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18 h: Cercavila per diferents carrers de 
la ciutat a càrrec de la Banda Municipal 
de Música.

19 h: Recepció a l’Ajuntament per 
part dels membres del consistori, 
pubilles, hereus, presidents d’entitats 
i associacions, al Pregoner de les 
Festes del Remei 2022, el periodista i 
comunicador Miguel González Richart. 

Comptarem amb la presència del traductor 
de la llengua de signes, Guillem Carles.
Lloc: Centre Cívic

19:30 h: Imposició de les bandes 
a les pubilles, pubilletes i hereus i 
proclamació de la Pubilla i Pubilleta 
Major. A continuació, pregó de festes 
a càrrec del Pregoner de les Festes del 
Remei 2022.
Lloc: Centre Cívic

23 h: Festa “Love, Peace & House 
Music” amb actuació en directe de 
Marcus Svensor.
Lloc: Bar Paella. *Fins a les 03 h.

24 h: NIT JOVE amb actuació en directe 
de DJ Marc Sorolla, DJ Pedro Prada i DJ 
Paco Gamba. 
Lloc: Centre Cívic

11 h: Partit de bàsquet, categoria cadet 
masculí, entre Eninter CB Alcanar i CB 
Tarragona. 
Lloc: Pavelló poliesportiu

11:30 h: XV DIADA DEL CANAREU ABSENT. 
Acte de benvinguda i recepció per part 
del consistori. Tot seguit, parlaments i 
lliurament d’obsequis als participants de la 
XV Diada del Canareu Absent. 
Lloc: Plaça de l’Ajuntament

16 h: “Tardeo” musical a càrrec de la Penya 
les Faraones. Amb l’actuació en directe de 
DJ Pol Nolla, DJ Xavi Reverté i DJ Jordiet. 
Lloc: Plaça del Mirador. *Fins a les 21 h.

16:30 h: Parc d’Inflables. Entreteniment i 
diversió amb atraccions infantils i juvenils. 
Lloc: Av. Constitució amb c/ Joan Maragall

17 h: II Concurs de guinyot i de cinquet, a 
càrrec de l’Associació de Gent Gran d’Alcanar.
Lloc: Edifici de “l’Esplai d’Alcanar”

17 h: Exposició de manualitats amb la 
col·laboració de l’Associació Mestresses de 
Casa amb treballs de patchwork i de les 
Amigues del Bolillo amb les seues creacions.
Lloc: Edifici de l’Esplai d’Alcanar
L’exposició romandrà oberta fins a les 20h.

19:30 h: XXXIIè Festival de Bandes de 
Música, amb la participació de la Banda de 
la Societat Musical “La Alianza” de Vinaròs i 
la Banda Municipal de Música d’Alcanar.
Lloc: Plaça de l’Ajuntament

21:30 h: Cercavila de l’Agrupació Musical 
Canareva pels carrers de les Cases i  tot 
seguit, pels carres d’Alcanar. 
 
23:50 h:  Sortida de les pubilles, pubilletes 
i hereus, acompanyats pels membres del 
consistori, des de la plaça de l’Ajuntament. 
Amenitzarà el recorregut fins al Centre Cívic 
l’Agrupació Musical Canareva.

24 h: Ball de gala en honor a les pubilles, 
pubilletes i hereus, amenitzat per 
l’ORQUESTRA EVASIÓN. Les pubilles, 
pubilletes i hereus obriran el ball amb els i 
les acompanyants. Tot seguit, actuació en 
directe dels DJ locals Pol Nolla i Xavi Reverte.
Lloc: Centre Cívic
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08:30 h: Trobada de carrosses , davant 
l’Ajuntament.

09 h: Sortida popular en romeria 
fins a l’Ermita del Remei, amb 
l’acompanyament de les autoritats, 
pubilles, pubilletes, hereus i la Banda 
Municipal de Música. 

La romeria comptarà amb la participació 
dels cavalls i carretes de l’Associació 
Canareva d’Amics del Cavall. 
 
En arribar-hi, es farà la tradicional Santa 
Missa en honor a la Mare de Déu del 
Remei, patrona d’Alcanar. 

11 h: Jornada de portes obertes al poblat 
ibèric de la Moleta del Remei. 
Organitza: Ajuntament d’Alcanar i Museu 
del Montsià. Obert fins a les 14 h.

12 h: Vermut electrònic “Love, Peace & 
House Music”, amb l’actuació en directe 
de Marcus Svensor. 
Lloc: Bar Miguel. *Fins a les 18 h.

12 h: Celebració de la segona missa, que 
comptarà amb l’acompanyament del Cor 
Iúbilo.

13 h: Repartiment de la PAELLA 
DEL REMEI (els tiquets es recolliran a 
l’Ajuntament al preu d’1 euro). 

17 h: Exposició de manualitats amb la 
col·laboració de l’Associació Mestresses de 
Casa amb treballs de patchwork i de les 
Amigues del Bolillo amb les seues creacions.
Lloc: Edifici de l’Esplai d’Alcanar
L’exposició romandrà oberta fins a les 20h.

18 h: Berenar i Ball obert per a tota la gent 
gran del municipi, a càrrec de l’Associació 
de Jubilats i Protectors d’Alcanar. 
Lloc: Centre Cívic
Adquisició de tiquets, a l’Associació de 
Jubilats i Protectors d’Alcanar.

