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DISSABTE 15 DE JULIOL:

DIUMENGE 16 DE JULIOL:

23.00h
SORTIDA DE PUBILLES des de
l’Ajuntament en direcció a la Plaça 23
de juny, acompanyades pel Consistori
Municipal, Pregoner de Festes i Presidents
de les Entitats locals.
Amenitzarà el recorregut la Unió Musical
l’“Artística”.

19.30h
CONCERT DE BANDES DE MÚSICA
Lloc: Auditori municipal.
Organitza: Unió Musical l’“Artística”.

NIT DE LES PUBILLES

DIJOUS 20 DE JULIOL

00.00h
PROCLAMACIÓ DE LA PUBILLA MAJOR,
PUBILLA INFANTIL, HEREU I HEREU
INFANTIL I PRESENTACIÓ DE LES
PUBILLES I PUBILLETES 2017.

INICI DE FESTES

22.00h
Primera REPRESENTACIÓ DE L’OBRA
“ESCENES DE MATRIMONI”, a càrrec
del grup “Tempo Teatre”.
Lloc: Auditori municipal.
Organitza: Tempo Teatre.
Nota: aforament limitat. Els tiquets es
podran adquirir a l’Ajuntament, del dilluns
17 al dimecres 19 de juliol, de 19h a 21h.

ENTREGA DEL PREMI TALLADOR 2017
a MARIA DEL CARMEN DE FRANCISCO
I FABRE.
PREGÓ DE FESTES a càrrec del sr. JOAN
GILABERT PORRES, jove santjaumero,
químic-emprenedor.
VALS D’HONOR.
01.00h
Ball amb l’orquestra ÀGORA.
Lloc: plaça 23 de juny.

00.00h
BOU
EMBOLAT
per
la
COLLA
d’EMBOLADORS de Sant Jaume, de la
ramaderia “Fernando Mansilla”.
A continuació, i al mateix costat de la plaça
de bous, DISCO MÒBIL organitzada pels
QUINTOS del 99.
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DIVENDRES 21 DE JULIOL
DIA DEL BOU CAPLLAÇAT

13.00h
TRADICIONAL RETRUC DE CAMPANES
anunciant la Festa Major.

19.30h
BOU CAPLLAÇAT des del final de l’Av. Catalunya, de la ramaderia “Fernando Mansilla”, de Torreblanca.
Recorregut: Av. Catalunya, C/ Major, pont
del canal i Av. de l’Ebre.
Es repartirà SANGRIA gentilesa del Restaurant “Lo Pescador”.

16.00h
CONCENTRACIÓ davant la plaça de
l’Ajuntament per anar a buscar el bou capllaçat a la platja de Migjorn.
Carbòniques Albacar-Gallego i Heineken
obsequiaran amb una camiseta i una cervesa.
Inscripcions i valoració per al CONCURS
DE CAMISETES.
(consultar bases al mateix programa).

22.00h
TIRADA NOCTURNA AL PLAT
Lloc: camp de tir municipal.
Organitza: “Illa de Buda, societat de caçadors”.

17:00h
Arribada a la platja de Migjorn.
MUSCLADA.
Patrocina: Peixateria Ma-Da, Peixateria
Irene i Taller Vargas.

22.00h
Segona REPRESENTACIÓ DE L’OBRA
“ESCENES DE MATRIMONI”, a càrrec del
grup “Tempo Teatre”.
Lloc: Auditori municipal.
Organitza: Tempo Teatre.

19.00h
Sortida des de la platja de Migjorn del BOU
CAPLLAÇAT direcció al poble.

Nota: aforament limitat. Els tiquets es podran adquirir a l’Ajuntament, del dilluns 18
al dimecres 20 de juliol, de 19h a 21h.
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L
DISSABTE 22 DE JULIO
NT
DIA DEL SANTJAUMERO ABSE
I NIT DE L’”EMPALME”

09.00h
CAMPIONAT LOCAL INFANTIL I SENIOR
DE TENNIS TAULA.
Lloc: Pavelló municipal.
Organitza: Club “Tennis taula Sant Jaume”.

15.00h
INICI DEL 31è CAMPIONAT DE GUINYOT
I DE L’11è CAMPIONAT DE TRUC als diferents bars de la població.
La inscripció es farà als respectius bars.

10.00h
CONCURS D’HABILITATS AMB TRACTOR.
Lloc: Terrenys de l’Incasol (enfront dels sequers de la Càmara).

18.30h
1ª tarde de BOUS. Especial de la prestigiosa ramaderia Alberto Garrido.
Organitza: Penya Taurina “Gerard Porres”.
22:00h
BOU EMBOLAT per la COLLA d’EMBOLADORS de Sant Jaume, de la ramaderia “Alberto Garrido”.
Patrocina: Penya Taurina “Gerard Porres”.

11.00h
FESTA AQUÀTICA amb inflables.
Lloc: Piscina municipal.
12.00h
RECEPCIÓ de tots els representants de les
entitats locals, en honor a tots els santjaumeros i santjaumeres absents, homenatjant
la figura del “Santjaumero absent”.
Lloc: Port Fluvial (baix del pont “lo Passador).
Nota: Els santjaumeros/es absents que vulguin participar en aquest acte s’han d’apuntar abans del seu començament.

