuació de la Rondalla Rapitenca.
En acabar el Pregó.- Focs artifi cials a la plaça de Carles III, Casa de la Vila, a càrrec de la piro-
tècnia TOMÀS, de Benicarló.
A les 00.15 h.- A la plaça del Pavelló Firal, revetlla popular en honor a la Reina de Festes, Pubilla 
Infantil i llurs Dames, amenitzada per l’orquestra CIMARRÓN. Tot seguit, continua la festa amb 
el Dj Joel Chalé.
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DDiumengeiumenge
A les 10.00 h.- Al Pavelló Firal, XXa Trobada de Puntaires del Montsià, organitzada per l’Asso-
ciació Ràpita Endavant. 

A les 11.00 h.- A la plaça del Cóc, IV Trobada Castellera a La Ràpita, a càrrec de les colles de 
les Terres de l’Ebre “Los Xics Caleros” i “Los Xiqüelos i Xiqüeles del Delta”.

A les 18.00 h.- Concentració a l’Av. de la Constitució (cruïlla carrers 12 d’octubre i Jacint Verda-
guer) per a la desfi lada de carrosses i “Coso Iris”, amb la participació de la Banda de l’Agrupació 
Musical Rapitenca,  Penya Eqüestre, Penya Arrastre, Residència l’Onada, Club Bàsquet Rapitenc, 
Colla Diables “Diabmonis”, Alacrisi, Penya Taurina “La Tradició”, Club Gimnàstic Rapitenc, Penya 
Maifars, Associació Infantil i Juvenil “Amics del Lleure”, Club Tennis Serramar, La Cosa Nostra, 
JAS Dansa, Club Patí Rapitenc –Patinatge–, The Country Sheriffes, Penya Bou Capllaçat, Club 
Escacs La Ràpita, Banda de Tambors i Cornetes, Colla Tots som titos, Centre de Gymdance JUNP, 
Club Twirling dels Alfacs, Associació Llança’t, Club Rítmica Xaloc La Ràpita, Associació Veïns del 
Grao, Llar d’Infants Mickey, Club Bàsquet La Ràpita, Pubilles, Dames i Reina de Festes 2016.

A les 23.45 h.-  A la plaça del Pavelló Firal, revetlla popular amb l’actuació de l’orquestra EURO-
PA.Tot seguit, continua la festa amb el Dj Gallo.
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DDillunsilluns
A les 11.30 h.- Al Pavelló Firal, XLIXè HOMENATGE A LA VELLESA, amb l’assistència de les 
autoritats locals, Reina de les Festes, Pubilla Infantil i llurs Dames d’Honor, i les actuacions de 
la Banda de Tambors i Cornetes Sant Carles, Club Twirling dels Alfacs, la Rondalla Rapitenca, i 
exhibició dels alumnes de JAS Dansa. El matrimoni format pel senyor Manel Pérez Zurita i per 
la senyora Marisol Costes Mor (Casal Municipal del Jubilat) seran els representants de tots els 
homenatjats.

A les 14.00 h.- Durant el decurs del dinar de germanor, lliurament de trofeus de les competicions 
de billar, bitlles, petanca i jocs de cartes masculí i femení, organitzats pel Club de Pensionistes 
de la Casa del Mar. (*)

A les 18.30 h.- Concentració per a l’ofrena de fl ors i fruits a l’av. Constitució cantonada carrer 
12 d’octubre.

A les 19.00 h.- Ofrena de fl ors i fruits a l’Església Parroquial de la Stma. Trinitat.
En acabar l’ofrena es procedirà a la celebració de la Santa Missa, amb la participació de l’Orfeó 
Pau Casals.

A les 19.00 h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, IX Obert de Pàdel “Badia dels Alfacs”, orga-
nitzat per Mystica Pàdel Tour Terres de l’Ebre.

A les 19.00 h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, XIII Obert de Tennis “Ciutat de La Ràpita”, 
organitzat per la mateixa entitat.

