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L'EQUIP DE GOVERN

Aquest any, sí!!! 

Sembla que podem tornar a celebrar la nostra 
enyorada Festa Major com cal. 

La Comissió de Festes hem tornat a posar fil a 
l'agulla per preparar-vos una Festa Major amb 
actes diversos i per a totes les edats. Esperem i 
desitgem que pugueu gaudir de tots els actes 
amb alegria i il·lusió. 

Us animem a participar de tots els actes 
d'aquesta Festa Major tan esperada després 
de tant temps de restriccions. 

Gaudiu molt de la festa! 

SALUT I ALEGRIA, QUE ARRIBA LA FESTA 
MAJOR!!!

LA COMISSIÓ DE FESTESBenvolguts veïns,
Benvolgudes veïnes,

Aquest any sí!!! Tornarem a conquerir tots els 
carrers, places i racons del nostre poble per 
celebrar la Festa Major.

Garcia, més que mai, vol recuperar aquest 2022 
una Festa Major que sigui un veritable esclat de 
vida, de carrer, de retrobaments, de mirades 
desemmascarades, de cultura; en definitiva, de 
Festa.

Encara cal anar amb cura i protegir, 
especialment, les persones més vulnerables, 
però la sensació col·lectiva és de tornar a gaudir 
d'una Festa Major com cal.

Volem donar les gràcies a la Comissió de Festes, 
als treballadors i treballadores de l'Ajuntament, 
a totes les persones, entitats i associacions que, 
any rere any, feu possible que la nostra Festa 
Major sigui una realitat.

Feu vostra la festa, gaudiu-la, feu poble i 
compartiu l'orgull de sentir-vos garcians i 
garcianes.

MOLT BONA FESTA MAJOR.
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L’ASSOC. DE JUBILATS
La gent gran de Garcia formem part del col·lectiu que més festes majors hem vist passar per 
la vida. Encara recordem quan se celebrava els dies 8, 9 i 10 de setembre, destinada a la 
Nativitat de la Verge Maria, titular de la nostra parròquia.

Ara, però, i ja fa uns quants 
anys que se celebra per la 
Mare de Déu d'agost, 
destinada a l'Assumpció de la 
Verge. La qüestió és que, sigui 
quan sigui, els humans tenim 
tot el dret d'esplaiar-nos i de 
divertir-nos, que ja ho veieu, 
estem envoltats de sotracs i 
batzacades. 

Per això, des de la Junta de 
l'Associació de Jubilats i 
Pensionistes, us desitgem 
que passeu i gaudiu d'una 
BONA FESTA MAJOR.

MAJORALS
Els MAJORALS us esperem al concurs de parxís i escacs i al ball de vermut, 
tot desitjant-vos una...

B   onica

   riginalO

   otableN

   migableA

F   amiliar

    specialE

   aludableS

    ranquil·laT

    ssossegadaA

M  àgica

   nimadaA

    uganeraJ

   rganitzadaO

   ealR

L’ASSOC. DE JUBILATS
La gent gran de Garcia formem part del col·lectiu que més festes majors hem vist passar per 
la vida. Encara recordem quan se celebrava els dies 8, 9 i 10 de setembre, destinada a la 
Nativitat de la Verge Maria, titular de la nostra parròquia.

Ara, però, i ja fa uns quants 
anys que se celebra per la 
Mare de Déu d'agost, 
destinada a l'Assumpció de la 
Verge. La qüestió és que, sigui 
quan sigui, els humans tenim 
tot el dret d'esplaiar-nos i de 
divertir-nos, que ja ho veieu, 
estem envoltats de sotracs i 
batzacades. 

Per això, des de la Junta de 
l'Associació de Jubilats i 
Pensionistes, us desitgem 
que passeu i gaudiu d'una 
BONA FESTA MAJOR.

MAJORALS
Els MAJORALS us esperem al concurs de parxís i escacs i al ball de vermut, 
tot desitjant-vos una...

