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Benvolguts veïns i veïnes, 

Un any més, el poble de Soses dóna 
la benvinguda a la Festa Major de 
Sant Llorenç, i des de l’Ajuntament, en 
nom meu i en el de tota la corporació 
municipal, us traslladem els nostres 
millors desitjos per a tots vosaltres i per 
als vostres familiars de cara a aquests 
dies de Festa Major.

Uns dies que estaran dedicats a Sant 
Llorenç, el nostre patró, que presidirà 
unes jornades que, com és tradició, seran 

d’alegria i retrobament entre famílies i amics, amb gent que viu tot l’any al poble 
i d’altres que, malgrat no fer-ho, mantenen la seva vinculació amb Soses.

El programa de festes és fruit de la tasca de la Regidoria de Festes, a la 
que voldria felicitar, d’una banda, per aquesta feina, però sobretot per haver 
sabut captar, un cop més, la col·laboració del teixit associatiu de Soses. 
Aquest fet es tradueix en un suport en tot allò que es fa i es desfà i que 
resulta imprescindible perquè la Festa Major sigui una realitat any rere any. 
És per això que vull fer extensius a tothom, col·lectius i particulars, el meu 
agraïment i la meva felicitació, així com el desig que tinguem una festa 
presidida per la convivència, el civisme i la tolerància envers els altres.

Ens esperen, doncs, uns dies de festa en què gaudirem de balls, música, 
gresca, diversió, retrobaments, jocs per a petits i grans,... i us convido a 
que els visqueu amb les mateixes ganes, il·lusió i compromís que ens han 
d’ajudar a que Soses tiri endavant amb empenta. 

No voldria acabar sense fer una referència a la situació de país, més encara 
tenint en compte que, com és tradicional, la nostra Festa Major viurà la 
seva cloenda coincidint amb els actes de l’Onze de Setembre. Us animo a 
ser partícips de la Diada Nacional de Catalunya i a expressar, com sempre 
de manera pacífica i cívica, el vostre suport a la llibertat que, durant els 
darrers temps, ens han volgut arrabassar. 

Gaudiu, doncs, de la Festa Major!! Visca Soses i visca Catalunya!!

Isidre Mesalles 
Alcalde de Soses



Mariona Ribes Ribes 
Regidora de Cultura i Festes

Salutació Regidoria 
de Cultura i Festes

Veïns i veïnes,

Soses es vesteix de gala per celebrar, 
un any més, la Festa Major de Sant 
Llorenç, que tindrà lloc del 5 al 9 
de setembre. Serà una bona ocasió 
per tancar amb el millor regust la 
temporada estival i gaudir tots junts 
del conjunt de propostes que hem 
preparat per a tots els veïns i visitants 
de Soses.

Aquest any, la Festa Major aposta per la cultura, la música, l’esport, les 
tradicions i molt més, ja que seran el fil conductor de la programació que 
està a punt de començar... Un programa d’activitats que, a més, us convida 
a tots i a totes a trobar-nos i a celebrar conjuntament la nostra festa. En 
definitiva, un grapat de propostes per a tots els gustos i edats per fer-nos a 
tots partícips de la Festa Major de Sant Llorenç.

Des de la Regidoria de Cultura i Festes, volem agrair la contribució del teixit 
associatiu per tal que aquesta nova Festa Major torni a ser recordada com 
una de les millors edicions.

Esperem que tots i totes gaudiu, un any més, de les nostres estimades 
festes.

Bona Festa Major i visca Soses! 
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 _ 11.30  

Processó i Missa Solemne en honor a Sant Llorenç, cantada per la CORAL 
CLAMOR.

A continuació, ballada de sardanes a la 
plaça de l’Ajuntament amb la COBLA 
CONTEMPORÀNIA.

 _ 13.00  

VERMUT POPULAR de Festa Major, a la 
plaça de l’Ajuntament, amb la col·laboració de 
l’Associació Cultural de Dones.

 _ 19.00  

Concert i ball a càrrec de l’ORQUESTRA SELVATANA, a la plaça Santiago 
Miret.

 _ 00.00 

Ball de nit a càrrec de l’ORQUESTRA SELVATANA.



Dijous 6 de setembre

 _ 11.00 a 15.00 

Rocòdrom d’aventura amb tobogan, tirolines, electros i tot de material 
flotant per a totes les edats, a les Piscines Municipals.

 _ 16.00 

Concurs de Pesca, organitzat pel Club Esportiu de Pesca.

 _ 18.00 

Cercavila infantil amb FANTASIA, a la plaça Santiago Miret.

Fantàstica cercavila amb música i comparses pels carrers del poble on ens 
acompanyaran els personatges MICKEY MOUSE, MINNIE MOUSE, DAISY 
DONALD, ÀNEC DONALD, la PEPPA PIG i BOB ESPONJA,... i on acabarem 
amb un Photocall final.