A les 20.00 h.- Sortida des del bar Chim (plaça Carles III) del II Correbars La Ràpita, a càrrec 
de la Batukada La Ràpita.

A les 22.00 h.- A la pista de patinatge, exhibició de la Banda Tambors i Cornetes Sant Carles.

A les 22.30 h.- A la plaça del Cóc, 34è Festival de Rondalles, organitzat per l’Esbart Dansaire 
Rapitenc, amb l’actuació de la Rondalla Rapitenca, el cantador Joseret, la Rondalla dels Alfacs 
amb la cantadora d’Amposta Imma Ripollés, la Rondalla del Xato de Muntells, la Rondalla de 
Sílvia de l’Ampolla en los amics de lo Planter, la Rondalla dels tres cantadors de Deltebre, la 
Rondalla de Sant Jaume d’Enveja i Jandret el cantador, la Rondalla dels Ports, Juanito Aragonés 
i la Rondalla de Roquetes, de l’Esbart Dansaire Rapitenc, i dels joves cantadors de Rondalla. (*)

A les 23.45 h.- A la plaça del Pavelló Firal, revetlla popular amb l’actuació de l’orquestra EVASIÓN. 
Tot seguit, continua la festa amb la Dj Alba Roso.
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DDimartsimarts
De 10.00 a 13.00 h.- A la piscina municipal, atraccions infl ables d’aigua per als xiquets/xiquetes de 5 a 14 
anys. És imprescindible saber nedar. Preu 1,00 € per nen. Si els familiars volen accedir, hauran d’abonar 
l’entrada. Acte patrocinat per l’empresa Altesport.  

A les 11.00 h.- Al carrer Sant Isidre, 96, XIIa Cursa de Cambrers, organitzada per cafeteria l’Eixam i la 
col·laboració de la Comissió de Festes. Patrocina l’acte Cerveses DAMM.
A partir de les 09.00 h i fi ns la fi nalització de l’acte, romandrà tancat al trànsit el tram del carrer Sant Isidre (rotonda av. 
Catalunya fi ns cruïlla av. Constitució).

A les 11.30 h.- Inauguració de l’exposició de treballs manuals al Casal Municipal del Jubilat.

A les 12.00 h.- Al Casal Municipal del Jubilat, demostració de gimnàstica i actuació de la Coral.

A les 12.30 h.- Tradicional entrada dels bous pels carrers prèviament condicionats, a càrrec de la Rama-
deria Fernando Mansilla de Torreblanca (Castelló).

A les 16.00 h.- A la platja del Parc de Garbí (entre xiringuito 1 i 2), volada d’estels a la mar. Acte organitzat 
per l’Associació Llança’t.

A les 18.00 h.- A la cafeteria Lluc (St. Isidre, 127), campionat de Festes Majors de Dards en la modalitat 
individual.

A les 18.00 h.- A les instal·lacions del Club Tennis Serramar, fase classifi catòria de Tennis Open President 
2016, organitzat pel Club Tennis Serramar.

A les 18.00 h.- A les instal·lacions del Club Tennis Serramar, fase classifi catòria de Pàdel mixt Open de 
Festes 2016, organitzat pel Club Tennis Serramar.

A les 18.30 h.- Lliurament de claus de corrals que obrirà ofi cialment el correbous rapitenc de Festes Majors, 
organitzat per la Penya Eqüestre.

A les 18.45 h.- A la plaça condicionada a tal efecte tarda de bous cerrils de la ramaderia Sergio Centelles 
Badal, d’Ares del Maestre (Castelló), patrocinats per la Penya Ràpita Cerril, amb motiu del seu 15è ani-
versari. De nom Nebuloso núm. 80 guarisme 3; de nom Abonero núm. 77 guarisme 3; de nom Sarrompero 
núm. 63 guarisme 2; i de nom Saturnino núm. 70 guarisme 2.