B   onica

   riginalO

   otableN

   migableA

F   amiliar

    specialE

   aludableS

    ranquil·laT

    ssossegadaA

M  àgica

   nimadaA

    uganeraJ

   rganitzadaO

   ealR



L’AMPA DIABLES
L'Associació de Mares i Pares de Garcia us desitgem a totes i tots que passeu una bona 
Festa Major i us animem a participar als actes amb les vostres filles i els vostres fills, amb 
les vostres netes/s o nebodes/ts... Entre tots ajudarem els nostres infants a solidificar 
aquest vincle tan necessari per a ells i per a nosaltres.

Que passeu un bon estiu! Preparem-nos per agafar una forta embranzida per al curs vinent i 
seguir amb l'educació dels nostres fills. 

Perquè l'educació genera confiança, la confiança genera esperança i l'esperança PAU, la que 
necessitem per a què les nostres filles i fills visquin en un món lliure.

VISCA LA 
FESTA 
MAJOR!!!

Garcians i garcianes, 

Els Diables el Jordiet ja estem preparats per tornar a cremar Garcia!!! I vosaltres, després de 
2 anys no en teniu ganes, collons???!!!

No volem avançar res, però tornem més forts que mai! Ens hem renovat: nous diables i 
diablesses han pres el control. La nova Junta venim a liar-la més que mai, i necessitem tota 
la gent del poble per animar la gresca!

Aquest any torna la batucada el dissabte a la tarda, a les 19 h, seguirem amb el correfoc 
infantil, com cada any, per els carrers de Garcia, a les 21 h, i acabarem cremant la plaça 
Catalunya amb el XXXIX Correfoc de Garcia, a les 22 h.

I que no hi falti ningú! La festa continuarà a la pista amb el grup Koers, Skatarella i, per 
acabar, DJ Santi Joan. Us ho penseu perdre? Perquè els diables estem desitjant veure tots 
els gracians i garcianes 
donant-ho tot, al llarg 
de la nit! De la nit? I 
ara!!! Farem de dia!!!

Esperem que xaleu 
molt.

Visca els Diables el 
Jordiet i visca Garcia!

PREPAREU-VOS, QUE 
AQUEST ANY 
CREMAREM MOLT 
FORT!
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LA FOIG LA LLIGA Foigeros i foigeres,

Un any més arriba l'esperada Festa Major, i no podem estar més contentes perquè, per fi, 
torna amb ella la normalitat.

Aquest any volem que sigui una festa molt especial i, per això, des de La Foig hem preparat 
un homenatge a totes les dones del poble, des de les més petites fins a les més grans. 

Totes elles són dones valentes, fortes, decidides, treballadores… i així ho demostren al 
vídeo que us hem preparat, on en són les úniques protagonistes. 

Esperem que en gaudiu tant com nosaltres ho hem fet preparant-lo i pensant en cada una 
d'elles. No volem acomiadar-nos sense abans donar les gràcies a totes les dones que hi han 
volgut participar i que han 
deixat empremta compartint 
les seves veus. 

Ara toca gaudir de la Festa 
Major amb la família i 
amistats. 

VISCA GARCIA I TOTA LA 
SEVA GENT!!!

Anna Bros, Marta March, 
Míriam Benaiges, Judit Julià, 
Núria Perelló, Adrià Escoda i 
Mar Escoda 

Lliga contra el Càncer Comarques de 
Tarragona i Terres de l'Ebre.

L'objectiu principal de la Lliga és el de 
realitzar activitats que millorin el 
control i prevenció del càncer. 

La Delegació de Garcia està formada 
per un grupet de voluntàries que, 
sensibles a aquesta malaltia, programa 
i organitza diferents activitats solidàries 
per recaptar fons pels diferents 
projectes de la Lliga. Us animem a 
participar-hi!

Des d'aquest programa us volem  
desitjar una MOLT BONA FESTA 
MAJOR, que els actes programats 
siguin del vostre grat i que xaleu d'allò 
més en companyia de familiars i amics.
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ACTES
L’ASSOCIACIÓ DE DONES

Benvolguts veïns i benvolgudes veïnes,

Som la nova Junta de l'Associació de Dones. Aprofitem aquesta ocasió per donar-nos a 
conèixer i fer-vos saber que emprenem aquesta nova etapa amb moltes ganes, pensant en 
totes les dones del poble, organitzant actes on totes puguem participar i gaudir.