22.30h
CORREFOCS a càrrec de la colla de diables “ALDAIA”.
Lloc: Carrer Major.
01.00h
NIT DE L’”EMPALME”, a càrrec de l’orquestra “FANIA”.
Durant la vetllada, es realitzarà el sorteig
d’un sopar per a dues persones, entre tots
els assistents, gentilesa Hotel Restaurant
“Mediterrani Blau”.
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OL
DIUMENGE 23 DE JULI
QUINTOS
DIA DE L’OFRENA I NIT DELS

07.00h
ESMORZAR POPULAR al final de l’Av. Catalunya.

19.00h
OFRENA DE FRUITS I FLORS AL NOSTRE PATRÓ SANT JAUME, amb el seguici
d’autoritats, representants de totes les entitats locals, hereus, pubilles i pubilletes i
amb l’acompanyament del Club Twirling “La
Cava”, Batu’Cava, Unió Musical l’“Artística”
i els nostres gegants, l’oncle Sisco i la tia
Pepa.
Inici: final de l’Av. Catalunya.

08.00h
BOU CAPLLAÇAT de la ramaderia “Hilario
Príncep”.
Recorregut: Av. Catalunya, C/ Major, pont
del canal i Av. de l’Ebre.
09.00h
IV TORNEIG DE TENNIS TAULA FESTES
MAJORS 2017.
Organitza: Club “Tennis taula Sant Jaume”.
Lloc: Pavelló municipal.
Nota: Inscripcions prèvies al
tel. 608 496 527 (places limitades).

23.30h
NIT DELS QUINTOS DEL 99.
DESFILADA DE MODA.
ACTUACIÓ MUSICAL a càrrec de la quinta
ERIKA GISBERT.
I en acabar... Deja-vú musical de les diferents dècades fins a dia d’avui amb la GRAN
FESTA “que nos quiten LO BAILAO”!

11.00h
ACTIVITATS I PARC INFANTIL
Lloc: zona del pont “lo Passador.”
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DILLUNS 24 DE JULIOL
DIA DEL PATUFET

11.30h
FESTA INFANTIL “SUPER TOMÀQUETS”,
a càrrec de la companyia “MÉS TUMÀCAT”.
Es repartiran “xuxeries”, patrocinades per
la Comunitat de regants-zona de Sant Jaume.
Lloc: Casal municipal.

18.00h
2ª tarde de BOUS, a càrrec de la prestigiosa ramaderia “Fernando Mansilla”.
A la mitja part, XOCOLATADA per a tots els
xiquets i xiquetes.
Patrocina: “La Cistella”.
A continuació, ACTIVITATS INFANTILS
TAURINES.
Organitza: Penya Taurina “Gerard Porres”.

15.00h
Continuació del 31è CAMPIONAT DE
GUINYOT i de l‘11è CAMPIONAT DE
TRUC als diferents bars de la població.

00.00h
BALL amenitzat per l’orquestra “VENUS”.
CARNAVAL D’ESTIU INFANTIL. Veniu disfressats... Hi haurà sorpreses!
NIT RODONA, patrocinada per JOIMA.

16.00h
CAMPIONAT DE CINQUET PER A DONES
al Bar Can Patacó.

Durant la vetllada, es realitzarà el sorteig
d’un sopar per a dues persones, entre tots
els assistents, gentilesa Hotel Restaurant
Mediterrani Blau.

16.30h
FESTA DE L’ESCUMA a la zona escolar
(Av. Mallorca).
A continuació, DUTXA POPULAR direcció
a la plaça de bous.

NOTA: Aquest dia totes les atraccions infantils costaran la meitat del preu habitual,
gentilesa del col·lectiu de firaires.
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L
DIMARTS 25 DE JULIOJA
UME
DIA DEL NOSTRE PATRÓ SANT

10.00h
TIRADA SOCIAL AL PLAT.
Lloc: Camp de tir municipal.
Patrocina: Okura y Asociados.
Organitza: “Illa de Buda”, Societat de caçadors.

Lloc: Camp de futbol “Salvador Gisbert”.
19.00h
CONCERT A LA FRESCA, a càrrec de la U.
M. L’“ARTÍSTICA”. Lloc: Carrer Major.
20.00h
PROCESSÓ en honor al nostre patró Sant
Jaume.

11.30h
CERCAVILA a càrrec de la UNIÓ MUSICAL
L’“ARTÍSTICA”.

20.45h
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE PINTURA, del Sr. Juan Cano Pérez, “Don Juan”, i
de la Sra. Maria del Carmen de Francisco Fabre. Lloc: Biblioteca “Francesc Balagué”

12.00h
MISSA en honor al nostre Patró Sant Jaume.
12.45h
ACTUACIONS de la Unió Musical l’“Artística”,
Club Twirling “La Cava” i Batu’Cava.
Lloc: Plaça 23 de juny.

21.00h
CONCERT a càrrec de l’orquestra “NOVA SATURNO”. Lloc: Casal municipal.
00.30h
NIT DE L’ELEGÀNCIA a càrrec de l’orquestra
“NOVA SATURNO”.
La PARELLA MÉS ELEGANT de la nit rebrà el
premi d’un sopar per a dues persones, gentilesa Restaurant Racó del riu.

13.00h
TRACA encesa per la Pubilla Major, Noèlia
Marqués Alves i l’Hereu Major, Andreu Avila
Martin.
13.15h
VISITA I VALORACIÓ DELS CARRERS ENGALANATS.
Inscripcions: fins el 21 de juliol a la Biblioteca
“Francesc Balagué”.
(Consultar bases al mateix programa).

