
festes majors
LA GALERA 2022

DivenDres 5 D’agost
18.00h Torneig de futbol sala local a la Pista Poliesportiva.

Dissabte 6 D’agost

12.00h Vermut electrònic. Bar Rodríguez.

18.30h Escape Room al Carrer – Desactiva la bomba de fum. Sortida des de la plaça 
de l’Ajuntament.          
(Apunta’t a: https://www.entrapolis.com/entrades/escape-room-galera o directament 
el dia de l’activitat)

Diumenge 7 D’agost

10.30h   Sorteig de les taules del ball, a la Pista Poliesportiva.    
(Avís: el torn per triar la taula es farà mitjançant sorteig, no per cua d’espera)

11.00h   Inflables refrescants a l’aigua, a la Piscina Municipal, durant tot el dia.  
Organitza: Ajuntament de la Galera

12.00h   Concurs de paelles, a l’àrea del Calvari. La Cooperativa de la Galera posa l’oli, 
l’Ajuntament de la Galera, l’arròs i la llenya i els participants les ganes i la gana.

19.30h   Bou capllaçat. Sortida del Carrer Peixateria.

23.30h   Festa Imagina Ràdio, a la Pista Poliesportiva.     
(*Nota: recordeu de portar el vostre got reutilitzable o adquirir-lo a la barra per 1€)

Dilluns 8 D’agost
10.00h   Esmorzar de germanor a l’àrea del Calvari. Botifarres, salsitxes i allioli per a 

tothom. 

 Col·labora: Carnisseria Llasat.

 *Per assistir a l’esmorzar s’ha d’adquirir tiquet a 1€ a l’Ajuntament o a la 
Cooperativa.

13.00h  Giravolt general de campanes i coets, que marcarà l’inici de la Festa Major 2022.

18.00h  Cercavila a càrrec de la Banda de Música Sant Llorenç, anant a recollir els nous 
músics.

20.00h   XXVI Ofrena al Patró Sant Llorenç amb la col·laboració de les entitats locals i de 
tots els veïns i veïnes. Organitza: Associació Mare de Déu de la Galera. Lloc de 
sortida: davant del Povet de Sant Vicent.

20.30h  PROCLAMACIÓ DE LES PUBILLES I DELS HEREUS 2022. En acabar, PREGÓ DE 
LA FESTA MAJOR 2022 a càrrec de la Sra. Natàlia Bonet Monteverde, fins fa poc 
metgessa de la Galera. A la plaça de l’Ajuntament.

 A continuació, a la zona del Viver d’empreses i Piscina, pica-pica per a tot el poble 
i gran espectacle THE TALEnT. 

 En acabar, Pentagrama i DJ Braids a la Piscina Municipal.    
Organitza: Piscina Municipal.

Dimarts 9 D’agost

11.00h  Concurs de dibuix i cintes amb bici a la Pista Poliesportiva.   
Organitza: AMPA de l’Escola Sant Llorenç i col·labora l’Ajuntament de la Galera.

12.00h  Missa del dia de la dona.

13.30h  Dinar de la dona al restaurant el Pla de La Galera i espectacle sorpresa.  
Preu del dinar per a les sòcies 10€, les no sòcies 15€. S’han d’adquirir els tiquets 
a l’Ajuntament o a la Cooperativa.



20.00h  Concert de la Banda de Música Sant Llorenç de la Galera, a la plaça de 
l’Ajuntament.

23.30h  Ball a la Pista Poliesportiva amb l’orquestra nova Saturno.   
(*Nota: recordeu de portar el vostre got reutilitzable o adquirir-lo a la barra per 1€)

Dimecres 10 D’agost, festivitat en honor al nostre patró sant llorenç

10.30h  Cercavila pels carrers del poble a càrrec de la Banda de Música Sant Llorenç.
11.00h  Solemne missa concelebrada i processó en honor del nostre Patró Sant Llorenç.
19.00h  Acte inaugural de l’exposició d’obra gràfica i ceràmica: “Vestigi” de Maria Torta 

Bausili i G. Bel, amb dansa i perfomance a càrrec de AnyA Duo. L’exposició està 
inclosa dins del festival Ebre, Art & Patrimoni, organitzat a través del Museu de 
les Terres de l’Ebre i el Departament de Cultura, dins del programa de Museu de 
suport territorial, romandrà al Museu Terracota fins l’11 de setembre.