Estem obertes a noves propostes, 
suggeriments, nous reptes... tot el que ens 
vulgueu aportar serà benvingut. Volem una 
associació on TOTES en siguem partícips i 
on ens sentim còmodes.

QUE XALEU MOLT DE LA FESTA 
MAJOR!

VISCA GARCIA I VISCA LES DONES DE 
GARCIA!!! 

Aroa Roman, Judit Julià, Núria Perelló, Mari 
Carme Escoda, Maria Font, Mar Escoda i M. 
Carme Mani 

DIVENDRES 29 DE JULIOL

infants, a la plaça de l'església vella. Podreu 
pintar la vostra església vella. 

 Organitza: la Comissió

joves i adults, a la plaça de l'església vella. 
Podreu pintar la vostra església vella. 

 Organitza: la Comissió 

DISSABTE 30 DE JULIOL

Girls, a la Barca.

DIVENDRES 5 D'AGOST

Vine a gaudir d'una tarda d'estiu refrescant 
amb còctels per totes les edats i música a 
càrrec del DJ Santi Joan. 

 Organitza: la Foig.

 Organitza: la Societat de caçadors

pista de l'escola. 
 Organitza: la Penya
 Podeu apuntar-vos a les piscines fins 

al mateix dia.
 Hi haurà servei de bar. Podreu sopar 

allí.

DISSABTE 6 D'AGOST

 Organitza: la Societat de caçadors

d'Escode3, a la Barca.

DIUMENGE 7 D'AGOST

Garcia. 

individual: 16 €. Menors de 14 anys: 
11 €. Menors de 8 anys: 5 €. 

paelles a la zona del riu. 

 Inscripció a l'Ajuntament fins al 2 
d'agost.

DIMECRES 10 D'AGOST

ESCACS, a la pista. 
 Organitza: els Majorals
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DIVENDRES 12 D’AGOST 
Continueu amb la festa... Matinades amb XARANGA.

Sortida des de la pista.

Divertit CARNAVAL D'ESTIU remullat. Hi haurà guerra d'aigua. 
No us ho podeu perdre! Hi haurà premis. A la plaça Catalunya.

Inauguració de l'exposició: “La nostra església vella”. Els  
artistes locals ens mostraran les seves obres: pintura, ceràmica, 
dibuix, fotografia... relacionades amb aquesta icona del poble. 
Organitza: la Foig i la Comissió de Festes

A l'església vella.

“DONA'M VEU”. VÍDEO-RELAT PROTAGONITZAT PER LES 
DONES DE GARCIA, a l'església vella. El muntatge del vídeo ha 
estat a càrrec de Francesc Molina March.  Organitza: La Foig

Gran CONCERT, amb l'orquestra Nova Saturno.

BALL, amb la mateixa orquestra: Nova Saturno.

JOC POPULAR, a mitja part del ball, a càrrec de La Foig.

 En finalitzar, DJ Santi Joan.

DIJOUS 11 D’AGOST 
Repic de campanes i llançament de la senyera des del campanar de 
l'església per anunciar que ja tenim aquí LA FESTA MAJOR D'ESTIU.

Recepció d'entitats, associacions i pregonera, a l'Ajuntament.

PREGÓ DE FESTA MAJOR, a càrrec de Lita Vila Diloli, mestra jubilada de 
l'escola El Verger de Garcia, al recinte de les piscines. Tot seguit, tret de 
sortida o, més ben dit, coets de sortida de la nostra Festa Major. 

Vigila! Inici del JOC DE L'ASSASSÍ. 

Inscripcions a l'Ajuntament fins al 8 d'agost.

Tradicional sopar popular. SARDINADA per a tothom, a la pista. 

Tiquet: 3 €, al mateix recinte.

Després de sopar, JOC POPULAR, a càrrec de la la Lliga Contra el Càncer.

