
El president 
de la Generalitat de Catalunya

Benvolguts freginalencs i benvolgudes freginalenques, 

 Us agraeixo ben sincerament l’oportunitat que m’heu donat de fer-vos arribar una 
vegada més la meva més cordial salutació en ocasió de les Festes Majors d’enguany, 
dedicades al vostre patró Sant Bartomeu.

 Arriben uns dies de festa molt desitjats per a tothom, una bona ocasió per 
distreure’ns de les preocupacions i dels maldecaps diaris. L’àmplia varietat del pro-
grama d’actes i esdeveniments permetrà que petits, joves, grans i vells tinguin el seu 
espai, el seu racó o la seva activitat per a gaudir plenament de les Festes Majors.

 Com ha passat gairebé a tot Catalunya, segurament la festa s’ha encongit en com-
paració amb anys anteriors. Més que mai, els governants hem de ser molt primmirats 
i meticulosos a l’hora de gastar els recursos dels nostres conciutadans. Això no vol dir 
de cap manera que les Festes Majors perdin brillantor, però potser el programa no és 
tan dens i atapeït com abans.

 En tot cas però, cal celebrar la festa ben orgullosos i contents, i aprofitar aquests 
dies per riure, ballar, xalar, anar a dormir a les tantes, retrobar-se amb els amics i 
parents, i fer petar la xerrada fins ben tard.

 Us desitjo que tingueu unes molt bones Festes Majors, amb respecte i civisme per 
a tothom, i que les persones que visitin Freginals gaudeixin del nucli antic de la vila, 
de l’ésglésia parroquial, dels marges de pedra en sec i les barraques de pedra; i de 
l’escudella, l’olla barrejada, els pastissets i les pastes d’oli.

 Visca les Festes Majors de Sant Bartomeu!

                  ARTUR MAS
       Barcelona, juliol de 2012

Salutació



Freginalenques/cs,

 El Molt Honorable President de la Generalitat ens diu en la seva salutació: “Com ha passat gairebé a tot 
Catalunya, segurament la festa s’ha encongit en comparació amb anys anteriors…”
 Sí, també la nostra festa s’ha encongit. Conseqüència inevitable de les retallades i dels temps de crisi 
que estem vivint. S’ha encongit en la duració dels dies, però no en l’esperit de la celebració. Estem vivint 
temps difícils d’una duresa que no sabem quan s’acabarà. Temps de retallades, de retallades en mil i un 
fronts, en sous, en subvencions, en serveis,  en atencions diverses d’un estat del benestar que ja donàvem 
per consolidat… , dependències, sanitat, educació…, infraestructures, inversions, i, com a conseqüència, 
augment de l’atur, famílies sense feina… En definitiva, un túnel negre.  
 Com és obvi, el món de l’administració local, la potencialitat econòmica dels nostres municipis, és tam-
bé, i de forma notòria, víctima de la política d’aquesta severa austeritat: retard en el cobrament de les 
subvencions compromeses, quan no la seva disminució o desaparició total, normatives asfixiantment restric-
tives… S’han acabat aquells temps recents de la facilitat i abundància de les obres municipals, aquells temps 
en què ens havíem acostumat a viure molt per sobre de les nostres possibilitats… els temps de “nous rics”. 
El destí i les circumstàncies han volgut que la nostra legislatura coincideixi en una època de “tocar de peus 
a terra”, de baixar dels núvols. 
 Però tinguem esperança, ens en sortirem. En la política local intentarem treure el màxim profit de tot el 
que tenim al nostre abast. Els més grans n’hem viscut de pitjors de temps, d’unes èpoques que, de tant en 
tant, cal recordar per evitar que es tornin a produir. Siguem optimistes i pensem que Freginals té futur.  
 Entre aquest cúmul de mesures “retalladores” s’està parlant de la supressió dels municipis de menys 
de vint mil habitants. Espero que no s’arribi a materialitzar. Se n’adonen que Amposta seria en aquest cas 
l’únic municipi del Montsià totalment independent? Els pobles no celebrem mai la pèrdua, sinó, en tot cas, 
la recuperació de la nostra identitat quan aquesta es produeix.
 La  Regidoria de Festes ha treballat intensament per aconseguir, a pesar de tots els inconvenients, 
un programa atractiu i que ens faci oblidar per uns dies els problemes que se’ns vénen acumulant. Ho 
aconseguirem amb la col·laboració de tots. Es mereix la nostra felicitació entusiasta. I el nostre agraïment 
com sempre a totes les persones, pubilles, hereu, associacions, institucions, empreses i entitats que hi han 
col·laborat.
 Ara són uns dies de “xalar”. Però un xalar sa, obert al món i a la vida; un xalar responsable, encoratjador, 
que sigui animós, contagiós, especialment per als qui no en tenen d’ànim. Els nostres braços han de ser 
acollidors per a tots, freginalencs i freginalenques de fet o de dret, presents i absents, residents, visitants, 
conciutadans de totes les procedències, de pobles veïns o llunyans, dels nostres amics d’Anglaterra, de 
l’Europa de l’Est, de França, de tots els països…
 Tenim un pregoner de festes extraordinari. El senyor Joan Maria Roig i Grau. La seua vàlua personal, la 
seua vàlua política i la seua acreditada, durant anys i anys, estimació pel poble el fan mereixedor de tenir-
lo considerat com un FREGINALENC amb majúscules, com un excel·lentíssim senyor, pels seus mèrits i no 
solament per reconeixements protocolaris, que té sempre els braços oberts per a totes les inquietuds del 
nostre poble.
 No podem deixar de recordar tots els amics i familiars que ens han deixat per sempre, especialment, des 
de les últimes festes majors. Ningú no es mor del tot mentre hagi algú que el tingui dins del seu cor.
 Que tinguem molt BONES FESTES MAJORS EN HONOR DEL NOSTRE PATRÓ SANT BARTOMEU.

