
TEATRE
“La ratera” de l’Agatha Christie.

Hora: 19.00h // Lloc: Casa de cultura, cinema 
nou // Preu entrada: 10€
Per la companyía de teatre “La Teca” de Cambrils. 

CARNAVAL
Pròximament passarem més informació

DIUMENGE 20 GENER

DIUMENGE 03 MARC

XVIII FESTA DE L’OLI I MOSCATEL NOU

Hora: A les 9: 00h  // Lloc: A l’antiga bàscula.
Actuació del de batucada " Pim pam del Camp”
Organitza: Cooperativa Agrícola de Montbrió del Camp
Col.labora:  Ajuntament de Montbrió del Camp

MISSA DOMINICAL 
Al sortir ballada de gegants 

Hora: 12:00 h (Missa) // Lloc: Plaça de la Vila (Gegants) 

DISSABTE 19 GENER
PARC “WIPEOUT”
Atraccions per tota la familia

Hora: De les 12:00 a les 13:30 h  i de les 17:00 

a les 20:00 h  // Lloc: Pavelló municipal

MISSA
Missa solemne de Sant Antoni Abat i 
Veneració de la reliquia  

Hora: A les 12:00 h

EXPOSICIÓ 
“Els nostres carnavals”

Hora: Inauguració 13:00 h // Lloc: Casa de 
Cultura // Organitza: Associació de dones

BALL
Revival i Love 80

Hora: De les 22:00 a les 4:00 h 
Lloc:  Cinema nou // A partir de les 21:00 servei de 
frankfurts, bikini, entrepans, etc…

19 I 20 DE GENER DE 2019
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Benvolguts veïns i  veïnes  de Montbrió del Camp,

Estem a les portes de celebrar la Festa Major de Sant Antoni Abat, en la que la comissió 

de festes ha programat pel cap de setmana del 19 i 20 de gener, una gran varietat d’actes 

per a tots els públics i edats que combinen cultura, tradició i diversió. Hi trobarem el 

wipeout, exposició de l’associació de les dones ,ball, teatre, misses, etc. Tampoc no hi pot 

faltar la Festa de l’Oli i Moscatell organitzada per la Cooperativa.

En el cap de setmana anterior a la festa major es farà la tradicional presentació del calen-

dari a on aprofitaré per a fer un resum de l’any passat i donar quatre pinzellades del que 

ens depara aquest 2019.

Tots aquests actes programats són gràcies als voluntaris que estan a la comissió de festes, 

de cultura, colles geganteres, grallers, associació de dones, cooperativa, parròquia, etc., 

que fan un gran esforç per a tenir una variada i participativa  festa major. 

Us animo a que aquests dies guarnim els nostres balcons amb les banderes i que sortim 

al carrer, a participar i a  gaudir dels actes, dels amics i de la  família.

Us desitjo una molt bona Festa Major!
Vicenç Ferré Puig

Alcalde

Regidoria de Festes


