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SALUTACIÓ
Almacellenques i almacellencs,

Em complau enormement poder-me dirigir 
a vosaltres per presentar-vos el programa 
de les Festes de la Mercè 2022, unes festes 
que arriben després de més de dos anys de 
pandèmia i que, enguany sí, podrem viure 
sense restriccions. Des de l’Ajuntament hem 
organitzat activitats pensades per a totes les 
edats i, també, perquè durant els quatre dies 
festius tothom pugui gaudir del poble i compartir 
l’alegria de viure a Almacelles.

Totes les almacellenques i els almacellencs 
ens mereixem unes Festes de la Mercè que 
ens animin més que mai a viure la nostra vila, 
és a dir, a sortir al carrer, ballar, menjar, parlar 
amb la família i els amics i participar en els 
actes del programa que més us agradin amb 
l’esperit de no oblidar que som un poble que fa 
poble. Aprofito, en aquest sentit, per traslladar-
vos que, a banda de tenir l’objectiu de divertir-
nos i passar-ho bé, el civisme i respecte a les 
altres persones han de regnar durant els dies 
de festa, unes jornades que entre totes i tots 
hem d’aconseguir també que siguin lliures 
d’agressions sexistes.

Una de les principals novetats que trobareu 
en el programa de les Festes de la Mercè 
2022 és que s’hi han inclòs totes les activitats 
que organitzen la Penya dels Joves i la Penya 
dels de Sempre, i que l’Ajuntament habilitarà 
tres envelats a la zona dels descampats que hi 
ha darrere de la sala polivalent on s’ubicaran 
ambdues penyes durant els quatre dies de Festa 
Major. Esperem que sigui un espai còmode per 
a totes les persones durant tots els dies de les 
festes.

És difícil destacar quins serien els actes més 
importants de les festes d’enguany, ja que 
desitjo que pugueu participar en tots però, dit 
això, sí que m’agradaria posar especial atenció 
en el gran concert del grup musical de Terrassa 
Dr. Prats, que tindrà lloc el dissabte 24 al recinte 

de les penyes, i el Piromusical de la Mercè, que 
enguany arriba a la seva desena edició i que 
per a les almacellenques i almacellencs és el 
colofó de les festes i que podreu veure des de 
la plaça de les Llums, l’Obelisc i el Parc Europa.

A més, podrem gaudir de la renovada Plaça 
2 de Març, la qual hem fet més accessible per 
contribuir a que els espais públics siguin punts 
de trobada per a tothom fent d’Almacelles 
una vila més amable, i on farem l’acte de 
descoberta d’una placa commemorativa dels 
65 anys de Pubillatge a la nostra vila, fet 
pel qual animem a les pubilles i hereus i les 
almacellenques i almacellencs a participar 
en aquest esdeveniment que homenatja les 
nostres tradicions i la nostra cultura.

Des de l’Ajuntament d’Almacelles ho tenim tot 
preparat, només manca que arribin els dies de 
festa i, sobretot, que ens trobem als carrers i 
les places perquè totes i tots junts som els que 
donem vida a aquesta meravellosa vila. Gràcies 
i divertiu-vos molt. Bones Festes de la Mercè 
2022! 

Vanesa Olivart Rosicart
Alcaldessa d’Almacelles

ACTES  PREVIS

           DIUMENGE, 18 DE SETEMBRE
A partir de les 9 del matí
Al pantà de Llengua Eixuta, matinal de pesca i esmorzar per a tots els participants. Organitza 
Club Esportiu de Pesca d’Almacelles. Fins a la 1 del migdia.

            DIJOUS, 22 DE SETEMBRE
A les 7 de la tarda
A la carpa de la Penya Els de Sempre, espectacle dedicat al més petits de la casa a càrrec del 
Circo La Raspa amb l’espectacle “Felpudoman i Escobilla” amb malabars, foc, circ i humor.

A partir de 2/4 de 9 de la nit
A la carpa de la Penya Els de Sempre, arriba l’hora de sopar. Tots els penyistes de la Penya Els de Sempre 
teniu entrepà + beguda assegurat però si no ets penyista també pots venir a sopar amb nosaltres 
adquirint el ticket per 5 euros al Centre Cultural El Casal els dies 19 i 20 de setembre.