A la mitja part del ball, s’entregaran els premis
del CONCURS ALS CARRERS ENGALANATS 2017.
Durant la vetllada, es realitzarà el sorteig d’un
sopar per a dues persones, entre tots els assistents, gentilesa Hotel Restaurant Mediterrani Blau.

18.00h
PARTIT DE FUTBOL DE FESTES MAJORS.
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OL
DIMECRES 26 DE JULIAT
DIA DEL JUBILAT I DE L’ESTOF

10.00h
JORNADA DE PORTES OBERTES I ACTIVITATS AL CLUB DE REM “DELTA”.
Lloc: Pont “lo Passador”.
Organitza: Club de rem “Delta”.

12.30h
APERITIU i festa per a tots els jubilats.
Lloc: Casal municipal.
15.00h
Continuació del 31è CAMPIONAT DE GUINYOT i de l’11è CAMPIONAT DE TRUC als diferents bars de la població.

11.00h
JOCS TRADICIONALS INFANTILS i SORTEIG D’UN LOT DE PRODUCTES EROSKI.
Cal portar una camiseta blanca per a decorar.
Hi haurà obsequis per a tots els participants.
Lloc: Pont “lo Passador”.
Patrocina: Eroski Amposta.
Nota: És obligat que tots els xiquets i xiquetes vagin acompanyats d’un adult que se’n
responsabilitzi.

17.00h
3ª tarde de BOUS, a càrrec de la prestigiosa
ramaderia “Gregorio de Jesús”.
20.30h
BERENAR POPULAR, “L’ESTOFAT”
Lloc: Carrer Major.
Tots els interessats en participar hauran d’adquirir el tiquet corresponent i mostrar-lo al
moment del berenar.
Venda de tiquets: del dilluns 17 de juliol al dijous 20 de juliol de 19h a 21h, a l’ajuntament.
Preu: 3€.

11.00h
RECEPCIÓ DELS JUBILATS DEL POBLE a
l’Ajuntament.
S’imposarà un distintiu a la parella de l’any
formada per José Francisco Panisello Beltri i
Francisca Casanova Prats.
VISITA per part de les autoritats a la dona i
l’home de més edat del poble, la sra. Cinta
Llambrich Sanz, “CINTETA DE VILDO” i el sr.
José Casanova Llambrich, “PEPET DE LA
BARATERA”. I tradicional visita al nostre estimat José Llambrich Masià, “JOSERET”.

22.00h
BALL AL CARRER a càrrec de “CADENZA
QUARTET”.
Lloc: Plaça 23 de juny.
02.00h
DISCO MÒBIL organitzada pels QUINTOS
del 99.
Lloc: Casal municipal.
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DIJOUS 27 DE JULIOL
DIA DE LA DONA

11.00h
FUTBOL 3x3 ALCARRER.
Inscripcions a partir de les 10.00h.
Lloc: Plaça 23 de juny.
Organitza U. E. Sant Jaume.

Es farà entrega d’un obsequi per a totes les
dones, gentilesa de totParc.
15.00h
FINAL del 31è CAMPIONAT DE GUINYOT
al Pub Lis.
FINAL de l’11è CAMPIONAT DE TRUC al
Bar Llambrich.

11.30h
RECEPCIÓ DE LES DONES a l’Ajuntament.
Elecció per sorteig de l’Alcaldessa per un
dia, entre totes les dones inscrites al dinar.
Nomenament i lliurament de la banda i la
vara.
A continuació, JOCS TRADICIONALS, APERITIU I MOLTA FESTA amb la xaranga a la
plaça Marcel·lí Domingo.

18.00h
4ª tarde de BOUS, a càrrec de la ramaderia
“ La Paloma”.
00.00h
NIT BLANCA, a càrrec de l’orquestra “ATALAIA”.
Us proposem que vingueu vestits de blanc.
BALL DEL FANALET.

14.00h
DINAR DE DONES a l’Hotel Restaurant Mediterrani Blau, amb música, diversió i sorpreses.
Organitzen: Consell consultiu de les dones i
Regidoria de la dona.
Col·laboren: Delta ràpid, Taller Vargas, Delta Decoració, Botiga Teresa, Perruqueria Mª
José, Yasmin i Fuen Llambrich.
Venda de tiquets: de dilluns 17 a dijous 20
de juliol, de 19.00h a 21.00h, a l’Ajuntament.

En acabar el ball, DISCOMÒBIL organitzada
pels QUINTOS del 99.
Durant la vetllada, es realitzarà el sorteig
d’un sopar per a dues persones, entre tots
els assistents, gentilesa Hotel Restaurant
Mediterrani Blau.
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LIOL
DIVENDRES 28 DE JUICI
ONS
DIA DE L’ESPORT i LES TRAD

10.00h
TIRADA SOCIAL AL PLAT.
Lloc: Camp de tir municipal.
Organitza: “Illa de Buda”, Societat de caçadors.

ramaderia “Fernando Machancoses”.
Patrocina: Carbòniques Albacar-Gallego.
22.00h
CONCENTRACIÓ a “les quatre carreteres”
per acompanyar el BOU de la ramaderia
“Fernando Mansilla” fins a l’Av. Mallorca, on
serà CAPLLAÇAT.
Recorregut: Av. Mallorca, C/ Major, Av. Illa de
Buda i Av. de l’Ebre.
Patrocina: Carbòniques Albacar-Gallego.

