
18.00 h al Carrasclet
 Teto Xtrem 2018, 1a cursa solidària d’obstacles  
 pels carrers del poble per a adults i petits.  
	 Activitats	lúdiques	en	benefici	a	l’Hospital	Sant	 
 Joan de Déu. [Apuntar-se al Casal, al Pa amb  
 Vi i Sucre o per les xarxes socials]

21.30 h a la pista
 Mític i tradicional sopar familiar
 [Tiquets a l’Ajuntament de 12:00 a 14:00 h.]
 [Preu 10€: plat combinat amb pa amb  
 tomata, pizza, truita, croquetes i 
 esqueixada + postres i aigua]

Seguidament
 Gran espectacle Barbis! Per no perdre la  
 il·lusió de cada any es farà venir la gran,  
 inigualable, estrepitosa i espatarrant 
 Taxin Taxan vostès ho veuran! 
 Com sempre, durant el ball amb 
 l’orquestra Pensylvania: ram,  
 pensament, etc. [Entrada 8€]

A continuació
	 Seguirà	la	marxa	amb 
	 Disco	Mòbil	Sonostil

12.00 h a l’església de la Nativitat
	 Missa	cantada	en	el	dia	dels	Sants	Patrons

13.00 h a la plaça de l’Església
 V Tastem Capçanes: tapes, montaditos, vins, 
 licors, postres...

18.00 h a la plaça de l’Església
 Gran Festa per a la mainada. Jocs, cucanyes,  
 curses per a totes les edats... i regals per tots!

21.30 h a la pista
 Parada de taules perquè porteu el sopar.

A continuació
 Nit d’havaneres i rom cremat amb el grup  
 Balandra. Gran Castell de Focs per  
 acomiadar la Festa Major.

00.30 h a la pista
 Disco Mòbil Los Tetos

Dilluns 30

09.00 h al passeig de l’estació
 Campionat de petanca i esmorzar popular
 [Cal apuntar-se al Casal de la Gent Gran]

16.00 h al Pa amb Vi i Sucre
 V Campionat de Dòmino “Memorial Josep 
 de Cal Colom” [Inscripció Pa amb Vi i Sucre]

00.00 h a la pista
 Nit de concerts: Blues Desfass, grup de blues- 
 rock amb gotes de psicodèlia. Doble Rombo, 
 banda revelació de rock and roll: la joia  
	 Reusenca	de	les	actuals	discogràfiques.
 [Entrada gratuïta]
 
A continuació
	 Disco	Mòbil	fins	que	el	cos	aguanti

09.00 h al camp de tir “Les Fontanilles”
 Tir al plat

11.00 h a l’església de la Nativitat
 Missa cantada i processó en honor als 
	 Sants	Patrons	Abdó	i	Senén.

12.30 h a la plaça de l’Església
 Espectacle amb Stromboli Jazz Band:  
 barreja de bona música amb dosis d’humor,  
 teatre i una gran interacció amb el públic.

18.00 h a la plaça del Carrasclet
 Plantada de gegants

18.30 h pels carrers del poble
 Cercavila amb els gegants	d’Horta	de	Sant	 
 Joan, de Móra d’Ebre, el Carrasclet de Reus i  
 xaranga La Murga.

23.00 h a la pista
 Concert amb l’Orquestra Nueva Etapa.

08.30 h al final del carrer Pau Casals
 Inici de la Cercavila amb l’encesa d’una  
 traqueta, acompanyats, un any més, de la  
 xaranga “Tal com sona”. Recorrent tots els  
 racons del poble per assaborir les taules i  
 gresca del 18è Concurs de Tastets i Tastavins,  
 serà un honor la vostra companyia i sobretot  
 no hi pot faltar aquest jovent que cada any  
 ens acompanya i que enguany tindran  
 l’oportunitat de sortir amb disfressa.

 Durant la Cercavila aquest any està previst el  
 primer gran concurs de disfresses d’estiu.  
 Acompanyar la Cercavila disfressat serà una  
 bona manera de gaudir més encara. Es  
 premiaran les disfresses més originals i  
 esbojarrades de la Cercavila. [Arribada 
 a la plaça de la Cooperativa]

10.00 h a l’església de la Nativitat
 Missa cantada

13.00 h a la Pedrera
 Ball Vermut amb la xaranga “Tal com sona”.
 [Entrada i vermut gratuït]

 A la mitja part del ball es farà l’elecció de la  
 Pubilla i Dama Barbis, i com a novetat aquest  
 any està previst fer  l’elecció d’un Pubillo 
 i Damo Barbi. També durant el ball tindrem  
 moltes sorpreses... No hi falteu!

MIGDIADA POPULAR

Seguidament
 Tradicional Ball de Taules amb  
 l’orquestra Nueva Etapa.
 [Entrada concert i ball 12€]

A continuació
	 Tindrem	marxa	amb	Disco	Mòbil	Sonostil

Divendres 27

Dissabte 28
EN HONOR ALS PATRONS 
SANT ABDÓ I SANT SENÉN

Diumenge 29
GRESCA AMB ELS BARBIS!