A les 19.00 h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, IX Obert de Pàdel “Badia dels Alfacs”, organitzat per 
Mystica Pàdel Tour Terres de l’Ebre.

A les 19.00 h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, XIII Obert de Tennis “Ciutat de La Ràpita”, organitzat 
per la mateixa entitat.

A les 20.00 h.- Sortida des de la Casa de la Vila, de la ruta guiada “Monges, pirates i mariners”, pels indrets 
emblemàtics de la població, a càrrec del grup de teatre Xip-Xap.

A les 21.00 h.- A la plaça de bous, carretó embolat per als més menuts, patrocinat per la Penya Ràpita Cerril.

A les 21.30 h.- A la plaça condicionada a tal fi , i patrocinat per la Penya Ràpita Cerril, 4 bous cerrils em-
bolats de la Ramaderia Sergio Centelles, d’Ares del Maestre (Castelló).

A les 22.30 h.- A la plaça del Cóc, cantada d’havaneres per l’Orfeó Pau Casals, i repartiment entre les 
persones assistents de “cremat” organitzat per La Cosa Nostra.

A les 23.45 h.- A la plaça del Pavelló Firal, revetlla popular amb l’actuació de l’orquestra MÀGIA NEGRA. 
Tot seguit, continua la festa amb els Dj’s Ferran Melià&John Grew.
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A les 10.00 h.- Musclada popular al carrer 12 d’octubre (Sindicat), organitzada per la Penya Alfacs. (*)
El preu del tiquet serà d’1,00 €. La venda horari ofi cina Casa de la Vila.
Es recorda a tothom que cadascú s’ha de portar el plat.

A les 10.30 h.- A la plaça del Cóc, sortida de la cursa d’Orientació, organitzada per Corriol i regidoria 
d’Esports.

A les 11.00 h.- A l’antiga plaça de bous (carrer 12 d’octubre), gran festa de l’aigua blaveta, organitzada 
per la Comissió de Festes. Amb la col·laboració de Baix-Mont. 
Nota.- Cadascú s’ha de portar el poval de casa (amb nansa de plàstic) i roba adient per la festa.
A les 11.30 h.- Cercavila a càrrec de la Banda de l’Agrupació Musical Rapitenca.
A les 12.30 h.- Tradicional entrada dels bous pels carrers prèviament condicionats, a càrrec de la ramaderia 
Fernando Mansilla de Torreblanca (Castelló).

A les 14.00 h.- Al Pavelló Firal, dinar d’estofat organitzat per la Penya Bou Capllaçat.
El preu del tiquet serà de 2,00 €. La venda, en horari d’ofi cina a la Casa de la Vila.
Es recorda a tothom que cadascú s’ha de portar el plat, got i coberts i, en especial, que només es donarà 
una ració per tiquet.

A les 17.00 h.- Concurs de cócs, organitzat per la residència l’Onada a les seves instal·lacions. En fi na-
litzar, berenarem tots junts. 
Nota.- El cóc s’ha de portar fet de casa, el jurat escollirà els guanyadors.

De 17.00 a 21.00 h.- 34 ANYS DE MORRA A LA RÀPITA.- Campionat Festes Majors de Morra al Pavelló 
Firal, organitzat per Morràpita.

A les 18.00 h.- A les instal·lacions del Club Tennis Serramar, fase classifi catòria de Tennis Open President 
2016, organitzat pel Club Tennis Serramar.

A les 18.00 h.- A les instal·lacions del Club Tennis Serramar, fase classifi catòria de Pàdel mixt Open de 
Festes 2016, organitzat pel Club Tennis Serramar.

A les 18.30 h.- Bous a la plaça condicionada a tal efecte de la ramaderia de José Arriazu Sada e hijos, de 
Ablitas (Navarra), amenitzats per la Xaranga Sense Nom.

