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Pubilles i Hereu

ESTIU

09:00 h. ESMORZAR POPULAR a la pèrgola dels jubilats (col·labora:
Associació de Jubilats)

D'11:00 a 13:00 h. PORTES OBERTES del MUSEU DE NINES
ANTIGUES, amb visita guiada

11:30 H. ESPECTACLE infantil 'BOMBOLLAM', de LA CREMALLERA
TEATRE, amb animació infantil i FESTA DE L’ESCUMA al pati de les
escoles

16:30 h. PARTIT DE FUTBOL 'XVII Memorial Ramon Farré' entre el
C.E. BENAVENT i el BELLCAIRE al Camp Municipal d’Esports Pere
Majós

19:00 h. CONCERT – ABBA EXPERIENCE al Poliesportiu Municipal

Dilluns 29 d'agost

D'11:00 a 13:00 h. GIMCANA 'Ninja Warrior Junior' al pati de l’escola

17:00 h. CRAZY JUMP RACE amb animació i speakers al carrer
Progrés

La gimcana més boja, divertida i wipeout, amb 40 metres de circuits
d’inflables amb proves, aigua i reporters animant. Circuit per a nens i
nenes, joves i adults

Atreveix-te a saltar des d’una alçada de 3,5 metres i llança’t per les
cordes, salta i mira de no caure a l’aigua i porta roba còmoda i de
bany per passar una bona estona d’estiu

Es repartirà berenar per a tothom (col·labora: AMPA)
ALBA

CAMARA
MAGDALENO
DAMISEL·LA

MARIONA
DOMINGO
ARDIACA

DAMISEL·LA

ERIC
 RIBES

LIETOS
HEREU 



Divendres 26 d'agost

S A L U T A C I Ó

08:00 h. MATINADES amb els Grallers de Benavent, amb
recorregut pels carrers del poble

11:45 h. PROCESSÓ DE PANS BENEÏTS presidida per les
autoritats locals, pubilla, damisel·les i hereu, amb els Gegants i
cap-grossos de Benavent, i acompanyada de l’orquestra COSTA
BRAVA, des de l’Ajuntament fins a l’església

12:00 h. MISSA MAJOR cantada per l’Orquestra COSTA BRAVA.
Ofrena floral dels nens i nenes (col·labora:  AMPA). En acabar es farà
el tradicional repartiment del pa beneït per l’Associació de Dones

13:00 h. BALLADA DE SARDANES amb l’Orquestra COSTA
BRAVA al Poliesportiu Municipal

13:30 h. PREGÓ DE FESTA MAJOR a càrrec del CLUB DE BITLLES
DE BENAVENT, al Poliesportiu Municipal. A continuació,
proclamació de la pubilla, les damisel·les i l'hereu 2023

14:00 h. VERMUT POPULAR  al Poliesportiu Municipal

16:30 h. XARANGA HELVETICOS pels carrers del poble (prepareu
aigua per mullar a la rua)

18:30 h. CONCERT amb l’Orquestra COSTA BRAVA al
Poliesportiu Municipal

20:00 h. BALL DE TARDA amb l’Orquestra COSTA BRAVA al
Poliesportiu Municipal

NIT JOVE al Poliesportiu Municipal:
00:00 h. Grup de versions ZÀPING CATALONIA 
02:00 h. DJ. MON
04:00 h. DJ. WILLY

22:00 h. SOPAR al Poliesportiu Municipal. Venda de tiquets per l’entrepà
de llonganissa amb beguda a les oficines de l’Ajuntament de 9:00 a 14:00
h abans del dia 24 d’agost. Preu 5 €. (Col·labora Club Esportiu Benavent)

A continuació els i les joves de la Penya La Granota faran un BINGO

I després NIT JOVE al Poliesportiu Municipal:
00:00 h. Grup de versions TARRACO SURFERS 
02:00 h. DJ. MONCHO
04:00 h. DJ. BONETTI

Dissabte 27 d'agost
La darrera setmana del mes d’agost arriba la nostra Festa Major d’estiu, unes
dates assenyalades per a una de les celebracions cabdals del poble. 

Hem recuperat la normalitat que ens va manllevar la Covid-19. Ara toca viure
amb intensitat els moments que ens regalarà una programació que vol
reflectir la intensa vida que hi ha a Benavent, amb moltes activitats per a tots
els públics. 

Així, entre d’altres actes, tindrem els grups de versions Tarraco Surfers i
Zàping Catalonia, els Dj’s, l’Orquestra Costa Brava, que ens cantarà a Missa,
farà sardanes, i oferirà un concert i una sessió de ball, l’espectacle infantil de
La Cremallera Teatre, la Txaranga Helveticos, el concert ABBA Experience, el
tradicional partit de futbol, l’esmorzar popular i els jocs Crazy Jump Race.

Per tot plegat, us demano que sortiu al carrer amb la voluntat de participar
en els actes i de donar caliu al poble, i que ho feu de forma cívica, respectuosa
i familiar. Que la Festa Major sigui l’excusa perfecta per evadir-nos, almenys
per uns dies, de la rutina diària. 

Participeu i gaudiu. Aquesta serà una Festa Major inoblidable!
Salut i bona Festa Major! 

Antoni Carré
Alcalde