10.30h
CICLETADA POPULAR INFANTIL
Sortida des de la plaça 23 de juny.
Organitza: Agrupació Ciclista “ENVEJA”.
Es repartiran “xuxeries”, gentilesa d’Ebregestió, a tots els xiquets i xiquetes, entre els
quals es realitzarà el SORTEIG D’UNA BICICLETA.

00.30h
BALL amenitzat per l’orquestra “MONTESOL”.

12.00h
PAL ENSABONAT I ACTIVITATS AQUÀTIQUES.
Lloc: rotonda del canal.

NIT DE LES TAULES TEMÀTIQUES: Adorneu la taula, vestiu-vos tots d’un color, disfresseu-vos... i ambientem lo ball!
Es premiarà la taula/es més originals amb un
lot.

13.00h
Tradicional CONCURS DE PAELLES.
(consultar bases al mateix programa).
Lloc: zona escolar.

Durant la vetllada, es realitzarà el sorteig d’un
sopar per a dues persones, entre tots els assistents, gentilesa Hotel Restaurant Mediterrani Blau.

18.00h
5ª tarde de BOUS a càrrec de la prestigiosa
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DISSABTE 29 DE JULIOL
DIA DEL DINAR JOVE

10.30h
CONCURS OBERT DE PESCA FLUVIAL INFANTIL.
Inscripcions: 9.30h al Passeig Fluvial.
Organitza: Societat de Pescadors Sant Jaume

15.30h
CORREBARS amb la xaranga.
Col·laboren: Vora Riu, Bar Casal, Cafeteria
Noa, Fora d’Òrbita, Bar Lo Faro, Restaurant
Un mos, Restaurant Lo Pescador, Pub Lis,
Pizzeria La caseta de la iaia, Bar Llambrich,
Bar La Placeta, Bar Argo i Can Patacó.

11.00h
SUPER TOBOGAN AQUÀTIC, per a totes
les edats!
Recorda portar el teu flotador.
Lloc: zona del pont “lo Passador”.
Col·labora: Carbòniques Albacar-Gallego i
Heineken.

18.00h
6ª tarde de BOUS. Especial de la prestigiosa
ramaderia “Hermanos Marcen”.
Organitza: Penya Taurina “Sant Jaume”.
22.00h
BOU EMBOLAT per la colla d’emboladors
de Sant Jaume, de la ramaderia “Hermanos
Marcen”.

12.30h
GIMCANA JOVE al SUPER TOBOGAN
AQUÀTIC.
Lloc: zona del pont “lo Passador”.
Col·labora: Carbòniques Albacar-Gallego i
Heineken.

00.30h
ÚLTIMA NIT DE BALL a càrrec de l’orquestra
“MAGNUM”. A la mitja part, ENTREGA DE
PREMIS dels diferents campionats (guinyot,
truc, cinquet i concurs de samarretes).

13.30h
DINAR JOVE
Venda de tiquets al mateix horari que les cartilles o al bar Vora Riu fins dimecres 26 de
juliol. Preu: 6€
Lloc: baix del pont “lo Passador”.
Col·labora: Carbòniques Albacar-Gallego i
Heineken.

Durant la vetllada, es realitzarà el sorteig d’un
sopar per a dues persones, entre tots els assistents, gentilesa Hotel Restaurant “Mediterrani Blau”.
BRINDIS I FI DE FESTA.
Patrocina: Càmping Eucaliptus - Restaurant
“La mar del delta”.
En acabar el ball, DISCOMÒBIL organitzada
pels QUINTOS del 99.
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OL
DIUMENGE 30 DE JULI
DE FESTA
DIA DE LES CARROSSES I FI

09.30h
VIII OPEN DE DOMINÓ Sant Jaume d’Enveja.
Inscripcions a partir de les 08.45h.
Lloc: Local Jubilats (antigua Germandat).
Organitza: Club de dominó Sant Jaume.

22.30h
CANTADA A LA VORA DEL RIU, a càrrec de
la CORAL “ESPIGA D’OR” de Deltebre i la
CORAL “VEUS DE L’EBRE”, de Sant Jaume
d’Enveja.
Col·laboren: Restaurant Racó del riu i Vora
Riu.

09.30h
CAMPIONAT DE TIR AMB CARABINA D’AIRE COMPRIMIT.
Lloc: Casal municipal.
Organitza: “Illa de Buda, societat de caçadors”.

00.00h
CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI a càrrec de
la tradicional Pirotècnia ANGEL BALDAYO.
Lloc: zona del pont “lo Passador”.
Nota: Per obtenir una bona visió del castell,
es recomana a tothom que es situï al passeig fluvial, del pont cap avall.
En acabar els focs, despedim les festes
amb el CONCERT EN VIU del grup musical
“EN&TON”.
Patrocina: Bar Vora Riu.
Organitza: Consell de Joves

11.00h
ACTIVITATS I PARC INFANTIL.
Lloc: zona del pont “lo Passador”.
19.00h
GRAN DESFILADA DE CARROSSES I
COSSO IRIS
amb la participació de les entitats locals, hereus i pubilles i l’acompanyament del Club
Twirling “La Cava”, Batu’Cava, Unió Musical
l’“Artística” i els nostres gegants, l’oncle Sisco i la tia Pepa.
Inici: final de l’Av. Catalunya.