A les 19.00 h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, IX Obert de Pàdel “Badia dels Alfacs”, organitzat per 
Mystica Pàdel Tour Terres de l’Ebre.

A les 19.00 h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, XIII Obert de Tennis “Ciutat de La Ràpita”, organitzat 
per la mateixa entitat.

A les 21.30 h.- A la plaça condicionada a tal fi , bou embolat a càrrec de la ramaderia José Arriazu Sada 
e hijos. 

A les 22.00 h.- Al davant de la cafeteria L’eixam (c/ St. Isidre, 96), exhibició dels vehicles participants en 
la XIa Cursa de Cotxes Bojos & III GP Eixamràpita.

A les 22.30 h.- XIa Cursa de Cotxes Bojos & III GP Eixamràpita, organitzat per l’Ajuntament de Sant Carles 
de la Ràpita i amb la col·laboració de la Comissió de Festes. Itinerari: av. Catalunya cantonada av. Codonyol, 
c/ Sant Isidre, av. Constitució, c/ Gorria, Comte Montemolín, Convent i av. Constitució (Ventall Freddy). 
Durant la celebració d’aquest acte, la circulació rodada serà desviada per itinerari alternatiu.

I després continua la festa a l’Eixam amb el III Street Músic Festival!!!

A les 23.45 h.- A la plaça del Pavelló Firal, revetlla popular amb l’actuació de l’orquestra ÀGORA. Tot seguit, 
continua la festa amb el Dj Joan Blanchadell, resident de Red (Vinaròs).
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Durant la jornada d’avui, totes les atraccions del recinte fi ral al preu d’1,50 €. Pa-
trocinat per l’Associació de Firaires i la Comissió de Festes.

A les 09.30 h.- A la plaça condicionada a tal fi , exhibició de vaques enfundades de la Ramaderia 
Germán Vidal de Cabanes (Castelló), patrocinat per la penya Los Enfundats.

A les 11.00 h.- A la platja del Parc de Garbí, iniciació al Kayak i al Paddle Surf, amb el patrocini de 
Sant Carles Marina.
Inscripcions prèvies 30’ abans de començar l’activitat.

A les 12.00 h.- A la zona del Garbeach del Parc de Garbí, concurs de paelles adreçat a tothom, or-
ganitzat per l’Associació Llança’t. (Veure bases i condicions al darrere).

A les 12.30 h.- Tradicional entrada dels bous pels carrers prèviament condicionats, a càrrec de la 
ramaderia Fernando Mansilla, de Torreblanca (Castelló).

A les 16.30 h.- A la plaça Lluís Companys, V Torneig Obert d’Escacs “Memorial Agustí Lin”, organitzat 
pel Club d’Escacs La Ràpita. Obert a tots els afi cionats (independentment de l’edat, gènere, nivell de 
joc, procedència, etc.)
Inscripcions mitja hora abans de l’inici de l’activitat.

De 16.30 a 21.00 h.- FINALS 34 ANYS DE MORRA  A LA RÀPITA.- Campionat Festes Majors de 
Morra al Pavelló Firal, organitzat per Morràpita.

A les 17.00 h.- Tobogan aquàtic infi nit (115 m), Splashslide, a la plaça de l’Agermanament amb av. 
Pare Castro.

A les 18.00 h.- A la cafeteria Lluc (St. Isidre, 127), campionat Festes Majors de Dards en la modalitat 
parelles.

A les 18.00 h.- A les instal·lacions del Club Tennis Serramar, fase classifi catòria de Tennis Open 
President 2016, organitzat pel Club Tennis Serramar.

A les 18.00 h.- A les instal·lacions del Club Tennis Serramar, fase classifi catòria de Pàdel mixt Open 
de Festes 2016, organitzat pel Club Tennis Serramar.

A les 18.30 h.- Bous a la plaça condicionada a tal efecte de la ramaderia Vicent Benavent, de Qua-
tretonda (València) amenitzats per la Xaranga Rapitenca.

