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Aquest és el
programa oficial de 

la Festa Major de Sant 
Abdó i Sant Senén 2022, 
elaborat i coordinat per 
la Regidoria de Cultura 

d’Almoster.

Segueix tota l’actualitat 
a les xarxes socials, al 
canal de l’eBando i a la 

pàgina web

www.almoster.cat
#FestaMajorAlmoster22

ajuntamentalmoster

Agraïm la col·laboració de 
totes les persones i entitats 

que han fet possible la 
Festa Major de Sant Abdó i 

Sant Senén 2022.

L’organització es reserva 
el dret a modificar aquest 

programa si, per causes de 
darrera hora, ho considerés 

convenient, fet que
s’anunciaria.

Nota: No es permet la
reproducció total o parcial 

d’aquest programa sense 
l’autorització expressa de la 

Regidoria de Cultura.



Els dies s’allarguen, torna la 
calor, el nostre cos s’activa i 
tenim ganes de trobar-nos, de 
distreure’ns, de riure, de ballar... 
i després de la situació de crisi 
sanitària que hem passat els 
darrers dos anys ens trobem ja 
en una pràctica normalitat.

Així doncs, us presentem el 
programa de la Festa Major 
de Sant Abdó i Sant Senén 
on trobareu les activitats per 
celebrar la nostra festa gran. 
Un programa que esperem que 
us agradi i sobretot que us faci 
gaudir!

No es pot oblidar d’agrair a 
totes les entitats del poble i 
als membres de la comissió 
de festes que han fet possible 
aquest recull d’activitats per 
retrobar-nos i
fer-vos una mica més feliços 
durant aquests dies.

Mosterenques i mosterencs,
visca la nostra Festa Major 2022!

La
nostra
Festa
Major
Àngel Xifré Arroyo
Alcalde d’Almoster



La Festa Major de Sant Abdó i 
Sant Senén torna aquests dies 
a omplir els carrers del nostre 
municipi, amb un programa 
d'actes obert a tothom, per 
celebrar uns dies de trobada i de 
participació.

És la festa que ens identifica 
com a mosterenques i 
mosterencs, una celebració que 
esperem any rera any, petits i
grans, per fer de Sant Abdó i 
Sant Senén un espai de trobada, 
de convivència i de civisme.

Un any més, us presentem
aquest programa ple d'activitats i
espectacles per a viure’ls amb 
intensitat, campartir-los amb els 
nostres i per fer que la festa sigui 
novament un èxit.

I no vull deixar escapar 
l'oportunitat d'agrair, des 
d'aquestes pàgines, a totes les 
entitats, associacions i persones 
a títol individual que amb la seva 
dedicació contribueixen a la festa.

Bona
Festa
Major!

Oriol Calabuig Navarro
Regidor de Cultura, Comunicació i
Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament d'Almoster



03
diumenge
10 h, a la Parada de l'Envelat, 
taller d'artefactes. Manipularem, 
construirem i els artefactes 
que es van crear l'any 2019. 
Es repartirà esmorzar als 
participants. Amb la col·laboració 
de Paco Moragas.

Si tens artefactes antics, 
vehicles per modificar,
material per a
construir-ne
un, porta'l.

09
dissabte
11 h, al teatre municipal, portes 
obertes del CTT Almoster. Qui 
vulgui, podrà jugar amb alguns 
dels jugadors i monitors.
Organitza: CTT Almoster.

18 h, a la plaça de l'Ajuntament, 
MostVi. La primera fira del vi 
d'Almoster neix amb la finalitat 
de brindar l’oportunitat a tothom 

de gaudir, un cop a l’any, dels vins 
de les diferents denominacions 
d'origen del territori, vins que 
neixen en un entorn únic i 
especial, i que podrem degustar 
al mirador del Baix Camp. Prop 
de 10 cellers i dues foodtrucks, és 
l’oferta que trobareu a la fira. 

Podeu descobrir tots els detalls a 
www.almoster.cat/mostvi2022.

10
diumenge
10 h, a la Parada de l'Envelat, 
segona part del taller 
d'artefactes. Continuarem 
construint artefactes populars. 
Es repartirà esmorzar als 
participants. Amb la col·laboració 
de Paco Moragas.



Durant tot el dia, a la piscina 
municipal, Mulla't per l'esclerosi 
múltiple i solidaritza't amb les
persones que pateixen aquesta 
malaltia neurològica. Es podrà 
adquirir marxandatge de la 
campanya i la recaudació 
d'entrades del dia aniran 
destinades a l'esclerosi múltiple. 
Informa't al web www.fem.es.