Gran festa IMAGINA RÀDIO!!! Amb bona música, espectacles, regals per 
a tothom… Gresca assegurada! 
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Espectacular tobogan-llançadora aquàtic per a totes les edats. Si 
teniu flotador gran, el podeu portar! A la baixada de les piscines!!! 
A partir de les 11.30 h, a la piscina, també podreu trobar un 
assortit de matalassos aquàtics!!!

Obertura de l'exposició. Veniu a gaudir de l'exposició dels artistes 
locals!

FIRA DELS SENTITS. Fira de Festa Major, a la zona verda del riu 
(nova ubicació). Veniu a gaudir d'un magnífic indret ple d'història 
a la fresca degustant bons vins acompanyats de bones tapes i 
diverses parades locals.

FESTA PINKY, pels més petits.

faran gaudir de les millors versions del rock, el pop, l'ska, el reggae 
o el punk, entre altres.

 I, per finalitzar, DJ Santi Joan.

DIUMENGE 14 D’AGOST 

DISSABTE 13 D’AGOST 
VÒLEI FANG amb vermut electrònic. Inscripcions al mateix 
moment. Al camp de futbol. 

Organitza: la Comissió

BATUCADA, a la zona del riu.

Correfoc infantil, a la plaça Era del Cid, seguint el recorregut 
de costum.

Organitza: la Colla de Diables

NIT JOVE, amb els concerts SKATARELLA i KOERS. No us ho 
podeu perdre, la gresca està assegurada!

 En finalitzar, DJ Santi Joan.
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NIT JOVE, amb els concerts SKATARELLA i KOERS. No us ho 
podeu perdre, la gresca està assegurada!

 En finalitzar, DJ Santi Joan.



à Heu d'estar inscrits a l'Ajuntament abans del 3 
d'agost.

à L'organització no posarà cap estri per fer la paella. 
Posarà taules i cadires.

à El concurs començarà a les 13 h.

à La paella s'ha de fer dins el recinte.

à A les 14.30 h tothom tirarà l'arròs i es portaran 
les paelles ja fetes al lloc indicat.

à A les 15 h les persones membres del jurat 
començaran el tast de les paelles. Hi haurà 5 
membres del jurat. 

à A les 16 h s'emetrà el veredicte, anunciant les 
paelles guanyadores del concurs. 

NOTES
MISSA DE FESTA MAJOR, en honor a la mare de Déu.

BALL DE VERMUT, a la pista, amb la Banda de Ginestar. Podreu 
adquirir el pack Magda per 12 €. 

Organitza: els Majorals

Reconeixement a l'avi de Garcia que ens representarà a la Festa de 
l'Avi comarcal. 

Organitza: Associació de Jubilats

Toca el torn dels petits de la casa: CUCANYES. Després de dos 
anys sense poder-les fer, aquest any, amb moltes novetats. Hi ha 
tradicions que no es poden perdre! A la plaça Catalunya. 
Organitza: AMPA

FESTA DE L'ESCUMA. Porteu el banyador i les ganes de passar-ho 
bé.

Fi de festa! Si encara no heu pogut veure “DONA'M VEU”. 
VÍDEO-RELAT PROTAGONITZAT PER LES DONES DE GARCIA, 
veniu a la pista. 

 Organitza: La Foig

Les taules es pagaran el dimecres dia 10, a 
les 20 h, a l'Ajuntament vell. Reserveu taula 
trucant a l'Ajuntament. Teniu temps fins 
dilluns 8 d'agost. Preu: 20 €.

(El dissabte i el diumenge no es reserva taula)

TAULES

CONCURS DE FOTOGRAFIA
Pengeu les fotos de la Festa Major i 
participeu al concurs de fotografia. Feu 
fotos originals amb família o amics i 
publiqueu-les amb l'etiqueta 
#FMGarcia2022 i @ajuntamentdegarcia. 
Hi haurà premi per la més original.   
Feu un clic!!!

CONCURS DE PAELLES

PREMIS
1r: un pernil
2n: un formatge
3r: un xoriç

DILLUNS 15  D’AGOST 
DIA DE LA MARE DE DÉU

à Heu d'estar inscrits a l'Ajuntament abans del 3 
d'agost.

à L'organització no posarà cap estri per fer la paella. 
Posarà taules i cadires.