                   El vostre Alcalde,
        JOSEP RONCERO i PALLARÈS

Ajuntament de Freginals

Salutació



Salutació
DEl

PREGONER

Amigues i amics de Freginals,

 Pregonar la vostra festa major en honor a Sant Bartomeu és per 
a mi un privilegi. Durant molts d’anys he pogut participar de la 
vostra festa i també, modestament, de la construcció del vostre 
poble.

 M’agradaria que es pugués dir de mi que he estat un servidor de 
Freginals a més de ser-ne un enamorat.

 Us desitjo una Bona Festa Major i un futur ple d’èxits i de felicitat!

     

         JOAN Mª ROIG i GRAU

     Barcelona, 9 de juliol de 2012



Salutació DE lES ENtitatS

 Novament al Club de Birles Freginals ens 
correspon l’honor d’acompanyar la pubilla de Festes. 

Amb tot el goig participem en aquest acte i 
també en l’organització de la XXI Tirada 

que ens permet invitar els participants dels pobles 
veïns a que passin unes hores al nostre 

poble podent compartir joc i taula.

 Durant l’any, en la competició, cridem “FETA”. 
Ara, amb moltes ganes, volem dir “FESTA!”

 Des de la nostra Associació us desitgem molt bones 
Festes Majors 2012.

FRANCISCO MIRALLES I MASIP
President Club de Birles Freginals

 A la gent de Freginals, a la gent que ens 
acompanya aquests dies de festa, 

la Coral Cingles del Montsià, 
els desitja que tots junts, amb salut, 

pau i harmonia, passin unes bones Festes Majors
 en honor del nostre patró Sant Bartomeu.

JOSE Mª CASTELL SOLÉ
 President Coral “Cingles del Montsià”

 Festes Majors,

Al dir aquesta paraula ja ens omplim d’alegria i joia.

Uns anys més ens retrobem per a elaborar 
les nostres festes, convivint amb els familiars i amics 

que no hi són durant l’any.

En nom de la gent gran a la qual represento 
us desitjo a tothom unes molt bones Festes Majors.

Disfruteu de la festa en pau i harmonia.

CONSTANTINO MARTÍ i SUBIRATS
President Associació Jubilats i Pensionistes



 

 Dia 22, DiMECRES
A les 10.00 h.- Al recinte de festes musclada popular.

A les 10.00 h.-	 Rally	Fotogràfic.
 S’efectuarà el repartiment de les bases al recinte de festes.

A les 10.30 h.- Al camp municipal de birles, organitzat per l’AMPA de Freginals 
i el Club de Birles, Tirada Infantil i Juvenil de Birles.

A les 12.00 h.- Repic de campanes i llançament de caramels a la plaça de 
l’Església.

