
torna 
l’estiu
a les Borges del Camp juny’21

Corpus Christi i Capvuitada
dijous 3 i 10 | Consulta els horaris al 
programa d’actes de la festa.

dissabte 12 | A les 17.00 h, a l’ermita de 
la Mare de Déu de la Riera, celebració de 
l’Eucaristia. Seguidament, conferència 
«Montserrat: confinament amb ulls de 
monja», a càrrec de la germana Regina 
Goberna. Per acabar, berenar popular 
i projecció del vídeo de la primera 
pelegrinació a Montserrat el 1984. 
Organitza l’Associació dels Amics de 
l’Ermita de la Mare de Déu de la Riera.

Jornada de Montserrat

Festival de dansa de l’escola Cami de Mar
divendres 18 | A les 21.30 h, a la pista del Centre Cultural 
Marinada, actuació dirigida per la borgenca Roser Prats, 
amb la col·laboració de la Colla de Joves Els Havanus. 
L’entrada, amb un preu de 5€, es podrà adquirir una hora 
abans de l’inici de l’acte.

dissabte 19 | A les 18.30 h, Missa a la plaça del 
Santuari. A les 19.30 h, la Cobla Reus Jove ens 
oferirà el concert titulat «Sardana és femení». 
Les primeres obres seran sardanes i peces 
per a cobla dedicades a dones i, a continuació, 
s’interpretarà música escrita per dones 
compositores. Tot sota la batuta de Concepció 
Ramió. Organitza la Comissió de l’Aplec de la 
Sardana Verge de la Riera.

XLVe Aplec de la Sardana 
Verge de la Riera en concert

MANSDISTÀNCIA MASCARETA 



dijous 24 | A les 19.00 h, a la pista del Centre 
Cultural Marinada, actuació a càrrec de la Colla 
Infantil de Diables de les Borges del Camp.

Correfoc infantil

La Flama del Canigo
dimecres 23 | A les 18.00 h, concentració de 
vehicles al parc Primer d’Octubre per anar a 
buscar la Flama del Canigó a Reus. Acte seguit, 
rebuda de la flama a l’entrada del polígon i 
trasllat amb bicicletes fins al Poliesportiu El 
Garrigó. En arribar, encesa de la foguera i 
lectura del manifest.

Ajuntament de les Borges del Camp
    @ajborgesdelcamp

segueix-nos | Vols estar al dia de l’actualitat de les 
Borges del Camp? Busca’ns a Telegram, Facebook, 
Instagram i Twitter amb l’usuari @ajborgesdelcamp i 
rebràs tota la informació de primera mà! També ens 
trobaràs a www.lesborgesdelcamp.cat

Tota la informacio, al teu abast

L’estiu no s’acaba aqui!
juliol i agost | Estem treballant per tal que 
aviat disposeu de la programació completa per 
als mesos de juliol i agost. Un calendari carregat 
d’actes per a tots els púbics!

ho fan possible | Parròquia de l’Assumpció, Cor Parroquial, Colla de Joves Els Havanus, 
Escola de dansa Camí de Mar, Associació dels Amics de l’Ermita de la Mare de Déu de 
la Riera, Comissió Aplec de la Sardana Verge de la Riera, Colla Infantil de Diables de les 
Borges del Camp, Consell Esportiu del Baix Camp, AMPA Escola Rocabruna. Regidoria de 
Festes, Cultura i Joventut, Ajuntament de les Borges del Camp.

Les Borges del Camp, poble viu!

Casal d’estiu 2021
dilluns 28 al 3 de setembre | Casal d’estiu 
per a infants de 3 a 12 anys a l’Escola Rocabruna 
organitzat per l’Ajuntament i el Consell 
Esportiu, amb la col·laboració de l’AMPA. Per 
més informació, escanegeu el codi QR.