17
diumenge
10 h, a la Parada de l'Envelat, 
tercera part del taller 
d'artefactes. Continuarem 
construint artefactes populars. 
Es repartirà esmorzar als 
participants. Amb la col·laboració 
de Paco Moragas. 

19 h, a la plaça de l'Ajuntament, 
assaig del Seguici Festiu. 
L’Era, l’Abdó, la Canaleta, 
l’Àgata i el Miquel faran el darrer 
assaig abans de les festes. La 
Colla Gegantera us ofereix la 
possibilitat de posar-vos sota 
de qualsevol element festiu i 
aixecar-lo.
Organitza: Colla Gegantera.

16
dissabte
22 h, a la plaça de l'Envelat, festa 
de l'Ateneu. Celebració del 75è 
aniversari amb una festa molt 
emotiva i moltes sorpreses.
Organitza: Ateneu Agrícola.

Reserves al bar l’Ateneu.

22 divendres
20 h, a l'espai Moster, inauguració 
de l'exposició Gabriel Ferrater 
Soler, poeta i intel·lectual. Els 
participants poden descobrir els 
aspectes més bàsics de l’autor de 
manera dinàmica. 
Col·labora: Biblioteques Municipals 
de Reus.



23
dissabte
19 h, des del campanar, Toc de 
Festa, a càrrec dels campaners, 
que ens anuncia l’inici de la 
festivitat de la vila.

19.15 h, des del carrer de la Font, 
l'anada al Pregó del Seguici 
Festiu amb l’Era, l’Abdó, la 
Canaleta, l’Àgata, el Miquel i el 
Sokarrat i l’acompanyament 
musical dels Vitxets.

Itinerari: carrer de la Font, plaça 
Josep Rosselló, carrer Joan 
Bertran, carrer Pare Aymamí i 
plaça de l’Ajuntament. 

Tot seguit, a la plaça de 
l’Ajuntament, ballades del 
seguici com a inici de la festa, 
amb l’acompanyament musical 
dels Vitxets.

20 h, al Saló de Plens, liurament 
del Coet de Festes i Pregó de 
la Festa Major, a càrrec de 
l'Almoster FC i l'Ateneu Agrícola 
d'Almoster, l'any que celebren 
el centenari i els 75 anys 
respectivament. En acabar, el 
pregoner farà la Crida a la Festa 

des del balcó de l’Ajuntament. 
Llavors encendrà el coet que 
anuncia l’inici de la Festa Major. 
Novament, la plaça agafarà el 
caire de seguici amb les primeres 
ballades del seguici festiu.

21.45 h, a la Parada de l’Envelat, 
carnada popular amb un bon plat
de pa amb tomàquet i oli, un pam 
de llonganissa i cansalada, vi i 
aigua. Preu: anticipat 8 €, mateix 
dia 10 €.

Tiquets a la venda al bar l’Ateneu.

23.30 h, a la Parada de l’Envelat, 
concert amb Cesk Freixas. El 
cantautor nascut a Sant Pere de 
Riudebitlles ens porta Memòria, el 
disc més representatiu de la seva 
trajectòria musical on evoca tota 
la maduresa poètica i l’essència 
d’un so més càlid i proper. 



24
diumenge
9 h, des del campanar, Toc de 
Festa, a càrrec dels campaners.

10 h, a la plaça Josep Rosselló, 
31a Baixada d’Artefactes pels 
carrers del centre de la vila. 
Abans de les cinc baixades, els 
artefactes hauran de ser validats 
per poder participar. Hi haurà 
vehicles “llançadora” per remolcar 
els artefactes a l’inici del circuit.

Itinerari: plaça de l’Ajuntament, 
carrer del Portal, carrer de 
l’Abadia, carrer de la Font i plaça 
Josep Rosselló. 

12.30 h, a la Parada de l’Envelat, 
tradicional concurs d’arrossos 

amb varietat d’estils i bon ambient 
assegurat. Els concursants 
hauran de portar els productes i 
estris necessaris per a l’elaboració 
i degustació del seu arròs, així 
com begudes, postres, coberts, 
plats, estovalles i tot el necessari 
L’Ajuntament posarà a disposició 
de cada grup, taules i cadires. 
Hi haurà premis pels millors tres 
arrossos i un premi especial a la 
millor presentació. 

Reserva de taules i cadires al bar 
l’Ateneu fins el 21 de juliol.

17 h, a la Parada de l’Envelat, 
concert amb Sé, nascut a Sant 
Feliu de Guíxols, és un cantautor 
de taverna. Les seves cançons 
parlen dels amors, els desamors, 
les amistats, les emocions, la 
mar i el món dels pescadors i els 
mariners.



20 h, a la plaça de l’Era, 
espectacle de teatre còmic amb 
The Tower. Uns soldats anglesos, 
bojos i maldestres preparen una 
gran torre d’assalt medieval per 
atacar a l’enemic. Però no sempre 
tenen ben clar qui és l’enemic 
i s’emboliquen en un seguit de 
situacions absurdes que fan riure 
a tothom. La Torre s’ha convertit 
en el lloc on viuen i es trobaran en 
còmiques accions domèstiques 
enmig d’un conflicte bèl·lic.

25 dilluns
17 h, a la Parada de l’Envelat, 
gimcana infantil per a nens i 
nenes d’entre 4 i 14 anys amb 
ganes de divertir-se i passar 
una bona tarda. Les proves es 
realitzaran en diferents punts 
del municipi.

Inscripcions al bar l’Ateneu fins
el 20 de juliol.

21 h, al Teatre Municipal, 
espectacle de màgia amb Què 
és la màgia? Roger Belso és un 
jove mag i creatiu de Barcelona 
especialitzat en màgia moderna i 
amb noves tecnologies.

26
dimarts
17 h, a la plaça Josep Rosselló, 
inflables, la gimcana més 
esbojarrada i divertida mai vista. 
Seixanta metres de proves on 
només un es podrà proclamar 
guanyador.

19.30 h, a la Parada de l’Envelat, 
Master Class de Zumba. El 
moviment és necessari pel 
benestar físic i psíquic de les 
persones. Moure l’esquelet 
implica fer salut. En aquesta 
classe ens faran ballar al ritme de 
la música. No hi haurà ningú que 
pugui quedar-se quiet davant els 
moviments.
Organitza: Dones de Santa Àgata.



21 h, al Teatre Municipal, teatre 
amb Vida de peix...sense espines! 
una comèdia entranyable amb 
Mercè Comes i Rosa Andreu. 
Amb un llenguatge directe i 
natural, irònic i divertit, dues 
dones, la Màrcia i la Llúcia, 
conversen en una sala d’espera, 
d’una consulta qualsevol. 
Aquestes converses, que 
aparentment són per passar 
l’estona, van derivant cap a 
situacions més complexes. 
Són converses surrealistes i, 
de vegades, reals com la vida 
mateixa: la vida de la Màrcia i 
la Llúcia. Preu: anticipat 12 €, 
mateix dia 15 €.

Entrades a la venda al bar l’Ateneu o 
el mateix dia a les taquilles del teatre 
una hora abans de l’inici.
Obertura de portes a les 20.30 h.

27
dimecres
17 h, a la plaça Josep Rosselló, 
inflables amb una pista de futbol, 
un tobogan feudal, una ludoteca 
i l’inflable més gran de Catalunya, 
el Super Bigotis.

19 h, a la Parada de l'Envelat, 
tradicional berenar popular amb 
un got de xocolata calenta i coca 
de sucre per a tothom.

22 h, a la plaça del Teatre, 
cinema a la fresca. Projecció 
de la pel·lícula El Gran Showman. 
Narra la història d'un visionari que 
va crear un fascinant espectacle 
que es va convertir en una 
sensació mundial.
Organitza: Comissió de Festes.



28 dijous
17 h, a la plaça Josep Rosselló, 
parc infantil amb la gran 
ludoteca, trenta jocs tradicionals, 
i el burro català mecànic.

20 h, a la Parada de l'Envelat, 
tradicional homenatge a la Gent 
Gran. Dedicat a les persones 
majors de 65 anys, que gaudiran 
d'un sopar sota els arbres de la 
Parada.

21.30 h, a la Parada de l'Envelat, 
havaneres amb Els Pescadors 
de l'Escala. Reconeguts amb la 
Creu de Sant Jordi i amb més de 
50 anys d’història, el seu repertori 
està conformat per cançons 
al ritme sensual i tendre de les 
havaneres. A la mitja part es 
servirà rom cremat.

29
divendres
17.30 h, a la plaça de l'Era, 
animació infantil amb Explosive, 
una festa amb jocs tradicionals 
(estirar la corda, cursa de sacs, 
ball de la cadira, etc.) i amb 
l'animació musical que convidarà 
als presents a moure l'esquelet. 
Una festa lúdica i divertida que 
acaba amb una explosió de 
confeti multicolor.

20 h, a la plaça de l'Ajuntament, 
teatre de carrer amb Asteroid. 
Un meteorit ha impactat en la 
via pública. La policia científica 
realitza un primer acostament 
i extreu algunes mostres. Però 
comencen a succeir coses 
inesperades.



23.30 h, a la plaça Josep 
Rosselló, revetlla jove amb 
l'actuació dels grups Arc de 
Triomf i Juantxo Skalari & La 
Rude Band.  La personalitat d'Arc 
de Triomf queda definida per una 
mescla molt variada d'influències, 
que, sense abandonar el seu 
passat rocker, han volgut 
arriscar per la diversitat jugant 
amb grooves pop-ska, on el 
mestissatge i el rock ballen i es 
barallen tenint com a resultat un 
so molt més modern. Tot i que 
primer va ser amb la formació 
Skalariak, ara és, com a Juantxo 
Skalari & la Rude Band, que 
manté aquell esperit "skalari" com 
a segell d’identitat, aquest que el 
irundarra porta un quart de segle 
reivindicant a tot el món. D'origen 
navarrès s'ha posicionat a Europa 
i llatinoamèrica com a referent 
en l'ska.

30
dissabte
9 h, des del campanar, Toc de 
Festa que ens anuncia la vigília 
de la festivitat.

10 h, al camp de futbol, paintball. 
Un espai  on es podrà gaudir d'una 
intensa batalla plena d'adrenalina, 
diversió i treball en equip.

10.30 h, a la Parada de l'Envelat, 
25è Torneig de futbol botons. 
Un entreteniment molt popular, 
que ha passat de ser "un joc de 
crios" a ser un joc per a totes 
les edats, on la creativitat i 
personalitat en l’adaptació dels 
botons va unida a la estratègia 
particular necessària en cada 
moment del partit.



13 h, a l'església de Sant Miquel 
Arcàngel, missa en honor a Sant 
Abdó i Sant Senén. 

16 h, a la piscina municipal, festa 
aquàtica amb inflables que faran 
gaudir a tothom.

18 h, al camp de futbol, partit de 
futbol que enfrontarà al conjunt 
mosterenc contra exjugadors i 
veterans del club.
Organitza: Almoster FC.

21.30 h, a la Parada de l'Envelat, 
gran sopar de festa major 
sota les llums de la Parada. 
Una excelent oportunitat per a 
celebrar la festa fent poble amb 
un sopar amb tots musterencs i 
musterenques, mentre entreneu 
el paladar amb un menú especial 
per a l'ocasió. Preu: adult 20 €, 
infantil 10 €.

Menú adult: lasanya vegetal amb 
formatge ricotta, medallons de 
vedella amb salsa Pedro Ximénez, 
pastís Sacher, pa, aigua, vi i cava.

Menú infantil: escalopa amb 
patates, pastís Sacher i un 
refresc.

Reserves al bar l’Ateneu fins
el 28 de juliol. 

24 h, a la Parada de l'Envelat, 
gran revetlla de Sant Abdó i 
Sant Senén amb l'orquestra La 
Privada. Una formació fresca, 
alegre, viva i energètica, amb 
un repertori tocat en directe 
i interpretat amb un cert 
component teatral, que esquitxa 
la nit d’instants de cabaret. El seu 
repertori es basa en els èxits de 
l'estiu i les cançons de sempre, 
una marxa festiva.



és festa i alegria, tenen una 
gran responsabilitat, fer riure i 
emocionar a la gent. Però a en 
Titus, el protagonista d'aquesta 
representació, se li han acabat 
les ganes de tot.

13 h, a la parada de l'Envelat 
vermut popular, un aperitiu 
de germanor per compartir i 
gaudir amb tots els musterencs i 
musterenques.

17.45 h, des de la plaça de 
l'Ajuntament, arrencada del 
seguici amb l’Era, l’Abdó, la 
Canaleta, l’Àgata, el Miquel i el 
Sokarrat, i l’acompanyament 
musical dels Vitxets.

18 h, des de la plaça de 
l'Ajuntament, anada solemne 
del seguici festiu d’Almoster. En 
arribar a la plaça de l’església 

31
diumenge
9 h, des de l'Ajuntament, avisos 
pirotècnics per despertar 
Almoster.

9 h, des del campanar, Toc de 
Festa en honor Sant Abdó i Sant 
Senén.

9.30 h, als diferents 
establiments, esmorzars de 
forquilla per encarar el dia de 
Sant Abdó i Sant Senén amb 
energia, podreu anar a esmorzar 
al bar l'Ateneu i al bar de la 
piscina.

11.30 h, a la plaça de l'Era, 
espectacle Tempus Fugit de 
la Cia. A la vida d'un pallasso 
no tot són flors i violes, no tot 



repicaran les campanes en honor 
a Sant Abdó i Sant Senén.

Itinerari: plaça de l'Ajuntament, 
carrer Pare Aymamí, carrer Joan 
Bertran, plaça Josep Rosselló, 
carrer de la Font i plaça de 
l’església.

18.30 h, a l'església de Sant 
Miquel Arcàngel, solemne missa i 
ofrena dels nans Era i Abdó.

En acabar, penúltimes ballades i 
tornada festiva a la plaça Josep 
Rosselló.

19.30 h, a la Parada de l'Envelat, 
concurs de truites en el qual hi 
pot participar tothom que vulgui, 
portant una truita per persona. 
Es valorarà la presentació, el gust 
i l’originalitat. 
Organitza: Dones de Santa Àgata.

19.30 h, a la Parada de l'Envelat, 
música amb la xaranga 
Bandsonats. Neix el 2013 per 
iniciativa de músics joves, 
arribats de diferents agrupacions 
musicals. 

20.30 h, des del carrer de la 
Font, cercavila de la Canaleta 
pels carrers del nucli amb 
l'acompanyament musical de la 
xaranga Bandsonats fins tornar al 
carrer de la Font. 

Tot seguit, des del carrer de 
la Font, tornada festiva del 
seguici festiu cap a la plaça de 
l'Ajuntament.

En arribar, espectaculars últimes 
ballades del seguici festiu.

En acabar, des de l'Ajuntament, 
gran castell de focs.



club de futbol fent pinya amb tots 
veins i veïnes. 
Organitza: Almoster FC.

Reserves al bar l’Ateneu. 

23.30 h, a la Parada de l'Envelat, 
ball amb La Tribut FM i  totes 
aquelles cançons que han marcat 
les festes majors, des del rock 
català dels 90 fins a la música 
més actual.

01 dilluns
19 h, al Mas Picarany, celebració 
any Gabriel Ferrater. Una bona 
ocasió per commemorar l’obra 
d’un dels grans poetes catalans 
de tots els temps, que va renovar 
l’estudi i l’ensenyament de la 
lingüística.

13 dissabte
23.45 h, des de la plaça Josep 
Rosselló, caminada nocturna al 
Puig d'en Cama on s'observaran, 
si la climatologia ho permet, les 
llàgrimes de Sant Llorenç.

27dissabte
18 h, a l'espai Moster, exposició 
dels cent anys d'història de 
l'Almoster FC.
Organitza: Almoster FC.

21.30 h, a la Parada de l'Envelat, 
sopar sota les llums de la plaça. 
Una excelent oportunitat per a 
celebrar el centenari del nostre 

03 dissabte
17 h, al camp de futbol, torneig 
del centenari que enfrontarà 
a l'equip local contra La Selva 
del Camp FC i la Unió Esportiva 
l'Espluga de Francolí.
Organitza: Almoster FC.



CAM
Í DE LA FON

T

C. AUBAREDA

. SANT MIQUEL

BAIXADA
D'ARTEFACTES

TORNADA
FESTIVA

ANADA
SOLEMNE



Guia de
la Festa 
Major!
Vehicle privat: si vens amb
cotxe o furgoneta, trobaràs 
un aparcament al costat del 
cementiri.

*Com a conseqüència dels actes 
programats durant la pròpia 
Festa Major, pot ser que alguns 
dies hi hagi restriccions de 
circulació en alguns carrers.

Simbologia específica: els 
actes que apareixen al programa 
estan referenciats amb diversos 
pictogrames que indiquen 
el nivell d’accessibilitat i 
característiques importants dels 
actes.

Espai amb accés amb cadira 
de rodes.

Amb lavabos adaptats.

Acte amb necessitat 
d'adquirir entrada o reserva.

Acte sorollós.

La
botiga 
de la 
festa!
La samarreta
de la Festa
Major

Es podrà
adquirir
durant la
Festa Major
al bar l'Ateneu.

10€

Si dic sí, triem on;
Si dic no, bona nit!
#FestesSenseSexisme

Emergències: 112
Ajuntament d’Almoster:
977 855 110
Telèfon d’urgències:
667 775 442

GAUDEIX
DE LA FESTA!



ajuntamentalmoster
#FestaMajorAlmoster22

www.almoster.cat 