A 2/4 de 10 de la nit
A la carpa de la Penya Els de Sempre i des del Teatre Borràs de Barcelona arriba l’espectacle “Yo tam-
bién sobreviví a la EGB”. Per no parar de riure recordant anècdotes de quan eres petit/a i/o jovenet/a. No 
t’ho pots perdre!! Vine a gaudir de l’espectacle que combina monòleg, teatre i música en directe. 
Creat per Jordi Merca.

A partir de les 10 de la nit
A la Carpa Jove, organitzat pels penyistes, bingo musical, sopar popular i moltes activitats més.

PROGRAMA

DIVENDRES, 23 DE SETEMBRE
Durant tota la tarda-nit
Recordeu que durant tota la tarda-nit,  podreu gaudir de les Firetes al preu especial d’1,5 euros.

A les 9 del matí 
Afeccionats de la petanca, teniu una cita ineludible a la pista de l’antiga Residència 
d’avis. Hi trobareu una exhibició com cal d’aquest esport, amb un bon esmorzar per a 
tots els assistents. 
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A les 12 del migdia
El repic de les campanes ens donarà el tret de sortida de les Festes de la Mercè d’enguany... 
Vinga! Què ja hi ha ganes de festa!

A les 6 de la tarda
Un dels darrers actes de les Pubilles 2021-2022: el Pregó d’inici de festes. En aquest 
pregó estaran acompanyats d’en “Postu” durant tota la tarda.

Acte seguit, tradicional fogonada o “xupinasso” i una espectacular traca a la mateixa plaça de la Vila. 

Acabada la traca, es donarà pas a la tradicional cercavila amb els gegants i capgrossos d’Almacelles. 
Un any més ens venen a veure en Melcior de Guàrdia i la seva muller, n’Eulàlia d’Escofet que estaran acompan-

yats de tot el pubillatge vingut d’arreu. Durant tot el trajecte ens acompanyarà el bon ritme dels Grallers d’Almacelles. 

Aquest any, com a novetat, el recorregut de la rua passarà pel carrer Major, Rambla de la Generalitat fins arribar a la Sala 
Polivalent on gaudirem de l’espectacle del grup infantil Xiula.

 A les 7 de la tarda
A la sala polivalent, espectacle  “BIG CHICKEN” del grup infantil Xiula.

De les 8 de la tarda a les 10 del vespre
Correbars amenitzat per la xaranga Los Metralleta. Organitzat per l’associació jove El Matadero. 
El correbars sortirà del recinte de les penyes i el recorregut serà Z39, Z40, El Pecat, Rock bar la Fortu i el 
9canfava.  Els tickets es podran adquirir al Centre Cultural El Casal.

A 2/4 de 10 de la nit
Partit amistós del Club de Futbol Sala Almacelles contra Ponent Futsal, recentment ascendit a Divisió d’Honor.

A les 10 de la nit
Al carrer La Mercè, gran Sopar Popular, amb l’assistència del Pubillatge present a la nostra 
població i a tothom qui els vulgui acompanyar (prèvia inscripció). 
El sopar constarà d’entrepà de llonganissa calent o entrepà de formatge i beguda al preu de 
6€  per persona. Per apuntar-se caldrà fer-ho abans del dia 20 de setembre al Centre Cultural.
En cas d’inclemències meteorològiques, aquest acte es faria a la Sala Polivalent.

A 2/4 d’11 de la nit
A la Plaça de la Vila, tradicional acte de proclamació de la nova Pubilla, Dames, Pu-
billeta, Damisel·les, Hereu i Cabaler d’Almacelles 2022-2023. Hi participaran tot el 
pubillatge convidat arribat d’arreu de Catalunya i serà conduït per Laura Cortadellas 
Daurell, Pubilla d’Almacelles 2018 i Pubilla de les comarques Lleidatanes 2019 i Aura 
Susagna Bañeres, Pubilla d’Almacelles 2019.
En cas d’inclemències meteorològiques, aquest acte es faria a la Sala Polivalent.

A partir de les 12 de la nit
Torna a la plaça de la Vila, i amb energies renovades, la desena edició de la Festa del Latro. 
Pregó a càrrec de Mercè Terré, professora de l’INS Canigó que ara s’ha jubilat. Acte seguit 
repartiment de les escarapel·les a totes les penyes participants, entrega de l’escarapel·la 
a la Penya d’honor d’aquest any  i xupinasso. 