19.15h   Sortida des de l’Ajuntament de pubilles, hereus, autoritats i matrimonis que 
celebren els 50 anys de casats, per anar a recollir la persona de major edat amb 
l’acompanyament de la Banda de Música Sant Llorenç.

19.30h  XLVI Homenatge a la gent gran. Homenatge a la persona de major edat la senyora 
Victoria Bel Garcia i als dos matrimonis que celebren els 50 anys de casats. A la 
Pista Poliesportiva.

 A continuació, concert a càrrec de la Cobla Principal del Llobregat.
23.30h  Gran ball en honor de les pubilles i hereus 2022, a la Pista Poliesportiva, 

amenitzat per l’orquestra Pasarela.        
(*Nota: recordeu de portar el vostre got reutilitzable o adquirir-lo a la barra per 1€)

Dijous 11 agost
11.00h  Missa en honor a Sant Ponç i benedicció del terme. A la Plaça del Mercat.
15.30h  Concurs de guinyot local, a la Plaça del Mercat. 
19.00h  Humor groc i colxonetes al carrer Peixateria.
23:30h  Tribut Rock Català amb el grup All-i-oli, a la Pista Poliesportiva.
 En acabar, DJ nathan.         

(*Nota: recordeu de portar el vostre got reutilitzable o adquirir-lo a la barra per 1€)

DivenDres 12 D’agost

11.00h  Trencada d’olles i gimcana, al carrer Peixateria.
 Organitza: AMPA de l’Escola Sant Llorenç i col·labora l’Ajuntament de la Galera.

15.30h  Final del concurs de guinyot local, a la Plaça del Mercat.

18.00h  XXV COnCURS InTERCOMARCAL DE BITLLES.       
Organitza: Club de Bitlles la Galera a la zona d’acampada Espai Jove.

de 18.30h a 19.30h  Es poden anar a posar les taules per al sopar del bou a la zona del Viver 
d’empreses. Les taules i les cadires les ofereix l’Ajuntament.

22.00h  Sopar del bou, a la zona del Viver d’empreses. Per assistir al sopar s’ha d’adquirir 
tiquet per 5€ a l’Ajuntament o a la Cooperativa. Se servirà bou, pa, vi i cremat (cal 
portar gerra o un altre recipient per al vi).

23.45h  Castell de focs.           
A continució, ball i espectacle amb l’orquestra Jamaica Show.     
(*Nota: recordeu de portar el vostre got reutilitzable o adquirir-lo a la barra per 1€)

Dissabte 13 D’agost

18.00h  Trobada de motos antigues a la Plaça del Mercat.

19.30h   Partit de futbol Solters contra Casats, al camp de Futbol el Terrer.

Diumenge 14 D’agost

18.30h  Tirada de bitlles infantil.         
Organitza: Club de Bitlles la Galera a la zona d’acampada Espai Jove

21.00h   Tast de pernil i formatge a càrrec de Xavi Albesa de “La Carnisseria”.    
A la Piscina Municipal. Cal reservar a la Piscina.
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Ajuntament de la Galera

Bona Festa Major 2022!

Ajuntament de la Galera

club De bitlles la galera

ABOnAMEnT TAULA FESTES = 35 euros / TAULA Un SOL DIA = 20 euros

ESCAPE ROOM: Alerta, la Galera està en perill!      

S’ha trobat una bomba a la Plaça de l’ajuntament. Podràs desactivar-la a temps? 

Escape room pel poble. Desxifra els enigmes, resol les proves i sigues hàbil amb 

les pistes per resoldre el misteri a temps. El futur de la Galera està a les vostres 

mans. Es cedirà una tauleta digital a cada grup, que us servirà d’eina per a resoldre 

les proves!          

Els grups són de màxim 6 persones. Cada grup tindrà assignada una franja horària 

per tal de realitzar l’activitat. Preguem la màxima puntualitat. Només cal la reserva 

d’una persona per grup.           

	 •link	entrades:	https://www.entrapolis.com/entrades/escape-room-galera

BOU CAPLLAÇAT: caldrà retirar els vehicles de tot el recorregut amb antelació 

(passarà pels carrers Peixateria, Sant Antoni, Carasol, Abadia, Major, Sant Llorenç, 

afores Santa Bàrbara, Tarragona, Creu)

PROCESSÓ: caldrà, també, retirar els vehicles de tot el recorregut amb antelació.

*NOTA IMPORTANT DE L’AJUNTAMENT*



Ajuntament de la Galera

Bona
Festa Major

2022!