A les 19.00 h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, IX Obert de Pàdel “Badia dels Alfacs”, organitzat 
per Mystica Pàdel Tour Terres de l’Ebre.

A les 19.00 h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, XIII Obert de Tennis “Ciutat de La Ràpita”, orga-
nitzat per la mateixa entitat.

A les 21.30 h.- A la plaça condicionada a tal fi , bou embolat a càrrec de la ramaderia Vicent Benavent.

A les 22.00 h.- A la plaça condicionada a tal fi , vaca embolada patrocinada per La Cosa Nostra. Ra-
maderia Fernando Mansilla, de Torreblanca (Castelló).

A les 22.30 h.- Concert a càrrec de la Banda de l’Agrupació Musical Rapitenca, a la plaça del Cóc.

A les 24.00 h.- A la plaça del Pavelló Firal, concert de Joan Rovira (amb banda) i a continuació ac-
tuació del grup B-sos. Tot seguit, continua la festa amb el Dj Karril.
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DDivendresivendres
Apunta’t a la diada infantil d’Amics del Lleure.
Les inscripcions a través de correu electrònic a amicsdellleure@gmail.com o bé al Maset la setmana abans de festes 
en horari de 9.00 a 13.00 h.

A les 09.30 h.- Botifarrada popular a la plaça de bous, organitzada per la Penya La Cabra.
El preu del tiquet serà d’1,00 €. La venda en horari d’ofi cina a la Casa de la Vila.

A les 10.30 h.- Sortida des del Pavelló Firal del Bicipoble infantil.- Bicicletada popular infantil pels carrers 
de la població on els infants d’1 a 12 anys, sols o acompanyats dels seus familiars, podran gaudir d’un 
matí d’esport a l’aire lliure i passar una estona divertida. Organitzat per l’Associació Infantil i Juvenil Amics 
del Lleure.

A les 12.00 h.- Al Pavelló Firal, festa de l’escuma infantil.- Ball d’escuma, música, gresca, diversió per als 
petits de la casa. Màxim 12 anys. Organitzat per l’Associació Infantil i Juvenil Amics del Lleure.

A les 12.30 h.- Tradicional entrada dels bous pels carrers prèviament condicionats, a càrrec de la ramaderia 
Fernando Mansilla, de Torreblanca (Castelló).

A les 14.00 h.- Al Pavelló Firal, dinar popular infantil destinat als petits de la casa, on gaudiran d’una estona 
divertida amb música i infl ables, organitzat per l’Associació Infantil i Juvenil Amics del Lleure. 

A les 18.00 h.- Berenar popular a la Torreta, acte organitzat per la Penya Barcelonista “Vicenç Piera”.
El preu del tiquet serà d’1,00 €. La venda horari ofi cina Casa de la Vila.

A les 18.00 h.-  A les instal·lacions del Club Tennis Serramar, fase classifi catòria de Tennis Open President 
2016, organitzat pel Club Tennis Serramar.

A les 18.00 h.- A les instal·lacions del Club Tennis Serramar, fase classifi catòria de Pàdel mixt Open de 
Festes 2016, organitzat pel Club Tennis Serramar.

A les 18.30 h.- Bous a la plaça condicionada a tal efecte de la ramaderia Marqués de Saka, de Deba 
(Guipúzcoa) i amenitzats per la Xaranga Sense Nom. 

A les 19.00 h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, IX Obert de Pàdel “Badia dels Alfacs”, organitzat per 
Mystica Pàdel Tour Terres de l’Ebre.

A les 19.00 h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, XIII Obert de Tennis “Ciutat de La Ràpita”, organitzat 
per la mateixa entitat.

A les 21.30 h.- A la plaça condicionada a tal fi , bou embolat a càrrec de la ramaderia Marqués de Saka.  

A les 21.30 h.- A la cafeteria l’Eixam, VII Open de cartes Festes Majors l’Eixam.
Les inscripcions a l’Eixam fi ns el 21 de juliol o fi ns esgotar-se les places.