à El concurs començarà a les 13 h.

à La paella s'ha de fer dins el recinte.

à A les 14.30 h tothom tirarà l'arròs i es portaran 
les paelles ja fetes al lloc indicat.

à A les 15 h les persones membres del jurat 
començaran el tast de les paelles. Hi haurà 5 
membres del jurat. 

à A les 16 h s'emetrà el veredicte, anunciant les 
paelles guanyadores del concurs. 

NOTES
MISSA DE FESTA MAJOR, en honor a la mare de Déu.

BALL DE VERMUT, a la pista, amb la Banda de Ginestar. Podreu 
adquirir el pack Magda per 12 €. 

Organitza: els Majorals

Reconeixement a l'avi de Garcia que ens representarà a la Festa de 
l'Avi comarcal. 

Organitza: Associació de Jubilats

Toca el torn dels petits de la casa: CUCANYES. Després de dos 
anys sense poder-les fer, aquest any, amb moltes novetats. Hi ha 
tradicions que no es poden perdre! A la plaça Catalunya. 
Organitza: AMPA

FESTA DE L'ESCUMA. Porteu el banyador i les ganes de passar-ho 
bé.

Fi de festa! Si encara no heu pogut veure “DONA'M VEU”. 
VÍDEO-RELAT PROTAGONITZAT PER LES DONES DE GARCIA, 
veniu a la pista. 

 Organitza: La Foig

Les taules es pagaran el dimecres dia 10, a 
les 20 h, a l'Ajuntament vell. Reserveu taula 
trucant a l'Ajuntament. Teniu temps fins 
dilluns 8 d'agost. Preu: 20 €.

(El dissabte i el diumenge no es reserva taula)

TAULES

CONCURS DE FOTOGRAFIA
Pengeu les fotos de la Festa Major i 
participeu al concurs de fotografia. Feu 
fotos originals amb família o amics i 
publiqueu-les amb l'etiqueta 
#FMGarcia2022 i @ajuntamentdegarcia. 
Hi haurà premi per la més original.   
Feu un clic!!!

CONCURS DE PAELLES

PREMIS
1r: un pernil
2n: un formatge
3r: un xoriç

DILLUNS 15  D’AGOST 
DIA DE LA MARE DE DÉU



Poseu llum a la foscor!!! Els crims de Garcia. Qui és 
l'assassí?

1. QUIN ÉS L'OBJECTIU DE LES PERSONES 
PARTICIPANTS?

L'assassí és un joc de rol en el qual les persones participants 
tenen un doble paper: el de víctima i el d'assassí.

Un cop us hàgiu inscrit, se us assignarà el nom de la vostra 
víctima. Però vigileu, perquè vosaltres també sereu 
l'objectiu d'una altra persona!

El nom de la víctima el podreu recollir al 1r acte de Festa 
Major: al pregó. Allí s'iniciarà el joc. Si no podeu estar el 
dia del pregó, no hi podreu jugar. 

2. QUÈ HEU DE FER PER GUANYAR?

1. Que no us matin.

2. Eliminar el màxim de persones que participen al joc.

3. Aconseguir matar la persona que té el vostre nom. Si al 
matar la vostra víctima, aquesta tenia el vostre nom, 
significa que sou l'última persona supervivent i,  amb 
això, el joc s'haurà acabat.

JOC DE L'ASSASSÍ
Continuem amb… 

3. COM S'HI JUGA?

El joc comença el primer dia de la Festa Major, 
el dijous 11 d'agost, a les 20.30 h, amb el pregó, 
fins dilluns en finalitzar la festa de l'escuma.

Cada persona inscrita haurà d'anar a l'acte del 
pregó de Festa Major, el dia 11 d'agost, a buscar 
un clauer amb el nom de la seva víctima. No el 
perdeu, ja que serà l'arma per poder matar-la. 
Amb aquest clauer haureu de tocar-li l'espatlla, 
però de cara, ja que d'esquena és a traïció, i li 
haureu de dir: "Estàs mort", però sense que us 
vegi ningú! En aquest moment, heu d'ensenyar 
el clauer a la vostra víctima perquè es vegi que 
realment hi ha el seu nom escrit! Un cop 
morta, us donarà els clauers de tots els que ha 
matat, en cas que ho hagi fet, i el de la seva 
víctima que, a partir d'aquest moment, serà la 
vostra!