A les 19.00 h.- Al recinte de festes, Pregó de Festes a càrrec del senyor 
Joan Maria Roig i Grau, i proclamació de les Pubilles i 
Hereu 2012 i llurs Dames d’Honor.

 Presentarà l’acte Lara Grau.

A les 20.00 h.-  Al recinte de festes berenar homenatge a la gent gran. 

A les 20.30 h.-  Al recinte de festes, espectacle musical a càrrec de l’orquestra 
Jamaica.

A les 23.00 h.- Al recinte de festes, sessió de ball en honor a les Pubilles i 
Hereu de Festes 2012, a càrrec de l’Orquestra JAMAICA. 

 Durant el decurs de la sessió de ball, hi haurà el ball del 
fanalet, en benefici de l’Associació Socio-Cultural al Servei 
de les Persones 16 d’Octubre.

 Dia 23, DiJOUS
A les 10.00 h.- Gimcana i jocs infantils al recinte de festes.

A les 10.30 h.- Al recinte de festes, mostra i degustació de dolços tradicionals 
anglesos, oferts per la comunitat anglesa de Freginals. 

A les 16.30 h.- Al camp municipal de birles, XXI Tirada Intercomarcal de 
Birles, organitzada pel Club de Birles Freginals.

 * Col·labora l’Ajuntament de Freginals.

A les 17.30 h.- A les moreres del Camp de Futbol, trencada d’olles. 
 Patrocinat per Companyia General d’Aigües de Catalunya, S.A. 

En acabar, l’AMPA de Freginals repartirà xocolata a les 
instal·lacions de la Pista Polisportiva.

 Col·labora Ajuntament de Freginals.

A les 21.00 h.- Al recinte de festes, sopar popular d’estofat de bou.

A les 23.00 h.- Sessió de ball a càrrec del Trio MERCURIO.

P r o g r a m a
Dels actes a celebrar a Freginals, des del dia 22 fins el 26 d’agost,

amb motiu de les Festes Majors, en honor a Sant Bartomeu, Patró del nostre poble. 



 

 Dia 24, DiVENDRES   
 DIADA DE SANT BARTOMEU

A les 10.15 h.- Diana cercavila, a càrrec de la Banda de Música Unió, de 
Masdenverge.

A les 11.00 h.-  Ofrena de flors i fruits per les Entitats i Associacions del 
poble al Sant Patró. Concentració i sortida des de la Casa 
de la Cultura.

A les 11.15 h.- Missa solemne en honor al nostre Patró Sant Bartomeu.
 Missa cantada de Pius X per la Coral Cingles del Montsià.

A les 12.30 h.- Al recinte de festes concert a càrrec de la Banda de Música 
Unió, de Masdenverge. En acabar vermut tradicional popular.

A les 19.00  h.- Solemne processó pels carrers de la població.
 Queda prohibit l’estacionament de vehicles pels carrers 

Major, Sant Antoni, Roser, plaça dels Arbres, carrer del 
Forn, Pla de Corany i Verge dels Socors.

A les 20.00 h.- Al recinte de festes, concert a càrrec de l’Orquestra LA DAMA.

A les 23.00 h.- Sessió de ball amb l’actuació de l’Orquestra LA DAMA.

 Dia 25, DiSSabtE       

A les 10.00 h.- Parc Infantil a la Plaça de l’Església.

A les 10.00 h.- A la zona de la Serreta concurs local de tirada al plat, 
organitzat per la Societat de Caçadors “Font d’Andara”.

	 En	finalitzar,	la	Societat	obsequiarà	amb	un	esmorzar	popular	
als assistents.

A les 16.30 h.- Bicicletada popular pels camins del terme municipal. Hi 
haurà recorregut especial per als més atrevits. Concentració 
a la plaça dels arbres, a les 16,30 h. i arribada al mateix lloc. 
En arribar, síndria per a tothom.

A les 22.00 h.- Espectacle musical a càrrec d’Antonio, Benjamí i Òscar, 
semifinalistes	del	programa	de	TV3	“Buscant	la	Trinca”

A les 24.00 h.- Festa FlaixFM amb el Dj Jordi Vèliz.
 Posteriorment sessió conduïda per Dj’s de la comarca. 
 Hi haurà Festa de Disfresses.