En acabar la Festa del Latro gaudirem de l’actuació de les Bèsties Ferèstegues Balaguer i la xaranga Los Metralleta a la Plaça 
de la Vila per continuar amb una RUA cap a la zona de les Penyes.  L'encapçalarà un brutal correfocs a càrrec de les Bèsties 
Ferèstegues Balaguer  que estaran al capdavant de la rua perfectament delimitatdes per a tots aquells que estimin el foc i que 
hi vulguin participar. Tot seguit, i amb la deguda distància, trobareu el millor ritme amb la Xaranga Los Metralleta!

A 2/4 d’1 de la nit
A la carpa de la Penya Els de Sempre, actuació del grup Cocktail Tributov , quatre bàrmans sense dignitat 
ni vergonya que han decidit colar-se a la penya. Ells et serveixen la copa i tu trenques el gel!
En acabar, continua la festa amb Dj Mapi amb la millor música dels 80,90 i 2000.

 A 2/4 d’2 de la nit
A la Carpa Jove, gran festa dels DJ's.  Presidiran la festa els DJ’s  DJ Moncho, Danny Romero i DJ Max.  
Ja veieu que comença la festa amb ganes. Ens veiem!

                         DISSABTE, 24 DE SETEMBRE
A les 2/4 de 9 del matí
La matinal del diumenge l’encapçala el tradicional recorregut de caça, organitzat per l’Associació 
de Caçadors d’Almacelles, que tindrà lloc a la partida de l’Era del Comte i que comptarà amb un 
esmorzar per a tots els assistents.

A les 11 del matí
La Mare de Déu de la Mercè, patrona d’Almacelles, serà homenatjada com cal amb una Missa 
Major Cantada per la coral Veus del Roser d’Almacelles i ofrena de flors i presents. Hi as-
sistiran les autoritats locals i la nova Pubilla, Dama, Hereu, Cavaler, Pubilleta i Damisel·les  
d’Almacelles. Al finalitzar l’acte solemne hi haurà el tradicional repartiment de coca beneïda 
entre tots els assistents.

Com ja va essent tradicional d’uns anys ençà, hom podrà comptar amb una representació de 
personatges vinguts del segle XVIII, que ens acompanyaran en aquest acte tan solemne i que ens recordaran aquell esde-
veniment que va posar els fonaments de la nova Almacelles un 24 de setembre de 1773.

A 3/4 de 12 del matí
A la carpa de la Penya Els de Sempre, vermut popular obert a tothom on la penya es convertirà en el 
famós carrer Laurel de Logroño. Estarà amenitzat pel grup d’animació Pitiflautics per als més petits i el 
directe brutal de La Linea del Pop. 

A les 12 del matí
A la plaça 2 de Març, inauguració de la reforma de la plaça i descoberta de la placa commemorativa 
dels 65 anys del Pubillatge a Almacelles. 
Assistirà el pubillatge almacellenc d’aquests darrers 65 anys i que han representat la nostra vila 
arreu del territori. 

A les 5 de la tarda
A la sala ARCA, espectacle infantil “Tot esperant en Will” del grup infantil Egos Petits.
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De les 6 a 2/4 de 9 de la tarda
A la Plaça de la Vila, TARDEO amenitzat pel grup de música lleidatà Er Taqueta, amb grans 
èxits de la rumba catalana, garrotins i clàssics de tots els temps (Peret, La Trinca, Gato 
Pérez, Ojos de Brujo, Cesc Freixas, Los Delinqüentes, ...). 
Vine a fer un beure i disfruta de la bona música!

A 2/4 de 9 de la tarda
A la Sala Polivalent, Espectacle Invisibles a càrrec del grup de teatre Génesis.

A les 12 de la nit
A la Sala ARCA, sessió de ball a càrrec de l’orquestra LA NUBE.

A la 1 de la nit
A la zona de les penyes, gran concert gratuït a càrrec de Dr. Prats.

A 2/4 de 3 de la nit
La carpa de la Penya Els de Sempre es transformarà en una autèntica discoteca i ens endinsarem a la 
brutal Circus Party de la mà de DJ MAMOMO i DJ JOSEPH. Ens faran ballar amb temes actuals i molt virals 
a més de temes més coneguts “remember”. Hi haurà moltes sorpreses, animació, globus, go-go’s i moltes 
coses més. Tornarem a veure i sentir en les nostres pells el conegut Wondertron!.

A 2/4  de 3 de la nit
A la Carpa Jove, gran nit de DJ’s amb DJ MARÇAL VENTURA i DJ MAX.

