
 

21.00 h— ENCESA DE SANT MIQUEL a càrrec dels diables i diablons 

d’Alforja.  

Colles participants: Diablons d’Alforja , Ball de Diables d’Alforja i el 

Bou.  

Lloc: Camp de futbol.  

 

22.00h a 00.30h—CONCERT DE FESTA MAJOR amb l’Orquestra 

Metropol. 

Lloc: Pavelló Municipal. 

Aforament limitat, per ordre d’entrada (esdeveniment assentat). 

DIUMENGE 26 DE SETEMBRE DE 2021 

8:00h- MATINADES TRONADES amb el ball de diables, diablons 

d’Alforja i EMIT els Cingles.  

 

10.00h a 14.00h— MINI OLIMPÍADA per a tota la família, des dels 

més petits als més grans. No t’ho perdis passarem una bona estona! 

Lloc: Pistes de Tennis del Parc Amics d’Alforja. 

Reserva prèvia Ajuntament.    

 

11.00h- ACTE LITÚRGIC. 

Lloc: Església de Sant Miquel.  

 

16:00h a 19:30h- INFLABLES INFANTILS. 

Lloc: Parc Amics d’Alforja. 

 

19.30h— ESPECTACLE DE MÀGIA, “SPEKTRUM” a càrrec de Mag 

Albert. 

Lloc: Pavelló Municipal. 

Aforament limitat, per ordre d’entrada (esdeveniment assentat). 

 

Tot seguit – FINAL DE FESTA AMB MOSTRA DE FOCS 

TRADICIONALS.   

Lloc: Parc Amics d’Alforja. 

-Tots els actes seran gratuïts. 

-Respecta la situació, utilitza la mascareta i deix la distancia de seguretat, nosaltres 
desinfectarem les zones dels actes.  

 
Portada a càrrec de Alex Andreu Cases.  

L’Ajuntament d’Alforja vol donar les gràcies a totes les persones i entitats que han 

col·laborat i participat en l’organització de les activitats i actuacions relacionades amb la 

Festa Major.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA FESTA MAJOR DIFERENT, CADIRES, DISTÀNCIA I  

COMPANYIA 

Alforgencs, alforgenques,  

 

Som novament en portes de la Festa Major i la proximitat d'aquests dies 

intensos ens fa tornar els nervis, les il·lusions, el neguit i el desig que 

tot surti bé, que tot sigui correcte. N'estic segura que tothom que viu i 

s'estima la nostra festa gran participa d'aquest neguit i que, sobretot, 

nens i nenes són els més afectats, ja sigui pels gegants, pels diables o 

per altres detalls que a nosaltres, adults, se'ns escapen.  

 

La Festa Major, la nostra festa gran, es va veure profundament alterada 

l'any passat i enguany encara no podem dir que la viurem com sempre. 

Però n'estic segura que a totes les cases, i malgrat l'enrenou que ens ha 

provocat la Covid, vosaltres, pares, mares, avis, àvies heu fet tot el 

possible per fer viure a la vostra canalla la Festa Major sentida, volguda 

i estimada que totes les alforgenques i tots els alforgencs portem dins.  

 



Enguany, tot i les limitacions, el programa que teniu a les mans és més 

complet i extens i n'estic segura que, poc a poc, recuperarem la 

normalitat.  

Del programa d'enguany hi ha moltes coses a destacar, començant pels 

pregoners, l'equip Aleví de l'Alforja Futbol Sala de la temporada 2019-

2020, un equip que va ser campió de Lliga a la demarcació de Tarragona 

i que posteriorment ho va arrodonir amb l'ascens a Divisió d'Honor 

Catalana. Les imitacions i l'humor de Pep Plaza, el concert de Sardanes, 

els concerts, els gegants, la presentació del llibre 'Can Batllet', l'Encesa 

de Sant Miquel o la Mini Olimpíada Alforgenca, una competició divertida 

i oberta a tota la família, són alguns d'aquests elements que m'atreveixo 

a remarcar i que, poc a poc, ens van retornant a la normalitat.  