    

 Dia 26, DiUMENGE   

A les 12.00 h.- Santa Missa en honor a Sant Cristòfor. 

A les 12.30 h.- Benedicció dels vehicles al carrer Mossèn Miquel.

A les 14.00 h.- Al recinte de festes, paella popular.
 En acabar el dinar, tindrà lloc la tradicional guerra d’aigua 

a dojo, per qualsevol indret.

A les 18.00 h.- Cursa tradicional de cintes amb bicicletes i motocicletes 
al carrer Major i plaça de l’Església.

 A la mateixa hora, a l’Ajuntament, col·lecta a favor de la 
Campanya contra el Càncer, 2012.

A les 22.00 h.- Correfocs amb la Colla de Diables “Set Cervells”, de Jesús.

L’Associació de Mares i Pares de l’Escola tenim molt de goig per estar 
presents en les Festes Majors i acollir tothom que ens acompanya. 

Ens agrada col·laborar i ens il·lusiona veure el poble ple de xiquets i xiquetes. 
Ens dol que quan acaben les festes i comença el curs, totes aquelles rialles i totes 

aquelles il·lusions cada any són més petites. 
Els nostres fills creixen en una molt bona escola. 

Ells creixen i l’escola minva. Ens agradaria que els que veniu de fora us sentiu 
ben rebuts i participeu amb alegria de la celebració i de la festa, 

però sent conscients que la nostra alegria seria que cada dia del curs escolar se 
sentissin tantes rialles com al mes d’agost. Ara són les Festes Majors i volem i 

desitgem passar-ho bé i, com sempre, ben acompanyats.

Gent de la vila, gent de fora: bones festes!

aMPa cEiP Mestre Josep Roncero i Pallarés



 

a l t r e s    a C t e s

DiaDa DE l’11 DE SEtEMbRE

DISSABTE, 8 SETEMBRE
A les 21.00 h.-  BOTIFARRADA popular al recinte de festes.

A les 22.30 h.-  Sessió de ball amb el Duo LA CLAVE.

DIMARTS, 11 SETEMBRE
A les 11.00 h.-  Al recinte de festes parc multiaventura.
A les 12.00 h.- Al recinte de festes la Companyia L’Invisible Titelles, representa 

l’obra “La veritable història del Rei que tenia el nas vermell”. 
 Espectacle per a grans i petits.

aCtES FORa DE PROGRaMa

DIA 18 D’AGOST, DISSABTE   
A les 17.00 h.-	 A	la	pista	coberta	“Joan	Vicente	Castell”,	competició	de	futbol sala 

organitzat pels joves del poble. Inscripcions a la web: 
 www.freginals.info 

A les 23.00 h.- L’Enigma de Freginals, organitzat pels joves del poble.
      Nota: S’ha de dur paper, bolígraf i llanterna. A partir dels 12 anys 

(els més menuts hauran d’anar acompanyats). Concentració a la 
Plaça de l’Església. 

DIA 20 D’AGOST, DILLUNS
A les 15.00 h.- Concurs de guinyot i pòquer, al recinte de festes. 

DIA 21 D’AGOST, DIMARTS
A les 15.00 h.- Final Concurs de guinyot i pòquer, al recinte de festes. 

A les 19.00 h.- Santa Missa en honor a la gent gran del poble.

A les 20.00 h.- A la sala polivalent de l’Ajuntament, inauguració de l’exposició de 
PATCHWORK, treballs realitzats pel grup “Freginals Patchwork” i 
una	exposició	del	Museu	de	 les	Terres	de	 l’Ebre:	“Les Terres de 
l’Ebre: De la Neolització a la Romanització” (del 21 d’agost al 
2 de setembre de 2012).

A les 22.00 h.- Xaranga sorollosa, preludi de Festes Majors. Organitzada pels 
joves (Veniu disfressats i amb instrument escandalós)

DIA 1 DE SETEMBRE, DISSABTE    
A les 10.00 h.-  I Gran premi Sant Bartomeu de ciclisme. Prova puntuable 

per a la Copa Catalana Júnior, organitzada pels Joves Ciclistes 
d’Amposta i patrocinada per l’Ajuntament de Freginals. 

	 Es	 demana	 no	 estacionar	 vehicles	 a	 partir	 de	 les	 7.00	 fins	 les	
13.00 h. als carrers Sant Antoni i Mossèn Miquel.