 _ 22.30 

Espectacle ‘BONA GENT’, amb QUIM MASFERRER,  
del programa ‘El Foraster’ de TV3, a la plaça Santiago Miret.
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Durant anys, dècades, segles, hem aplaudit actors, actrius, dramaturgs, 
escenografies, directors,... però ens hem oblidat d’una peça clau del 
teatre: el públic.  Quim Masferrer pensa que ha arribat l’hora de fer 
un homenatge al públic en un espectacle únic i impossible de repetir, 
perquè el públic n’és el protagonista. Un protagonista, o millor dit, molts 
protagonistes, que escriuran l’argument d’aquesta experiència. 

Un espectacle ple de veritat. Un espectacle honest. Un espectacle on 
Quim Masferrer vol ser el teu espectador.

En finalitzar la representació, l’actuació de BATUCADA SAMBALA ens 
omplirà de ritme amb la seva batucada, que ens acompanyarà fins a la 
zona de les Penyes, on ens esperaran els joves del nostre poble amb la 
seva música i el millor ambient per poder gaudir d’una bona Festa Major.

 _ Continua la festa a la zona de les Penyes.



7
Divendres 7 de setembre

 _ 10.00 

12a PEDALADA POPULAR, organitzada pel Club Ciclista de Soses

Recorregut curt: sortida i arribada a la plaça Santiago Miret, on hi haurà 
un esmorzar per a tots els participants.

Recorregut llarg: per als més valents, tot havent esmorzat, continuarà un 
recorregut de 20 kilòmetres pels camins del terme municipal de Soses.

 _ 10.30 

Taller de cuina infantil LA XARRANCA per aprendre i descobrir les 
arts culinàries, a la plaça de l’Ajuntament. Durant el matí s’elaboraran 
“PIZZES”.

Us oferim un taller de cuina dins d’una gran i atractiva estructura en 
forma de cuina. Els nens i nenes es podran convertir en cuiners per un dia, 
descobrint i desenvolupant les seves arts culinàries dins d’una estructura 
força especial.

Els nostres petits xefs seran els encarregats de dinamitzar el taller. 
En entrar a la cuina els nens i nenes es col·locaran un davantal per 
transformar-se així en cuiners per un dia.

 _ 12.00 

Afinarem la punteria amb el campionat de TIR A LA CARABINA a la 
cantonada del carrer Estatut.

 _ 17.00 

Continuarem amb el Taller de cuina infantil LA XARRANCA, on durant la 
tarda s’elaboraran “GALETES DIVERTIDES”.

 _ 17.00 

Humor Amarillo XTREME TIME, al recinte de les Penyes.

La Gimcana Humor Amarillo és una activitat per a adults pensada per a 
colles. Està formada per proves molt divertides, com ara la famosa ‘Lluita 
de guerrers’, ‘L’inflable flotant’, ‘La cursa d’esquí col·lectiu’, “Les mans 
musicals” i ‘L’eliminador’, entre d’altres.
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 _ 19.00 

Concert i ball a càrrec de l’Orquestra NUEVA ETAPA, a la plaça Santiago 
Miret.

 _ 00.00 

Ball de nit a càrrec de l’Orquestra NUEVA ETAPA. 

 _ 02.00  
Continuarem a l’escenari de les Penyes amb el GRUP VIRUS.

La trajectòria dels Virus va començar, com la de 
moltes altres bandes, en petits escenaris de la 

seva ciutat, però ben aviat van demostrar que 
no són en el món de la música per casualitat. 
L’indiscutible carisma que desprèn el grup 
una vegada puja a dalt de l’escenari va fer 
que ben aviat es fessin amb un públic molt 

fidel que els segueix allà on van. El seu fort 
són les versions de clàssics del rock, però sense 

caure en el tòpic, i això ha fet que es perfilin com el 
relleu de bandes ja consolidades.

 _ Continua la festa a la zona de les Penyes.



8Dissabte 8 de setembre

 _ 09.00 

Recorregut de caça amb esmorzar popular al camp de tir Joan Farré. 
Organitzat per l’Associació LO PERDIGÓ.

 _ 11.00 

MEGA TOBOGAN URBÀ.

De 75 metres de llargada, ubicat al carrer Centre de la població, amb 
animació musical i apte per a tots els públics. En aquesta activitat tindrem 
la col·laboració de la Comissió de Festes de Soses. 

El preu per gaudir d’aquest tobogan serà de 3 euros durant tota la jornada. 
Es lliurarà una polsera.

 _ 16.00 

Continuarem amb el MEGA TOBOGAN URBÀ fins a les 19.00 hores.

 _ 18.00  

Espectacle de màgia ‘MARTINGALES’, amb JORDI QUIMERA, a la plaça 
de l’Ajuntament.

Martingales és un espectacle pensat 
per a un públic familiar, on el misteri 
i la sorpresa s’harmonitzaran amb la 
màgia més divertida.

 _ 18:00 

Partit de Futbol 3r Catalana “CF.
SOSES vs AT.ALPICAT”, al Camp de 
Futbol Municipal de Soses.