Però per a tots aquells i aquelles que encara ho dubten, dues opcions 

més: un espectacle de màgia, la major de les il·lusions, o un acte de fe, 

l'acte litúrgic en honor del patró d'Alforja, Sant Miquel.  

Sigui amb l'esforç de futbolistes, geganters, diables o escriptores, amb 

la màgia dels mags o amb la intervenció del més enllà, anirem 

endavant.   

Alforgencs, alforgenques, que tingueu una molt bona Festa Major! 

 
DIJOUS 23 DE SETEMBRE DE 2021 

13:00h- REPIC DE CAMPANES per la Festa Major de Sant Miquel 

d’Alforja. 

 

20.00h— PREGÓ DE FESTA MAJOR a càrrec d’ Alforja FS amb 

l’equip estrella de divisió d’honor, a l’acabar ESPECTACLE a càrrec 

de Pep Plaza.  

Seguidament encesa de la traca pels pregoners.   

Lloc: Pavelló Municipal.  

Aforament limitat, per ordre d’entrada (esdeveniment assentat). 

Retransmissió en directe, a través del canal de YouTube de l’ajuntament.  

 

DIVENDRES 24 DE SETEMBRE DE 2021 

11:00h a 14:00h i 16:00h a 19:30h- INFLABLES INFANTILS  

Lloc: Parc Amics d’Alforja. 

 

12:00h- INAGURACIÓ DE LA 66ª EXPOSICIÓ D’ARTISTES LOCALS 

“Escultor Jassans”, estarà obert els dies 25 i 26.  

Lloc: Ateneu Cultural-Josep Taverna. 

 

13.00h— CONCERT DE SARDANES a càrrec de La Cobla Principal 

de Tarragona.  

Lloc: Plaça de dalt. 

 

19.00h— PRESENTACIÓ ALFORJA FS, TEMPORADA 2021-2022 a 

càrrec de tots els membres de l’Alforja FS.  

Lloc: Pavelló Municipal.  

Aforament limitat, per ordre d’entrada (esdeveniment assentat). 

Retransmissió en directe, a través del canal de YouTube de l’Alforja FS. 

 

22.30h a 00:30h— CONCERT JOVE a càrrec de l’ Orquestra Mitjanit. 

Lloc: Pavelló Municipal.  

Aforament limitat, per ordre d’entrada (esdeveniment assentat). 

DISSABTE 25 DE SETEMBRE DE 2021 

10:00h-30è CAMPIONAT LOCAL DE BITLLES DE LES VALLS 

D’ALFORJA a càrrec de l’Ateneu Cultural-Josep Taverna. 

Lloc: Ermita de Sant Antoni.  

 

10:30h-AMERICANA INFANTIL DE PÀDEL a càrrec de 

Patxanguerus Pàdel Alforja.  

Lloc: Parc Amics d’Alforja, pistes de pàdel.  

Reserva prèvia Ajuntament.    

 

11:30h- PLANTADA DE GEGANTS al carrer Nabril Baix. Seguidament 

de la Plaça de Dalt fins al Parc dels Amics d’Alforja, una vegada al parc 

ballada dels gegants a càrrec dels Geganters i grallers d’Alforja.  

 

16:00h a 19:30h- INFLABLES INFANTILS. 

Lloc: Parc Amics d’Alforja. 

 

17:00h—PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “CAN BATLLET” a càrrec de 

Joana Danes Ribas. 

Lloc: Casa de Cultura.  

Aforament limitat, per ordre d’entrada (esdeveniment assentat). 

 

18.00h a 20.30h—CONCERT DE FESTA MAJOR amb l’orquestra 

Metropol. 

Lloc: Pavelló Municipal. 

Aforament limitat, per ordre d’entrada (esdeveniment assentat). 

 

19.00h—CORRE BARS a càrrec dels Joves d’Alforja i els bars 

participants (Bar-Restaurant La Nau, Bar Cochero, El Parc Bar Pàdel Tennis,  

Restaurant Cal Pepe, La Xurrera d’Alforja i la Rostisseria Ca la Xurre). 