I ara, a descansar... I penseu
que ja falta un dia menos per
a les Festes de l’any que ve!
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INSTRUCCIONS PER A LA

prés es realitzarà la distribució.

DISSABTE, 15 DE JULIOL
La plaça de bous es disposarà en quatre
files:

L’alçada dels carros i carretes es comprovarà al moment de col·locar el vehicle. En
cas de sobrepassar l’alçada establerta no
serà possible la seva col·locació perdent
el seu lloc, passant al sorteig de la següent
fila.

PRIMERA FILA:

TERCERA FILA:

Es farà un primer sorteig amb tots els vehicles que porten escala o altres tancaments
amb fusta, seran els primers de col·locar
(a continuació dels carros). Amb la resta
de vehicles que porten tancament de ferro
és farà un segon sorteig i es col·locaran a
continuació.

Anirà destinada a carretes i altres vehicles
que no s’hagin col·locat en files anteriors
i que tinguin una alçada entre 2’50m i 3m
incloses baranes.

PLAÇA DE BOUS

Carros i carretes amb una alçada no superior a 2’00m, inclòs baranes, prohibint que
qualsevol element dels vehicles pugui sobrepassar 2’50m. La última filera de seients
no sobrepassarà 1’60m d’alçada (des del
terra), en cas de posar espatller no superarà els 2’20m d’alçada (des del terra).
Es considerarà element dels vehicles tot
allò que els vehicles porten fix, com cabina,
marquesina. . .
A les 7.00h es farà el sorteig dels llocs, i
tot seguit es col·locaran els vehicles. A les
11.00h finalitzarà la distribució i col·locació
de la primera filera.
En cas de que no es pugui completar la
primera fila per manca de vehicles, els primers números del sorteig de la segona fila
hauran de col·locar-se a primera fila. Un
cop completada la primera fila, si sobren
vehicles, tindran preferència a la segona
fila.
SEGONA FILA:
Es col·locaran les carretes no superiors a
2’50m, inclòs baranes, prohibint que qualsevol element dels vehicles pugui sobrepassar els 3’20m. La última filera de seients
no sobrepassarà 2’30m d’alçada (des del
terra), en cas de posar espatller no superarà els 2’90m d’alçada (des del terra).
El sorteig es realitzarà a les 11.00h, i des-

En cas de faltar vehicles o sobrar-ne, s’aplicarà la norma de la fila que correspongui.

El sorteig es realitzarà a les 16.00h, i després es realitzarà la distribució. Tenint en
compte que els seients de la última filera,
sempre que sigui possible, no sobrepassaran els 3’00m d’alçada (des del terra),
en cas de posar espatller no superarà els
3’60m d’alçada (des del terra).
En cas de faltar vehicles o sobrar-ne, s’aplicarà la norma de la fila que correspongui.
QUARTA FILA:
Anirà destinada a bastides, “palcos”, i altres que superin els 3m d’alçada. El sorteig
es realitzarà un cop fet el de tercera fila.
El motiu de crear aquesta quarta fila és per
evitar que a les poques carretes altes que
hi ha, els pugui tocar col·locar-se al darrera d’una bastida alta, com ha passat en els
darrers anys.
ADVERTÈNCIA!!! NO ES PODEN COL·LOCAR
OMBRES NI ALTRES OBSTACLES QUE IMPIDEIXIN LA VISIBILITAT ALS ESPECTADORS
DELS COSTATS O FILES POSTERIORS.
REGLES DEL SORTEIG:
Una vegada realitzat el sorteig, el propietari
tindrà la preferència que li atorga el número
assignat, sempre i quan es trobi present en
el moment que se sol·licita la seva presència. L’absència del propietari en el moment
que se’l demani, suposarà la pèrdua del
torn, i així del seu lloc. Aquest passarà a
disposició dels següent número. Un cop fet
el sorteig, no es podrà reclamar cap número, i per tant, si algú ha de col·locar el seu
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vehicle o bastida, després d’haver-se fet,
haurà d’esperar-se fins que els altres acabin, per tal d’omplir els espais que quedin
buits. AIXI MATEIX AQUELLS QUE NO HAGIN
PARTICIPAT EN EL SORTEIG TAMPOC PODRAN FER CAP RECLAMACIÓ EN RELACIÓ A
LES OMBRES UNA VEGADA ESTIGUIN FETES
PER LES FILES DEL DAVANT.
Només obtindran número aquells que tinguin el carro, carreta o bastida present a
la plaça. Si no és així, hauran d’esperar-se
fins que els que tinguin número acabin de
distribuir-se.
Aquelles persones que agafin número estaran obligades a col·locar carro o carreta,
per tal d’aconseguir una bona organització.
RAMPES
No havent suficient espai i amb la intenció
de donar preferència a la primera fila als
carros i a les carretes de menys de 2’00m
d’alçada, no es podran col·locar a primera
fila més de les 6 rampes que s’han posat
fins ara. Al mig de la plaça no es podran
col·locar més de les 3 rampes que s’han
posat fins ara, les gàbies de barrots de les
quals hauran de tenir accés d’entrada i de
sortida, o estar totalment tancada.
Tindrà la condició o es considerarà “rampa” tota estructura muntada en intenció de
torejar, és a dir, que disposi de barrots, escales o rampa.
NOTES:
Queda totalment prohibit, per la seguretat
de les persones i els animals, posar rodes
d’aigua, palets o altres materials que suposin un risc o perill per a les persones i el
bestiar.
Es prega que es revisi l’estat del material
abans del muntatge de la plaça. No s’acceptaran estructures metàl·liques o de fusta en
mal estat o que puguin acabar suposant un
perill: podrides, deteriorades…en definitiva
que no ofereixin garanties de seguretat.
Es prega màxim respecte i col·laboració
amb els encarregats del muntatge de la
plaça de bous.
Es recorda a tothom que l’assistència a
qualsevol acte amb bous, és totalment lliure i voluntària. I que l’Ajuntament compleix

