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Encetem l’estiu
a les Borges del Camp

Ajuntament de les Borges del Camp
    @ajborgesdelcamp



Torneig de futbol , a les 9.00 h, a 
l’Estadi Municipal. 

El dissabte serà el torn dels babys 
i prebenjamins, i diumenge dels 

benjamins i alevins.

Dissabte 11 i 
diumenge 12 de 
juny
Organitza: Club 
Deportiu Les Borges

Diada del Club Esportiu 
Rocabruna , de les 10.00 a les 
19.30 h, a la Sala Polivalent.

Dissabte 11 de 
juny
Organitza: Club 
Esportiu Rocabruna

Inauguració de la reforma 
de la piscina , a les 12.00 h, al 

Poliesportiu El Garrigó.
L’acte comptarà amb diversos 
parlaments i un petit refrigeri. 

També hi haurà jornada de portes 
obertes a les instal·lacions del 

Poliesportiu.
A partir d’aquest dia quedarà 

oberta la piscina amb l’horari de 
12.00 a 20.00 h.

Dissabte 11 de 
juny
Organitza: 
Poliesportiu   
El Garrigó

I love vermut , a les 12.00 h, al 
Poliesportiu El Garrigó.

Concert vermut amb Baby Bugs, 
Buxisprous, Kiko Dejavu i Neff T.

Diumenge 12 de 
juny
Organitza: 
Poliesportiu   
El Garrigó

Corpus Christi , a les 20.00 h, a 
l’església parroquial.

Missa solemne i processó amb el 
Santíssim Sagrament sota tàlem 

pels carrers de la vila.

Dijous 16 de 
juny
Organitza: Parròquia 
de l’Assumpció

Mini torneig quadrangular 
infantil de futbol , a les 9.00 h, a 

l’Estadi Municipal.

Dissabte 18 de 
juny
Organitza: Club 
Deportiu Les Borges



XLVI Aplec de la Sardana Verge 
de la Riera , a les 18.30 h, a l’ermita 
de la Mare de Déu de la Riera.
Benvinguda i inici de la ballada 
amb la Cobla Reus Jove.
A les 20.30 h, missa i, en acabar, 
actuació dels diables infantils . 
A les 22.00 h, sopar de germanor 
i, a les 23.30 h, represa de la 
ballada amb la participació del 
Cor Parroquial.
Els tiquets per al sopar es 
podran adquirir, al preu de 12€, a 
l’Ajuntament del 30 de maig al 13 
de juny.

Dissabte 18 de 
juny
Organitza: Comissió 
Aplec de la Sardana 
Verge de la Riera

Capvuitada del Corpus , festa local.
A les 10.00 h, a l’església parroquial, 
pregària matinal amb exposició 
del Santíssim Sagrament.
A les 12.00 h, a l’església 
parroquial, Ofici solemne 
concelebrat . Predicarà Mn. Albert 
Fortuny.
A les 13.00 h, al Centre Cultural 
Marinada, obertura del Museu de 
la Ràdio i de l’Arxiu Antonio Parés 
Subietas.
A partir de les 15.00 h, als 
carrers del nucli antic, inici de la 
confecció de les catifes de flors i 
penjada de vànues als balcons.
A les 19.00 h, a l’església 
parroquial, Cant de Vespres i, 
acte seguit, inici de la Processó 
solemne que recorrerà el nucli 
antic amb el Santíssim Sagrament 
sota tàlem. Assistirà la Corporació 
Municipal.
En arribar a la plaça de la Font, la 
processó s’aturarà i es renovarà 
el Vot de Poble, es beneirà la vila i 
es cantarà el Tantum ergo.

Dijous 23 de 
juny
Organitza: Parròquia 
de l’Assumpció,  
Ajuntament de les 
Borges del Camp i 
veïns de la vila



Revetlla de Sant Joan.
A les 20.15 h, a la plaça de 
l’Església, recollida de la Flama 
del Canigó, que restarà a l’entrada 
de la Casa de la Vila, i pujada fins 
al Poliesportiu El Garrigó.
A les 20.30 h, encesa de la 
foguera i lectura del manifest.
A les 22.00 h, sopar popular 
i, a partir de les 24.00 h, ball 
de revetlla amb l’orquestra 
Metròpolis.

Dijous 23 de 
juny
Organitza: 
Poliesportiu El 
Garrigó i Ajuntament 
de les Borges del 
Camp

Ball amb organista, a les 19.30 
h, a la pista del Centre Cultural 
Marinada.
L’entrada serà gratuïta i se 
celebrarà cada diumenge dels 
mesos de juliol i agost.

Diumenge 26 
de juny
Organitza: 
Associació de la 
Gent Gran de les 
Borges del Camp i 
Ajuntament de les 
Borges del Camp

Encetem l’estiu 
des del mòbil
Consulta el 
programa d’actes 
i tota la informació 
des del mòbil a 
través d’aquest codi 
QR.

www.lesborgesdelcamp.cat

Segueix-nos a les xarxes socials!

@ajborgesdelcamp

Entitats que ho 
fan possible
Club Deportiu 
Les Borges, Club 
Esportiu Rocabruna, 
Poliesporti El 
Garrigó, Parròquia 
de l’Assumpció, Cor 
Parroquial, Comissió 
Aplec de la Sardana 
Verge de la Riera, 
Amics de l’Ermita de 
la Mare de Déu de 
la Riera, Associació 
de Gent Gran de les 
Borges del Camp

Ajuntament de 
les Borges del 
Camp
Regidoria de Festes, 
Cultura i Joventut