19:30 h: Espectacle musical infantil 
“La Rosa Encantada”, basat en el 
clàssic de Disney, La Bella i la Bèstia
Lloc: Avinguda Constitució

22:30 h. : Musical “Cómo hemos 
cambiado”,  on reviurem els pantalons 
de campana i pentinats impossibles, 
gaudint de les mítiques cançons dels 
’60, ’70, ’80 i ’90.
Lloc: Avinguda Constitució

15 h: Pujada popular en bicicleta a 
l’Ermita del Remei  amb l’inestimable 
col·laboració de l’A.C.A. En arribar es 
farà la tradicional ofrena d’un clavell 
a la Verge.

Nota: L’organització (Ajuntament 
d’Alcanar) no es farà càrrec dels 
danys soferts pels participants que no 
seguisquen les directrius i les instruccions 
dels organitzadors, tant pel que fa a la 
pujada com a la baixada. 

Alhora, s’adverteix que, per qüestió de 
seguretat, no es deixarà participar a ningú 
que no porte casc.

17 h: Exposició de manualitats 
amb la col·laboració de l’Associació 
Mestresses de Casa amb treballs 
de patchwork i de les Amigues del 
Bolillo amb les seues creacions.
Lloc: Edifici de l’Esplai d’Alcanar
L’exposició romandrà oberta f ins a 
les 20h.

18:30 h: FESTA XAXIPIRULI. 
Espectacle familiar de danses, 
cançons, coreografies i jocs, a càrrec 
de la companyia La Sal dels Mars. 
Lloc: Centre Cívic

20 h:  Concert del Cor Iúbilo d’Alcanar.
Lloc: Plaça de l’Ajuntament

                       DIUMENGE 9  

                       DILLUNS 10  

FESTIVITAT DEL REMEI



17 h: Exposició de manualitats amb la 
col·laboració de l’Associació Mestresses 
de Casa amb treballs de patchwork i de 
les Amigues del Bolillo amb les seues 
creacions.
Lloc: Edifici de l’Esplai d’Alcanar
L’exposició romandrà oberta fins a les 
20h.

17:30 h:  HOMENATGE A LA VELLESSA.
Acte de benvinguda amb parlaments i 
lliurament  d’obsequis als nonagenaris i 
nonagenàries per part de les autoritats, 
pubilles, pubilletes i hereus. 
Lloc: Casal Cívic Trinitari Bel

18:30 h: Espectacle infantil itinerant 
“RUM RUM... TRASTO KARTS”, de 
la companyia Xip Xap. Una cursa de 
cotxes on pot passar de tot. 
Lloc de sortida: Centre Cívic

20 h: Concert de l’ORQUESTRA 
ATALAIA.
Lloc: Centre Cívic

24 h: Ball de gala en honor a les pubilles, 
pubilletes i hereus, amenitzat per 
l’ORQUESTRA ATALAIA.  Les pubilles, 
pubilletes i hereus obriran el ball amb 
els i les acompanyants. 
Tot seguit, actuació en directe dels DJ 
locals Pol Nolla, Xavi Reverte i Font.
Lloc: Centre Cívic

11 h: Missa i ofrena de flors en honor a la 
Verge del Pilar.
Lloc: Plaça de la Bassa, amb l’assistència 
dels representants locals, pubilles i hereus.
Col·labora: Associació de Veïns “La Bassa”.

12 h: Vermut cloenda, amb l’actuació de DJ 
Paco Gamba, DJ Abel Martínez i DJ Miquel 
Queralt.  
Lloc: Plaça Països Catalans

17 h: Exposició de manualitats amb la 
col·laboració de l’Associació Mestresses 
de Casa amb treballs de patchwork i de 
les Amigues del Bolillo amb les seues 
creacions.
Lloc: Edifici de l’Esplai d’Alcanar
L’exposició romandrà oberta fins a les 20h.

17 h: Plantada dels gegants Miquel i 
Remei a càrrec de la Colla Gegantera 
d’Alcanar i amb la col·laboració de 
geganters i dolçainers de pobles veïns.
Lloc: Plaça de l’Ajuntament

Tot seguit, cercavila fins a la plaça de la 
Bassa.

19:30 h: Concentració de carrosses davant 
la plaça de l’Ajuntament.

20 h: Desfilada de carrosses i llançament 
de confeti  (Recorregut: davant la plaça de 
l’Ajuntament, c/ Genariltat, c/ Ramon y Cajal, 
Avinguda Catalunya, c/ Verge de Montserrat, c/ 
del Mar, plaça Doctor Fleming i c/ Generalitat. 
Es faran dos voltes).

Tot seguit els diables “Fotem-li Foc” 
d’Alcanar, ens acompanyaran pels carrers 
de la nostra ciutat (Av. Catalunya, c/ 
Ramon i Cajal, c/11 de setembre, Av. Abril, Av. 
Constitució) ballant amb foc fins a la plaça 
de la Plataforma en Defensa de les Terres 
del Sénia, on acomiadarem les Festes amb 
un castell de focs d’artifici de llum i color.
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NOTA: La Comissió Organitzadora es 
reserva el dret d’alterar, modificar o suprimir 
qualsevol acte del present programa, si les 
circumstàncies així ho fessen necessari.




