
  L’ALEIXAR

festa major

dissabte 22 de maig

divendres 28 de maig

dissabte 29 de maig

19.00 h Campionat DE ping-pong
Torneig de tennis de taula  i lliurament de premis a tots 
els participants.

Lloc: Sala d’espectacles de La Societat
Organitza: Societat Recreativa “La Unió”

22.00 h prEgó DE fEsta major 
A càrrec de Fina Anglès Soronellas. 

 tronaDa
A l’Aleixar la tronada era, si més no des de la segona 
meitat del segle XIX, un component característic de la 
festa major. Ara recuperem aquest acte a la Plaça de la 
Vila. Presentació a càrrec de Salvador Palomar.

CorrEfoC
El Bou d’Alforja, El Boc de Vandellòs i  La Víbria de Reus.

Lloc: Plaça de la Vila 
Organitza: Societat Recreativa “La Unió”

24.00 h sax ars BanD  En ConCErt
Assistir a un concert de SAX ARS BAND es deixar-se 
portar per un món fascinant, recordar belles melodies i 
emocionar-se. Música de concert per a ésser escoltada 
i gaudida amb els cinc sentits.  Inclou temes variats 
que parteixen d’estàndards de jazz, blues i swing. Hi 
podeu trobar peces tant conegudes com IN THE MOOD, 
PENSYLVANNIA 6-5000 o AMERICAN PATROL (de Glenn 
Miller), MISTY (Erroll Garner) o MOONLIGHT IN VERMONT 
(John Blackburn i karl Suessdorf )... i moltes altres!

Entrada gratuïta a tots els socis
Lloc: Sala d’espectacles de La Societat
Organitza: Societat Recreativa “La Unió” 

18.00 h fasE prèVia 
 Campionat DE ping-pong

Lloc: Sala de La Societat

la trinitat 2010

22, 28, 29, 30 de maig i 6 de juny

11:00 h BEnVinguDa aL prEsiDEnt DE La DiputaCió
Rebuda del President de la Diputació de Tarragona,  
Josep Poblet i Tous, a la Casa de la Vila.  
Ens acompanyarà durant tot el matí.
Organitza: Casa de la Vila 

11:40 h Visita aLs LLoCs EmBLEmàtiCs DE La ViLa.
 Acompanyats del president de la diputació.

Organitza: Casa de la Vila

12.15 h missa En honor a sant antoni

13.00 h DansEs traDiCionaLs CataLanEs
Secció infantil i Juvenil del Grup de Danses de l’Aleixar 
Lloc: Plaça de la vila
Organitza: Grup de danses de l’Aleixar

13:45 h VErmut popuLar 
 Lloc: Sala d’espectacles de La Societat

Organitza: Casa de la Vila

16.30 h tir aL pLat 
Lloc: Camp de tir de la coma
Organitza: Societat de Caçadors

17.00 h  partit DE futBoL a L’EstiL D’aBans
Matx amistós entre dos equips Aleixarencs.  
S’hi pot apuntar tothom que s’hi vegi en cor! 
Lloc: Camp de futbol de Sant Antoni
Inscripcions: Casa de la Vila 977 81 50 05 
Organitza: Colla de Joves de l’Aleixar

18.45h  joCs DE CuCanya pEr a tota La mainaDa
A càrrec de la companyia Rovell d’ou.
Lloc: Plaça de la vila
Organitza:  Societat Recreativa “La Unió”
 

24.00 h  ConCErt amB L’orquEstra mitjanit
Com taltres altres vegades l’’orquestra Mitjanit torna a 
l’Aleixar. La festa està assegurada!
Lloc: Pista poliesportiva
Organitza: Colla de Joves de l’Aleixar



  L’ALEIXAR

festa major
la trinitat 2010

22, 28, 29, 30 de maig i 6 de juny

10:45 h ii DiaDa BastonEra infantiL
Bastoners de Cambrils
Colla bastonera de Reus
Bastoners de l’Aleixar
Grallers de l’Aleixar
Colla gegantera de l’Aleixar

A continuació, lliurament d’obsequis.

Lloc: Plaça de la vila  
Organitza: Bastoners de l’Aleixar

12.15 h fEsta DE La santissima trinitat
 missa major

13.15 h BaLLaDa finaL DE CoLLEs BastonErEs 
 Lloc: Plaça de la vila 

19.00 h tEatrE
 La ViDa És un CaBarEt

A càrrec del grup 45 R.P.M. de Tarragona
Autor i director:  Vicenç Cañón

Un espectacle divertit i dinámic, on la companyia farà 
arribar al públic l’aire fresc i el bon humor habitual a les 
seves obres.

[...] Ben entès, érem davant d’una obra intel•ligent, astutament còmica, 
que ens va deixar a tots amb mal de boca de riure tant. Perquè de riure, 
vàrem riure molt. Tot el teatre, tothom. I val la pena, de tant en tant, 
quedar-se a gust enmig d’aquestes tardes tan negres que tenim. Aquí la 
crisi no existia: riure encara és gratuït. 
Aprofitant l’aspecte demodé d’un cabaret de floripondi pansit, les 
dotze amazones de cuixa generosa i llengua viperina van saber-se 
embolcallar per un text fet a mida pel seu director, Vicenç Cañón, i ens 
van llegir la cartilla de la forma més elegantment subtil.
Entre cuplets picants i cursilades esbraonades es va aconseguir que 
aflorés la caricatura més grotesca que tots representem al gran teatre 
de la vida. [...] 

Lloc: Sala d’espectacles de La Societat
Organitza: Societat Recreativa “La Unió”

13.00 h ConCErt 
 fusió DE graLLa, saxo i tECLat

A càrrec del mestre Ezequiel Molina molt vinculat a la 
vila i amb participació dels músics: Albert Solé, Joan 
Cuscó (gralles) Marc Vall (timbal) i el mestre convidat 
Llorenç Sabaté (gralla). 

Aquest original concert s’enmarca dins el curs de 
mestratge de l’aula de Música Tradicional de la 
Generalitat de Catalunya.

Entrada gratuïta a tots els socis
Lloc: Sala d’espectacles de La Societat
Organitza: Societat Recreativa “La Unió” 

diumenge 30 de maig

Col·labora en tots els actes de la festa major

JAP

Casa de la Vila
 L’Aleixar

SOCIETAT RECREATIVA “LA UNIÓ”
Pont de l’Abadia, 3, 

43381 L’Aleixar,  Tarragona
srlaunio@tinet.cat 

T. 977 81 50 80     M. 680 37 51 64 

diumenge  6 de juny