íntegrament la resolució de data 12-051989, sobre espectacles i festes tradicionals amb correbous, de la Direcció General
de Jocs i Espectacles de la Generalitat de
Catalunya, publicada al DOGC núm 1.145,
de data 22-05-1989, sempre hi ha algun
perill per a les persones que hi vagin.
D’acord amb la Llei 34/2010 de l’1 d’octubre de la Generalitat de Catalunya, i el
Decret 156/2013 de 9 d’abril, es prohibeix
l’entrada a les curses de braus als infants
i adolescents menors de 16 anys que no
vagin acompanyats d’una persona major
d’edat. Tot i anar acompanyats només podran participar com espectadors.
Es podrà variar el programa d’actes taurins
per raons de sanejament ramader, la qual
cosa dependrà de les autoritats sanitàries
o d’altres organismes competents.
Durant els actes dels bous capllaçats, es
prohibeix a tothom l’estacionament de vehicles als carrers dels circuïts (Av. Catalunya, Av. de l’Ebre, Carrer Major i Av. Illa
de Buda).
PREUS DE LA PLAÇA DE BOUS
Tots els interessats en posar carros, carretes i altres vehicles, bastides o rampes a la
Plaça de Bous han de passar a inscriure’s
i efectuar el pagament per l’Ajuntament
abans del dia 14 de juliol a les 14h.
CARROS 25€
CARRETES I ALTRES VEHICLES
O BASTIDES FINS A 10m2 ÚTILS
CARRETES I ALTRES VEHICLES
O BASTIDES ENTRE 10m2 ÚTILS
I 20m2 ÚTILS			

50€

75€

CARRETES I ALTRES VEHICLES
O BASTIDES DE MÉS DE 20m2 ÚTILS 100€
RAMPES				180€
RAMPES INTERIOR DE LA PLAÇA

280€

D’acord al Decret 156/2013 de 9 d’abril,

pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 34/2010 d’1 d’octubre,
de regulació de les festes tradicionals amb
bous: LA PLAÇA DE BOUS HA DE DONAR
GARANTIES DE SEGURETAT TANT A LES PERSONES COM ALS ANIMALS. Per tant s’exigirà que la plaça estigui construïda amb
els materials correctes i amb bon estat
de conservació. Els elements d’anclatge
i de subjecció de les estructures hauran
d’oferir totals garanties de seguretat. No
es podran instal·lar escales que puguin
ser utilitzades pels animals. No es podrà
instal·lar cap element que pugui suposar
un risc per a persones o animals. No es
podran instal·lar objectes que dificultin el
lliure accés i circulació als participants
als bous. La plaça ha d’estar totalment
muntada, com a màxim el dimecres dia 19
de juliol a les 20.00 hores, ja que el tècnic
haurà de revisar la plaça el dijous dia 20
al matí.
A la zona del “torill” només es permetrà
l’accés al personal autoritzat (comissió
de bous, veterinaris i ramaders); per tant,
queda totalment prohibit l’accés a tota persona no autoritzada.
La data límit pel desmuntatge de la plaça
de bous serà el 8 de setembre de 2017.
Superat aquest termini s’aplicaran les
sancions corresponents.
La Comissió de Bous és la responsable
de garantir la seguretat de les persones
i els animals a la plaça de bous; per tant,
tothom estarà obligat a acatar i portar a
terme les indicacions de dita comissió.
BOU CAPLLAÇAT
Dins del programa d’actes de Festes Majors, un dels més importants, sense cap
dubte és el bou capllaçat. Aquest acte té
una forta tradició, i és especialment significatiu i valorat a Sant Jaume d’Enveja.
És per això que hi participa tanta gent.
Últimament a l’acte del bou capllaçat
existeix un perill potencial que ens preocupa molt. Ens preocupa el mal que es
poden fer els participants i el perjudici
que podria suposar per a l’acte, sense tenir-ne cap culpa per si mateix. Hi ha una
minoria de participants en la Festa que,
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en lloc d’anar corrent amb el bou (com
s’ha fet sempre), ho fan amb quads i ciclomotors. Els participants que de veritat
volen gaudir de la nostra festa del bou capllaçat, no poden estar pendents del bou,
de la corda, de la gran quantitat de gent
que hi participa i, a més, dels quads i els
ciclomotors.
Per tant, pel bé de la festa i en defensa
de les nostre tradicions, demanem que
s’abstinguin de participar al bou capllaçat
en quads i ciclomotors.
PEL BOU CAPLLAÇAT I LES NOSTRES TRADICIONS.
ES RECORDA QUE ELS MENORS DE 16 ANYS
NOMÉS PODEN PARTICIPAR ALS ACTES
TAURINS COM A ESPECTADORS.
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SORTEIG DE LES

TAULES DEL BALL
FESTES MAJORS 2017

La venda de les taules del ball de Festes
Majors 2017 es farà per sistema de
SORTEIG, amb les següents bases:

El sorteig serà pur i a l’atzar, per un sistema
de boles numerades. Hi haurà tantes boles
com números donats.
El número només indicarà l’ordre que
s’haurà de seguir (de l’1 fins a l’últim), no
significant cap preferència en la tria de la
taula.
El dia del sorteig es posaran les boles
amb tots els números que s’hagin venut, i
es traurà només una bola que indicarà el
número pel qual començarà el torn.