N O T E S
  • L’Ajuntament es reserva el dret d’alterar, modificar o suprimir el present programa, 

si causes justificades així ho aconsellessin.

  • Els membres de la Corporació Municipal agraeixen a totes les Associacions i Enti-
tats, joventut i a tot el veïnat, la seva col·laboració en les nostres Festes Majors.

  • L’Abonament d’una taula i sis cadires per a totes les festes serà de 25 €.

  • El preu per nit d’una taula i sis cadires, serà de 15 €.

  • El preu per tiquet de l’estofat de bou serà de 3 € i el de la paella serà de 2 €. 
 El preu per tiquet de la botifarrada del 8 de setembre serà d’1 €. .

  • Les exposicions estaran obertes al públic el dimarts (dia 21) de 20.00 a 21.00 h. el 
dimecres (dia 22) de 12.30 h a 14.00 h.; i el dijous, divendres, dissabte i diumenge 
(dies 23, 24, 25 i 26); de 18.00 h. a 20.00 h. de la tarda.

  • L’Ajuntament invita a tot el veïnat a guarnir els carrers amb motiu de la Festa Major. 
Gràcies.

  • A la Col·lecta “Pro Campanya Càncer” de l’any 2011 es van recaptar 637 € més 
213 € de la fotocampanya i a la Marató de TV3 se’n van recaptar 1.150,41. Moltes 
gràcies per la vostra generositat.

NORMES DE SEGURETAT PER AL CORREFOC 
I EL CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI

  1.- Per participar en el correfoc és recomanable que porteu sabates esportives de pell 
que us agafin fort el peu.

  2.- La millor roba és la de cotó, amb mànigues i pantalons llargs i un barret de roba 
o de palla o bé xandall de cotó amb caputxa.

  3.- No llenceu aigua des de finestres o balcons. Per la vostra protecció i la dels vostres 
companys, no demaneu aigua als veïns, ja que provocarieu taps i relliscades.

  4.- No encendre foc ni fumar prop de les bosses o contenidors del material pirotècnic.

  5.- No aparcar als carrers per on discorre el correfoc.  
  6.- Procureu tenir les portes i finestres tancades i protegides, recollir la roba estesa i 

plegar els tendals.

  7.- Col·laborem tots traient els obstacles dels carrers: testos, cadires i altres.

  8.- Desconnectar tot tipus d’alarmes. 

  9.- Respectar les distàncies de seguretat. 

10.- Protegir-se els ulls. 

11.- Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les explosions pirotèc-
niques. 

12.- Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, havent d’utilitzar única-
ment els preparats pels organitzadors. 

13.- Seguir en tot moment les indicacions del personal del muntatge de l’espectacle.



ALBACAR ENGINYERS, SL
AIGÜES DE CATALUNYA

BAR FARO
CARBÒNIQUES ALIAU-FABRA

COMI – CARCELLÉ ASSESSORS
CONSTRUCCIONS SEGURA

CONSTRUCCIONS J. ACCENSI, SL
CONTREGISA

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE FREGINALS
ELECTRODOMÈSTICS DE L’EBRE

FARMÀCIA PILAR AGÜERA BALAGUÉ
GRÀFIQUES MONTSIÀ

INSTAL·LACIONS SEBASTIAN, SL
JOAN BORT QUERALT

JORDI MADUEÑO
JOSEP FONTANET

JUAN ANTONIO OBRADÓS
LLIBRERIA KATIA
MOBLES DEL MAS

NOÈLIA DOMENECH
OLIS SICART, CB

PA I PASTES CASTELL
PA I PASTES I COMESTIBLES SANT BERTOMEU

PEIX I MARISC TERE, ANNA I IOLANDA
PERRUQUER JOSÉ ANTONIO

RESTAURANT RACÓ DEL MONTSIÀ
PROMOCIONES CASTEL PIQUER

ROBERTO MARTÍ MARTÍNEZ
TALLER MECÀNIC FERNANDO MIRÓ

TENA JIMENEZ, SL
TAXI JOSEP LLUÍS BEL

...i la de tots aquells que amb el seu esforç han fet possible gaudir 
un any més de les Festes Majors.

L’Excel·lentíssim Ajuntament de Freginals 
agraeix la valuosa col·laboració de:


