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NOTES:
HORARI AJUNTAMENT

Dijous, 21
d’11:00 a 13:00 hores.

Dilluns, 25
d’11:00 a 13:00 hores.

HORARI FARMÀCIA
Dijous, 21 

de les 9.30 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 h

Divendres, 22 i Dissabte, 23 TANCAT

Dilluns, 25
de les 9.30 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 h

RECOLLIDA DE BROSSA
Dijous 21, dissabte 23 i dilluns 25

RECORREGUT DEL CORREFOC
Plaça de la Vila, Sant Antoni, Plaça Cata-

lunya, Onze de setembre, Santa Madrona

Agraïment a Magda Papaseit Solé per la 
cessió de les seves fotografies.

Gràcies per la vostra col·laboració!!!

S
o
r
t
e
ig

 d
e
 

F
e
st

e
s 

M
a
j
o
r
s 1r

premi

Nit a l'Hotel Termes de
Montbrió

amb entrada a l’spa

2n
premi

Tast de vi i dinar
a la comarca

3r
premi

Lot de productes
del poble



Salutacio de l’Alcalde

Joaquim Miralles
Pegueroles

El vostre alcalde

Estimats veïns i veïnes,

Ja tornem a respirar els aires de la nostra festa major. Enguany, 
després de dos anys de pandèmia, tornarem a celebrar unes 
festes amb tota la normalitat i amb més ganes que mai. Som 
conscients que avui dia la pandèmia continua, però després 
d'aquests anys tan tristos, ara ja és moment de deixar les 
penes enrere i tornar a omplir les places i els carrers del nostre 
poble de somriures i il·lusió.

Us vull agrair de tot cor la paciència, la fermesa i l'altruisme 
que heu tingut tots aquests mesos, ja que, sense la vostra 
comprensió, la tornada a la normalitat no hauria estat possible. 
Gràcies a això, hem pogut continuar treballant per continuar 
millorant el nostre municipi, adequant-lo i dotant-lo de serveis 
per continuar fent d'Arnes un millor lloc per viure-hi.

És per això que des de la regidoria i la comissió de festes us 
han preparat tots aquests actes perquè des dels més petits 
fins als més grans, pugueu participar i xalar al màxim.

En nom del consistori i en el meu propi us desitjo uns bons dies 
de festa major i espero que gaudiu de tots els actes.
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Per fi, després de dos anys 
amb restriccions a causa de la 
COVID-19, podem dir que 
aquest any celebrarem unes 
esperades Festes Majors del 
nostre poble en plena norma-
litat.

Tenim moltes ganes de 
passar-ho bé i gaudir 
d’aquests dies amb família i 
amistats.

Hem intentat organitzar 
diferents actes i activitats per 
a totes les edats, mantenint 
les tradicions i així viure uns 
dies de festa i germanor tots 
plegats.

Des de la Comissió i l’Ajunta-
ment us animem a viure 
aquestes festes al màxim, 
tenint sempre en compte el 
respecte i la llibertat.

Xavier Solé Clua
Cinta Mirallles Pegueroles

Maria Clua Illan
Isaac Llombart Alcoverro

Rita Muñoz Pallarès
Joan Cuadern Masiques
Kilian Bosque Almestoy

Jordi Farnós Mallén
Marta Masià Altés

Joaquim Miralles Pegueroles
Mireia Segarra Borrull

Maite Boldó Sabaté
Marina Omella Lleonart

Maria Meseguer Guimerà
Javier Cortiella Fanlo

Alba Bonfill Ferré
Tània Bosque Almestoy

Cristina Omella Lleonart
Gemma LLombart Alcoverro

Membres de la

Comissió de Festes



- festes majors arnes 2022 -

programa



Dimecres, 20 de juliol
19.00 h   Partit de futbol del Club Esportiu Arnes

Dijous, 21 de juliol
13.00 h Repic de campanes i llançament de coets

15.30 h Campionat de futbolí al Bar Bonaire

16.00 h Campionat de guinyot al bar del Casal Municipal

19.30 h Recepció de les autoritats, pregonera i pubilles a l'Ajuntament

20.00 h Pregó de Festes a càrrec de la Sra. Mª Pilar Rivera García, al frontó.

                Tot seguit, proclamació de les pubilles.

   Concert a càrrec de l'Orquestra HIMALAYA

24.00 h Ball al frontó amb l'Orquestra HIMALAYA

Divendres, 22 de juliol Santa Maria Magdalena
10.00 h Cercavila pels carrers del poble a càrrec de la Xaranga Armonía de Queretes.

12.00 h Missa concelebrada en honor a Santa Maria Magdalena amb l'assistència de les                             

 autoritats i les pubilles. Processó pels carrers del poble.

 Vi d'honor, amenitzat per la Xaranga Armonía de Queretes.

19.30 h Ball de tarda a càrrec de l'orquestra OASIS MUSICAL SHOW

 L'ADDA farà el ball del farolet, i oferirà sangria.

24.00 h Ball al frontó amb l'Orquestra OASIS MUSICAL SHOW

 Discomòbil



Dissabte, 23 de juliol Sant Àngel Custodi

12.00 h Missa en honor a Sant Àngel Custodi.

 Vermut electrònic amb els Dj. Kryper & 106

17.30 h Gimcana popular a la Plaça Catalunya

24.00 h Ball al frontó amb l'orquestra GRUP SUPERMÀGIC

 Discomòbil

Diumenge, 24 de juliol
18:00 h Correbous amb la ramaderia Pedro Fumadó,

 amenitzat per la Xaranga Armonía de Queretes,

 amb l'assistència de les pubilles

 L'ADDA oferirà servei de bar amb entrepans i refrescos.

23.00 h Correfoc a càrrec del grup

 "Foc i Flama d'Horta de Sant Joan"

24.00 h Ball al frontó amb l'orquestra MEDITERRANIA

 Xaranga nocturna



Dilluns, 25 de juliol
11.00 h Inflables aquàtics a la piscina

 Tobogan aquàtic

13.30 h Festa de l'escuma al mercat municipal

17 a 20 h Inflables al mercat municipal

18.30 h Xocolatada

21.30 h Sopar fi de festa al frontó. L'ajuntament oferirà cava.

 Actuació de la humorista Sra. Mayte Carreres

Dissabte, 30 de juliol
21.30 h L'ADDA organitza un sopar fred.

 Podreu sopar i gaudir de la pel·lícula.

22.30 h Cine a la fresca al mercat municipal, a càrrec del Cinema Casal   

 municipal, "TOP GUN: MAVERICK"





pubilla 
2022
MIREIA SEGARRA BORRULL



pubilla 
2022
MARIA CLUA ILLAN



Ajuntament d’Arnes