A les 22.00 h.- El Petit Comitè presenta el “Ball de Zafan”, al túnel del Barranc dels Penjats. Actuació dels 
grups Vlium + Daniel Evans & The Family X.

A les 22.30 h.- Nit Jove al Parc de Garbí. Sopar popular per als joves organitzat per l’Abarra. Les inscrip-
cions tindran lloc durant els dies 22 al 27 de juliol a Ràdio Ràpita i Bar Maria. Concert en directe dels grups 
Axis of fear, Eskupiendo Ira i EUKZ. Tot seguit, continua la festa amb Dj Joel Chalé.

A les 23.00 h.- Sortida des de la Casa de la Vila de les Reines i Dames dels anys 1970 i 1986, acompa-
nyades per la Banda de l’Agrupació Musical Rapitenca.

A les 23.15 h.- A la plaça del Pavelló Firal, Homenatge a les Reines i Dames de fa 46 i 30 anys, i actuació 
de l’orquestra ATALAIA.
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A les 09.30 h.-  A la carretera de Poble Nou (cruïlla entrada Port de la Marina), inici del XXXVIè CON-
CURS INTERPROVINCIAL D’ARROSSEGAMENT PER LA SORRA, organitzat per la Penya Arrastre.

A les 12.00 h.- Al Casal Municipal del Jubilat, lliurament de trofeus dels concursos celebrats de guinyot, 
buti, dominó, billar, bitlles, petanca i siset. (*)

A les 12.00 h.- Al recinte del Pavelló Firal, ball de vermut rapitenc, organitzat per Morràpita.
El preu del tiquet serà d’1,00 €. La venda horari ofi cina Casa de la Vila.

A les 12.30 h.- Tradicional entrada dels bous pels carrers prèviament condicionats, a càrrec de la 
ramaderia Fernando Mansilla de Torreblanca (Castelló).

A les 17.00 h.- Al Pavelló Poliesportiu, concurs de tirs triples, organitzat pel Club Bàsquet La Ràpita.

A les 17.00 h.- A la pista de bitlles municipal, Campionat Intercomarcal de Bitlles tradicionals catalanes, 
organitzades pel Club de Birles Alfacs.

A les 18.00 h.- A les instal·lacions del Club Tennis Serramar, fi nals de Tennis Open President 2016, 
organitzades pel Club Tennis Serramar.

A les 18.00 h.- A les instal·lacions del Club Tennis Serramar, fi nals de Pàdel mixt Open de Festes 
2016, organitzat pel Club Tennis Serramar.

A les 18.30 h.- Al recinte de la plaça de bous, exhibició taurina de les Ramaderies de Fernando Man-
silla, de Torreblanca (Castelló) i de Miguel Parejo, de Cabanes (Castelló), amenitzats per la Xaranga 
Rapitenca i organitzat per la Penya Taurina La Tradició.

A les 18.30 h.- Al Pavelló Poliesportiu, XII Campionat de streatball 3x3 categoria sènior, organitzat 
pel Club Bàsquet La Ràpita.

A les 19.00 h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, fi nals del IX Obert de Pàdel “Badia dels Alfacs”, 
organitzades per Mystica Pàdel Tour Terres de l’Ebre.

A les 19.00 h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, fi nals del XIII Obert de Tennis “Ciutat de La Rà-
pita”, organitzades per la mateixa entitat.

A les 19.30 h.- Ballada de sardanes a la plaça del Cóc, amb la Cobla Principal Rapitenca, l’Agrupació 
Sardanista local i la colla Tarragona Dansa.

A les 24.00 h.- Castell de focs artifi cials a la platja del Parc de Garbí, a càrrec de la Pirotècnia TOMÀS 
de Benicarló.

