


Del 5 al 14 de novembre
HIVERN 2022

Arriba novembre i amb ell Sant Martí. 
La Festa Major del Morell torna amb 
format d’hivern per oferir-nos activitats 
variades. En aquesta diversitat hi ha la 
riquesa d’un poble acollidor.
El conjunt d’actes que us proposem té 
la voluntat d’arribar a tots els públics.
Desitgem que passeu uns dies gaudint 
dels espectacles que us hem preparat
i que l’esperit festiu de Sant Martí
s’estengui per tots els racons del Morell.
Alegria, és Festa Major!

FESTA MAJOR
DEL MORELL



Dissabte, 5
Concert vermut amb Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic
Plaça de la Font · 12.30 h · Entrada gratuïta
Joan Garriga, fundador de Dusminguet i ànima de La Troba Kung-Fú, ens porta 
un concert ple de Rúmbia, un estil musical que barreja la rumba i la cúmbia.

Diumenge, 6
XVI Trobada de Gegants
Rambla Pau Casals · 10 h, plantada de gegants, 11.30 h, cercavila
Recorregut: Rambla Pau Casals, Rambla Joan Maragall, c. Sant Antoni,
c. Molí, c. de Mestres, c. Muralla i plaça Era del Castell.
Organitza: Associació Cultural Embruix

Dijous, 10
Pregó de Festa Major i V Recepció de Martins i Martines
Teatre Auditori · 19 h
A càrrec de la morellenca Vicky Font Fortuny, nedadora d’aigües obertes de 
reconegut prestigi.



Divendres, 11
Capgrossos Petits i “Els Martinets”
Sortida des de l’Ajuntament · 17 h
El Ball de Capgrossos Petits i “Els Martinets” ens portaran fins al lloc d’inici 
de la cercavila on hi haurà el punt energètic per a la canalla.

Cercavila de Festa Major
Rambla Joan Maragall · 18 h
En acabar, el Senén i la Clariana faran la pujada fins a l’Ajuntament amb la 
música dels Grallers del Morell. Finalment, el Drac del Morell encendrà la 
traca d’inici de Festa Major.
Organitza: Associació Cultural Embruix

Concert de Sant Martí 
Pavelló Municipal · Obertura: 23 h · Inici: 23.30 h  
La Sra. Tomasa
Grup que ofereix una 
fusió d’estils on es 
combinen sons 
llatinoamericans amb 
reggae, funk, rap i 
música electrònica.

La Fúmiga
Banda valenciana que 
sedueix al públic oferint 
lletres i melodies plenes 
de festa i entusiasme. 

DJ Ceba
El resident de Lo Submari-
no de Reus, ve a rematar 
la nit fent-nos ballar fins a 
la matinada.



Dissabte, 12
Antipasti
Era del Castell · 12 h · Cia. El que ma queda de Teatre
Espectacle de carrer de la Cia. “El que ma queda de Teatre”. L’Antipasti és un modest restaurant de 
carrer, de menjar italià, regentat per dos cuiners ben especials. La seva cuina és tot un espectacle, 
tot i que el final potser és una mica desastrós. Sigueu valents i reserveu taula a l’Antipasti.

Orquestra internacional “Maravella”
Concert de tarda, a les 18 h. Ball de nit, a les 21 h · Pavelló Municipal
La Maravella, una orquestra apassionada que ha dut a terme una exitosa carrera artística des de 
1951. L’excel·lència i una absoluta professionalitat són els seus conceptes musicals.
En acabar el concert de tarda, les persones assistents gaudiran d’una fideuà abans del ball.

Nit dels 80 amb Stars Ways Band
Pavelló Municipal · 00.30 h 
La banda de covers més galàctica aterra al Morell amb una posada en escena espectacular. 
No deixaràs de cantar i ballar durant tot el concert.

L’alumnat de 4t d’ESO de l'IES El Morell, estarà al Pavelló durant el concert i ball de dissabte 
de la Festa Major per la venda de cafès i creps de postres.
Tots els diners recaptats aniran íntegrament per cobrir les despeses del viatge de Fi de curs.



Diumenge, 13
Matinades Traguejades amb 
els Grallers del Morell
Sortida des de l’Embruix · 8 h
Organitza: Associació Cultural Embruix 

Exposició de vehicles clàssics
Rambla Pau Casals · D’11 a 17 h

A les 13.30 h, darrera de la benzinera, 
exhibició de Bike Trial infantil.
Organitza: Clàssics Morell

Ofici en honor a Sant Martí
Església de Sant Martí Bisbe · 12 h
Missa cantada per la Coral Guspira. En 
acabar, es cantaran els Goigs de Sant 
Martí i actuarà el grup “Frullato”, conjunt 
de flautes travesseres de l’Escola 
Municipal de Música del Morell.

Seguici cerimonial
Plaça de l’Església · A la sortida d’ofici
Seguici cerimonial amb la imatge de Sant Martí acom-
panyada de tots els elements: el Ball de Diables, el Ball 
de Diables Petits, el Drac, el Ball de Capgrossos Petits i 
el grup “Els Martinets”, els gegants Senén i Clariana 
acompanyats dels Grallers del Morell,  i el ball de 
l’Associació Sardanista. 
Recorregut: c. Sant Martí, c. les Creus, c. Molí,
c. Sant Antoni, c. Sant Plàcid i plaça Era del Castell.

Vermut de Festa Major
Jardí de l’Ajuntament · En acabar el seguici

Tribut a Mecano, “Héroes de la Antártida”
Pavelló Municipal · 19 h
Amb gran elegància , “Héroes de la Antártida” rendeix 
homenatge a un dels grups històrics del pop espanyol.



Dilluns, 14
Divertiland de Festa Major
Era del Castell · de 10 a 14 h i de 16 a 18 h
Escalada, curses i jocs divertits... Un matí tenim d’activi-
tats molt mogudes per aprofitar el dia de festa local. 

Teatre: Les Bones Intencions,
amb Míriam Iscla i Joan Negrié
Teatre Auditori · 20 h · Anticipada 5 € - Taquilla 8 € 

La Paula, mare soltera, sense recursos econòmics, 
ha trobat en el tràfic de pastilles una oportunitat per 
tirar endavant. En Pere, per la seva banda, un 
empresari amb cert èxit, només sap relacionar-se 
de manera nociva amb les seves parelles. Una nit, 
es coneixen en un descampat per fer un intercanvi 
de substàncies i allà, enmig d’aquell negoci, tenen 
una visió, muntaran una empresa junts. El camí de 
l’infern està empedrat de bones intencions.

Foto: Albert Rué



L’Ajuntament del Morell agraeix a les entitats col·laboradores, Associació Cultural Embruix, Associació 
Cultural Sardanista del Morell, Brigada de l’Ajuntament, Clàssics Morell, Escola Municipal de Música del 
Morell, Protecció Civil i, en especial, a la Comissió de Festes per la seva participació activa en la Festa Major.

Totes les entrades es poden comprar a elmorell.koobin.cat i a l’oficina del Centre Cultural, de 16 a 20 h,
i una hora abans de l’espectacle a la taquilla del teatre. Més informació trucant al 977 84 21 76, o a les 
nostres oficines ubicades al Centre Cultural, c. la Coma, 2n pis.

L’organització es reserva el dret de modificació o d’anul·lació dels actes. DL: T-1167-2022

Bona Festa Major a tothom!