RECOLLIDA DE NÚMEROS:
Dilluns 17, dimarts 18 i dimecres 19
de juliol, es recolliran els números a
l’Ajuntament de 19.00h a 21.00h.

Una vegada es donin totes les taules
disponibles s’acabarà el sorteig.

L’adquisició d’aquest número no suposa cap
preferència.
En el moment del lliurament del número es
pagarà la taula (preu 40 €) agafant el rebut
justificatiu. No es retornarà cap quantitat,
llevat que no s’hagi pogut triar taula.

SORTEIG:
El sorteig tindrà lloc dijous 20 de juliol, a
l’Ajuntament, a les 20.00h.

COMISSIÓ DE FESTES

BERENAR POPULAR
SANT JAUME D’ENVEJA 2017

Tots els interessats en participar en el
berenar popular, hauran d’adquirir el tiquet
corresponent, el qual s’haurà de mostrar en el
moment del berenar.

La no assistència a l’acte suposarà la
pèrdua dels drets en el sorteig.

SISTEMA:
Només tindran dret a participar en el sorteig
els posseïdors del número, anteriorment
recollit.
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Venda de tiquets: del dilluns 17 de juliol
fins dijous 20 de juliol, de 19h a 21h, a
l’Ajuntament. Preu: 3€.
TOTS COL·LABOREM !

CORREFOC
AMB

PRECAUCIÓ

Protegir-se els ulls.

SANT JAUME D’ENVEJA 2017

Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya,
etc).

PER ALS COMERCIANTS I VEÏNS

Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir
els sorolls de les explosions pirotècniques.

Retirar tots els vehicles del carrer major.
Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els
edificis que en disposin.
Protegir el vidres de les finestres, portes i
aparadors amb cartons gruixuts.
Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges
i locals.

No demanar aigua al veïns.
Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i
de sanitat.
Queda prohibit portar productes pirotècnics
particulars, havent d’utilitzar únicament els
preparats pels organitzadors.

No tirar aigua als participants ni als espectadors
del correfoc per la perillositat que representa.

Respectar les figures de foc, els seus portadors i
els músics.

Desconnectar tot tipus d’alarmes.

Adoptar una actitud correcta amb els diables i no
obstaculitzar el pas ni fer-los caure.

Retirar de la via pública qualsevol objecte que
pugui dificultar els pas dels actors, organitzadors
i participants al correfoc.

Seguir en tot moment les indicacions dels diables.
Assabentar-se abans de l’inici, del recorregut del
correfoc i dels punts d’assistència sanitària.
En cas de sofrir cremades, dirigir-se
immediatament als punts d’assistència sanitària.

NORMES DE SEGURETAT PER ALS
PARTICIPANTS

En cas de perill, seguir les instruccions dels
diables.

Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb
mànigues i pantalons llargs.
Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i
tapar-se el clatell amb un mocador de cotó.
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L’ajuntament no es farà responsable dels danys
que es puguin ocasionar en cas d’incompliment
de les normes indicades.

BASES DEL CAMPIONAT

DE GUINYOT
I TRUC 2017

SANT JAUME D’ENVEJA 2017
Cada bar s’encarregarà d’inscriure a les parelles en el seu establiment.
El campionat serà per parelles i eliminatori.
L’horari del programa és orientatiu. Cada bar podrà convenir un horari diferent.
L’inici del campionat serà dissabte 22 de juliol, a les 15h i les finals seran: la del
campionat de guinyot al Pub Lis i la del truc al Bar Llambrich , totes dues dijous 27 de
juliol a les 15h.
Les parelles finalistes hauran de manifestar el bar que representen abans de disputar
la final, i es presentaran 15 minuts abans de començar-la, en perjudici de quedar
eliminats.
En cas que el nombre de parelles finalistes sigui imparell, es realitzarà un sorteig per
esbrinar la parella que es lliura fins la propera eliminatòria.
El mateix sistema es farà servir en cas que passi a les eliminatòries preliminars de cada
bar.
Les partides es disputaran a sis jocs guanyats.
Durant la final s’assignaran àrbitres, que seran els encarregats d’escapçar i de vigilar
el desenvolupament de la partida. També es podran designar en les eliminatòries
prèvies si així ho demana una de les parelles participants. Les seves decisions seran
irrevocables.
La comissió de festes es reserva el dret d’alterar, modificar o suprimir qualsevol de les
bases descrites.
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BASES PER PARTICIPAR A LA:

BASES CONCURS DE:

DESFILADA DE SAMARRETES
CARROSSES 1.
SANT JAUME D’ENVEJA 2017

SANT JAUME D’ENVEJA 2017

Les colles participants al concurs de
samarretes hauran d’estar formades per un
mínim de 6 integrants (samarretes).