 _ 19.00 

Concert i ball a càrrec de l’Orquestra 
LA PASARELA.
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Ball de nit a càrrec de l’Orquestra LA PASARELA.

 _ 02.00 

A l’escenari de les Penyes, actuació del grup de versions HEY PACHUCOS.

Un grup de versions format per vuit músics energètics i experimentats 
que basa el seu repertori en els temes més coneguts del cançoner català. 

Després d’una experiència de més de set anys als escenaris, el grup ha 
trobat la fórmula perfecta de la festa: cançons enganxoses, un show 
impossible i una energia imparable.

Més de dues hores de festa i música. Pachucos és la millor opció per a 
qualsevol escenari. 

 _ Continua la festa a la zona de les Penyes.



Diumenge 9 de setembre

 _ 10.00 

Com ja és tradició al nostre poble, un any més ens reunirem al carrer 
Major per dinar tots plegats i celebrar la tradicional FESTA DE LES 
CASSOLES.

Durant tot el dinar, la xaranga LOS 
METRALLETA ens amenitzarà i ens alegrarà 
amb la seva música, i havent dinat ens 
acompanyarà fins a la gran festa HOLY 
FESTIVAL a la zona de les Penyes.

 _ 17.00 

HOLY FESTIVAL DOLLY, una festa d’alegria, diversió, música i plena 
de colors a la zona de les Penyes. L’Ajuntament de Soses regalarà les 
primeres bosses de colors.
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Recomanacions per la Holy Festival:

•	Es recomana posar-se crema hidratant abans i després de la festa per 
treure’s amb més facilitat la pols de colors de la pell.

•	Portar ulleres de sol o de piscina per protegir els ulls.

•	Portar roba vella, si pot ser de color blanc perquè ressaltin més els colors.

 

 _ 19.00 

Concert i sessió llarga de ball a càrrec de 
l’Orquestra JUNIORS.

 _ 23.00 

Cloenda de la Festa Major de Sant Llorenç 2018, amb un magnífic Castell 
de Focs a càrrec de la Pirotècnia Tomàs de Benicarló



Dimarts 11 de setembre

 _ 19:00

Actuació: LA TIETA CLARA

Una mica de nostàlgia, una mica d’amor, una mica de 
música i moltes històries a la vora del foc.

Això és el que ens porta La Tieta Clara, amb cançons 
que potser hem sentit, que potser hem escoltat, o 
d’altres que ens seran descobertes, però totes amb un 
denominador comú, la nostra llengua el Català.

 _ 20:30

En acabar la representació, s’oferirà rom cremat per a 
tothom, amb la col·laboració de la Comissió de Festes.
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NOTES

L’organització es reserva el dret a modificar horaris i/o activitats del programa.

Es prega que el dia de la Festa de les Cassoles tots els participants estiguin 
ubicats al carrer Major, per a un millor ambient i per a una millor festa.

Es prega que el diumenge dia 9 no s’aparquin cotxes als següents carrers: 
Major, plaça de l’Ajuntament i Sindicat, mentre duri la Festa de les Cassoles.

INFORMACIÓ PER A LES PENYES

Els integrants de cada penya seran responsables de preservar l’ordre públic 
dins de cada penya, la convivència amb les altres penyes i els seus accessos, 
per tal d’evitar ocasionar molèsties als veïns. Així mateix, hauran de respectar 
els horaris establerts, tant pel que fa a les actuacions previstes en aquella zona 
com als horaris de tancament.

Es fa constar que ni l’activitat de les penyes ni els seus membres tenen cap 
relació de dependència amb l’Ajuntament, als efectes establerts al Codi Penal, 
fet que significa que l’autorització és a precari i merament tolerada, per la qual 
cosa els seus membres o bé els pares i/o tutors que han autoritzat la seva 
participació seran directament els únics responsables dels danys i perjudicis 
que puguin causar a terceres persones i béns de caràcter públic o privat.

Recordem a les penyes que és molt important la seva col·laboració per evitar 
incidents amb veïns i, tant o més important, la seva participació en tots els 
actes programats per la Festa Major.

INFORMACIÓ PER A LES COLLES PARTICIPANTS  
EN LA FESTA DE LES CASSOLES

Les taules i les cadires es podran passar a recollir el diumenge dia 9 de 
setembre, des de les 9 fins a les 11 hores, a la plaça Santiago Miret. S’haurà de 
deixar fiança de 10 euros per colla, que es retornarà un cop es tornin les taules 
i cadires utilitzades.

L’horari per tornar les taules i les cadires serà de 16:30 a 17:30 hores. Per 
gaudir de la festa, es demana a tots els participants que estiguin ubicats al 
carrer Major.

Agraïm la col·laboració de tothom, tant en l’elaboració de les cassoles com en 

la recollida de taules i cadires.



Ajuntament de Soses

Pl. de l’Ajuntament, 1

25181 Soses

973 79 78 06

La força d’un poble unit és imparable
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