DIUMENGE, 25 DE SETEMBRE
A partir de les 9 del matí
Tirada de bitlles entre Alpicat i Almacelles al recinte de l’antiga Residència d’avis.

A les 11 del matí
A la sala ARCA, espectacle de titelles “HAMELÍ” del grup infantil Xip Xap.

A les 12 del matí
A la Plaça de la Vila, ballada de sardanes a càrrec de la cobla Jovenívola d’Agramunt.
En cas d’inclemències meteorològiques, aquest acte es faria a la Sala Polivalent.

A partir de les 12 del matí
A la carpa de la Penya Els de Sempre, Festa de la Paella. Sereu benvinguts amb els vostres estris i 
ingredients per delectar els vostres comensals amb la millor paella.

A les 4 de la tarda
A la carpa de la Penya Els de Sempre, TARDEO amb la BANDA MUSICAL VERNAL.

 A partir de les 7 de la tarda
Al Parc d’Europa començarà un ball de tarda-nit fins a les 22 hores amb l’Orquestra JAMAICA, que 
clourà el seu espectacle musical fins donar peu al castell de focs d’artifici. 

A les 10 de la nit
Com a colofó a les Festes de la Mercè 2022, iniciem el 10è Piromusical de la Mercè d’Alma-
celles, amb un passeig per un ampli ventall de les millors i més conegudes cançons de la 
història recent i, sempre al ritme dels focs d’artifici més impressionants de la comarca que 
prendran vida en les immediacions de la plaça de les Llums, l’Obelisc i del mateix Parc 
d’Europa.

NOTES
• Les firetes i demés atraccions es trobaran instal·lades a l’esplanada annexa a la Sala Polivalent i voltants de la Rambla de la Il·lustració.
• El recinte de les Penyes es trobarà ubicat a les esplanades situades entre el carrer Maragall i el carrer Mossèn Alexandre Pedra.
• Els comerços tancaran el dissabte, dia 24 de setembre tot el dia.
• Tots els actes organitzats i patrocinats per l’Ajuntament seran gratuïts.
• A fi de facilitar que la gent que ho vulgui vegi el castell de focs d’artifici de manera còmoda, s’habilitarà un espai amb cadires dins el Parc d’Europa.
• La Comissió de Festes es reserva el dret d’alterar, modificar o suprimir qualsevol acte.

AVISOS
• En aquestes Festes de la Mercè, a partir del dia 18 de setembre, i per tal que no us perdeu res de res, podreu seguir tots els actes de les Festes 
de la Mercè a través de l’emissió de TV-ALMACELLES al canal 40 de la vostra TDT.

ACTES PARAL·LELS
Dissabte i diumenge, 1 i 2 d’octubre

Durant tot el dia
A la Sala Polivalent, 2a FIRA DEL PLAYMOBIL      

Dissabte, 8 d’octubre
A partir de les 6 de la tarda
Al Parc Europa, OKTOBEERFEST

Dijous, 13 d’octubre
A les 8 de la tarda
A la Sala ARCA, 1a NIT DE L’EMPRENEDORIA

Dissabte, 15 d’octubre
Durant tot el dia
A la Sala Polivalent, 1a Fira d’entitats ALMACELLES EN XARXA
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PUBILLA I DAMES D’HONOR 2022-2023

PAULA MOLINS PARÍS
PUBILLA 

AINA ROURE CALDERÓN 
DAMA D’HONOR 

MARIA CRUZ PASCUAL
DAMA D’HONOR 

XIOMARA HENAO GRACIA                                                   
DAMISEL.LA

AINA MILLERA PRATS      
 DAMISEL.LA 

PUBILLETA i DAMISEL·LES  2022-2023

DANAE MOLINA TORRES      
PUBILLETA
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HEREU i  CABALER 2022-2023

DAVID MARÍN MARTÍNEZ
HEREU

KEVIN ALVAREZ MONNÉ
CABALER

Bones Festes 

a tothom!!!

almacelles

 A LA 1 DE LA NIT

  dissabte 24 SETembre 2022

ZONA PENYES-CARPA JOVE

ENTRADA GRATUÏTA!!!
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Josep M Mora i Salvador Costa 

almacelles
DIjous, 22 de setembre de 2022
20 h al Museu d’Arquitectura i Urbanisme
JOSEP MAS DORDAL
Inauguració  exposició dels arquitectes

“estimacions”

Diumenge, 25 de setembre A les 22 h
es podran veure des de tots els indrets de la nostra vila!
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