A les 00.45 h.- A la plaça del Pavelló Firal, revetlla popular amb l’actuació de l’orquestra PASSARELA. 
Tot seguit, continua la festa amb el Dj Toni Rico.
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A les 18.30 h.- Al recinte de la plaça de bous, exhibició taurina de les ramaderies de Pedro Fumadó 
Xarnego, de Deltebre i de José Vicente Machancoses, de Picassent (València). Acte amenitzat per la 
Xaranga Sense Nom i organitzat per la Penya Taurina La Tradició.

NOTESNOTES
La Comissió de Festes fa reserva d’alterar, modifi car o suprimir qualsevol acte del present programa.
Centre d’Ambulàncies Baix Ebre, S.L. participarà i col·laborarà amb la seva assistència sanitària en tots els actes 
on sigui necessari aquest servei.
Les activitats organitzades per l’Associació Infantil i Juvenil Amics del Lleure, el dia 29 al Pavelló Firal, aniran 
adreçades a nens i nenes entre els 3 i 14 anys.
Els dies que se celebrin actes a la plaça del Cóc, es tancarà la circulació rodada abans, per la qual cosa es prega a 
tothom que s’estiguin d’aparcar els seus vehicles en aquell indret.
Així mateix es recorda als veïns dels carrers St. Sebastià, Constància, de la Cinta, de l’Àngel, Trav. Devesa, Calderón 
de la Barca, Trav. de l’Àngel i Migdia, que el dia 23 a les 00.05 h es farà un bou embolat, i els dies 26, 27, 28, 29 i 30 
de juliol a les 12,30 h, l’entrada dels bous, circumstància per la qual es prega s’estiguin d’aparcar-hi els seus vehicles 
així com que prenguin les mesures necessàries per salvaguardar les seves propietats, dintre de la zona delimitada 
per les tanques.
L’accés dels infants i adolescents menors de 14 anys a les curses de braus, queda regulat per la Llei 34/2010, 
de l’1 d’octubre, del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, prohibint-li la seva presèn-
cia. Tanmateix prohibeix la participació a tots aquells que mostrin manca de condicions físiques o psíquiques 
per a fer-ho. L’assistència a qualsevol acte amb bous és lliure i voluntària, recordant el conseqüent perill que 
comporta la seva participació.
El dia 22 a les 22.30 h tindrà lloc el correfocs en l’itinerari que fi gura en la programació, circumstància per la qual la 
Comissió de Festes, demana es prenguin les següents mesures de seguretat: abstenir-se d’estacionar vehicles, 
mantenir portes i fi nestres tancades, persianes abaixades, aparadors i vidres protegits i tendals recollits, no 
tenir roba estesa o altres elements com banderes, no col·locar cap element que pugui obstaculitzar el bon 
desenvolupament de l’actuació o el pas fl uid de la gent (testos, taules, cadires, etc.), no llançar aigua fi ns que 
no hagi passat la cercavila.
Concurs de paelles. Les colles participants hauran d’inscriure’s prèviament a Ràdio Ràpita del 6 al 17 de juliol. 
Hauran de tenir un nombre mínim de 6 persones i un màxim de 20. Els que manipulen la paella han de tenir una edat 
mínima de 18 anys. Cada colla participant rebrà un obsequi. Un Jurat professional escollirà la colla guanyadora. La 
colla guanyadora rebrà de premi un pernil i un formatge.
L’entitat organitzadora facilitarà a cada colla participant 1 kg. d’arròs per cada 6 persones; oli, sal i aigua. La resta 
d’ingredients aniran a càrrec dels participants.
Hauran de portar paeller, paella, butà, estris (plats, coberts, gots,...)
L’entitat organitzadora no es fa responsable dels accidents que puguin ocórrer durant la celebració del concurs.

ACTE FORA DE PROGRAMAACTE FORA DE PROGRAMA
Diumenge 14 d’agost.- Al camp municipal d’esports “La Devesa”, Festa Partinando Show orga-
nitzada per l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.