1. Es pretén que totes les entitats del poble

2. Les inscripcions es duran a terme el dia

participin en el concurs de carrosses. Per tant,
no és obligat que totes les carrosses siguin
arrossegades per vehicles a motor.
Tot i així, també podran participar les carrosses
particulars.

2. No hi haurà premis. L’ajuntament repartirà

el pressupost que pugui destinar entre els
participants com a subvenció per l’execució de
la carrossa.

3. Abans de l’inici de la desfilada s’hauran

21 de juliol a partir de les 16.30 hores, a
l’Ajuntament, en el moment de la concentració
per anar a buscar el bou capllaçat. Qui no
s’hagi inscrit i mostrat les samarretes en
aquest moment no podrà participar.

3. El moment de la inscripció serà quan el

jurat farà la valoració, tenint en compte el
disseny, l’originalitat, l’atractiu i el caràcter
festiu de la samarreta.

4. Premis:
1R 100 EUROS

d’inscriure les carrosses participants.

2N 75 EUROS

4. No es donarà la desfilada per finalitzada

3R 50 EUROS
4T 25 EUROS.

fins que totes les carrosses arribin a l’Avda.
Mallorca com a mínim.

Es lliuraran el dissabte 30 de juliol a la mitja
part del ball.
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3è CONCURS

D’ENGALANAMENT
I DECORACIÓ DE
CARRERS

SANT JAUME D’ENVEJA 2017
L’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja convoca ració del jurat seran:
el concurs d’engalanament i decoració de ca- - L’originalitat.
rrers del poble amb motiu de les Festes Majors
- La qualitat artística.
2017.
- El disseny.
1. PARTICIPANTS: La participació és oberta a
tots els carrers del poble de Sant Jaume d’Enve- - La complexitat urbanística i treball realitzat.
ja. Es pot engalanar tot el carrer o bé un tram del 7. VEREDICTE DEL JURAT: El mateix dia del Patró
mateix (mínim 50 metres), sempre que no im- durant la nit de ball.
pedeixi el trànsit habitual i el pas dels vianants. 8. INSCRIPCIONS: La inscripció al concurs és
2. CARRER: Es considerarà carrer objecte de gratuïta i es formalitzarà a la biblioteca muniparticipació tot aquell carrer públic que formi cipal “Francesc Balagué”, en horari d’atenció al
públic.
part del planejament urbanístic.
El període d’inscripció al concurs finalitzarà el
dia 21 de juliol de 2017.

3. TEMA LLIURE

4. DURADA: Els carrers hauran d’estar totalment
engalanats a partir del dia 21 de juliol i fins el 9. PRIMER PREMI: 200€ +Placa commemorativa
dia 30 de juliol.
SEGON PREMI: 100 €
5. VISITA: El jurat visitarà els carrers participants
PARTICIPACIÓ: 50 € a cada carrer.
al concurs el dia 25 de juliol.
10. INFORMACIÓ: Ajuntament de Sant Jaume
6. CRITERIS DE VALORACIÓ: Els criteris de valo- d’Enveja, Regidoria de Festes
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CONCURS DE
PAELLES
SANT JAUME D’ENVEJA 2017

BASES:
- La inscripció es farà en el moment i el lloc assenyalat al programa.
- Les paelles concursants hauran de ser com a mínim de 10 racions i seran
fetes amb foc i llenya, que s’haurà de portar cadascú. S’elaboraran i menjaran
al lloc del concurs (Avda. Mallorca, zona escolar).
- El concurs serà divendres

28 de juliol a les 13 hores.

- Tots els ingredients aniran a càrrec dels participants.
- Els participants no premiats tindran dret a una donació de 25€ pel sol fet de
participar.
- Les paelles quedaran en possessió de l’Ajuntament.
- El Jurat estarà format per tres persones.
- Els premis del concurs seran:
1r premi: 125€
2n premi: 75€
3r premi: 50€
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RELACIÓ D’ORQUESTRES
I PREU DE LES ENTRADES
DE CADA NIT

ABONAMENT DE
CARTILLES I TAULES
EDAT					

15-64 anys			
65 o més anys			
TAULA + 6 CADIRES

Dissabte, 22 de juliol

Orquestra FANIA | 10 EUROS

PREU

40 EUROS
30 EUROS
40 EUROS

Dilluns, 24 de juliol
ELS ABONAMENTS ES VENDRAN DEL
DILLUNS 17 DE JULIOL AL DIJOUS
20 DE JULIOL, DE 19 A 21 HORES, A
L’AJUNTAMENT.

Orquestra VENUS | 8 EUROS
Dimarts, 25 de juliol

Orquestra NOVA SATURNO | 8 EUROS
EN EL MATEIX HORARI, ESTARAN A LA
VENDA ELS TIQUETS PER AL BERENAR
POPULAR (PREU: 3€) I PER AL DINAR JOVE
(PREU: 6€).

Dijous, 27 de juliol

Orquestra ATALAIA |8 EUROS
Divendres, 28 de juliol

Orquestra MONTESOL |10 EUROS

DE DILLUNS 17 DE JULIOL A DIMECRES
19 DE JULIOL ESTARAN A LA VENDA ELS
NÚMEROS DE LES TAULES DEL BALL. I EL
DIJOUS 20 DE JULIOL, A LES 20 HORES, ES
FARÀ EL SORTEIG.

Dissabte, 29 de juliol

Orquestra MAGNUM |10 EUROS
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