Us heu de quedar amb els clauers de totes les 
vostres víctimes, ja que l'assassí guanyador serà 
el que més víctimes hagi aconseguit durant la 
Festa Major.

En cas que la persona que aneu a matar us 
descobreixi, no ho podreu fer en aquell 
moment, haureu de buscar la manera de poder 
matar-la agafant-la per sorpresa.

És molt important que no digueu a ningú si 
jugueu o no, ni si us han matat o no!!!

Només es pot matar en actes de la Festa 
Major!!! I no es pot matar la gent que estigui 
treballant en algun acte de la Festa Major.

4. QUI POT JUGAR?

Hi haurà 2 categories:

4De 8 a 15 anys

4Majors de 16 anys

Això sí, les persones que vulgueu participar 
heu de tenir la intenció d'assistir als actes 
programats. 

5. QUI TÉ PREMI?

1. L'última persona supervivent. 

2. L'assassí/na en sèrie, és a dir, la persona que 
tingui més clauers.

6. QUINS SÓN ELS PREMIS? 

El premi serà 1 sopar per a 2 persones de cada 
categoria al Bar de les piscines la Mercè, de 
Garcia.

Poseu llum a la foscor!!! Els crims de Garcia. Qui és 
l'assassí?

1. QUIN ÉS L'OBJECTIU DE LES PERSONES 
PARTICIPANTS?

L'assassí és un joc de rol en el qual les persones participants 
tenen un doble paper: el de víctima i el d'assassí.

Un cop us hàgiu inscrit, se us assignarà el nom de la vostra 
víctima. Però vigileu, perquè vosaltres també sereu 
l'objectiu d'una altra persona!

El nom de la víctima el podreu recollir al 1r acte de Festa 
Major: al pregó. Allí s'iniciarà el joc. Si no podeu estar el 
dia del pregó, no hi podreu jugar. 

2. QUÈ HEU DE FER PER GUANYAR?

1. Que no us matin.

2. Eliminar el màxim de persones que participen al joc.

3. Aconseguir matar la persona que té el vostre nom. Si al 
matar la vostra víctima, aquesta tenia el vostre nom, 
significa que sou l'última persona supervivent i,  amb 
això, el joc s'haurà acabat.

JOC DE L'ASSASSÍ
Continuem amb… 

3. COM S'HI JUGA?

El joc comença el primer dia de la Festa Major, 
el dijous 11 d'agost, a les 20.30 h, amb el pregó, 
fins dilluns en finalitzar la festa de l'escuma.

Cada persona inscrita haurà d'anar a l'acte del 
pregó de Festa Major, el dia 11 d'agost, a buscar 
un clauer amb el nom de la seva víctima. No el 
perdeu, ja que serà l'arma per poder matar-la. 
Amb aquest clauer haureu de tocar-li l'espatlla, 
però de cara, ja que d'esquena és a traïció, i li 
haureu de dir: "Estàs mort", però sense que us 
vegi ningú! En aquest moment, heu d'ensenyar 
el clauer a la vostra víctima perquè es vegi que 
realment hi ha el seu nom escrit! Un cop 
morta, us donarà els clauers de tots els que ha 
matat, en cas que ho hagi fet, i el de la seva 
víctima que, a partir d'aquest moment, serà la 
vostra!

Us heu de quedar amb els clauers de totes les 
vostres víctimes, ja que l'assassí guanyador serà 
el que més víctimes hagi aconseguit durant la 
Festa Major.

En cas que la persona que aneu a matar us 
descobreixi, no ho podreu fer en aquell 
moment, haureu de buscar la manera de poder 
matar-la agafant-la per sorpresa.

És molt important que no digueu a ningú si 
jugueu o no, ni si us han matat o no!!!

Només es pot matar en actes de la Festa 
Major!!! I no es pot matar la gent que estigui 
treballant en algun acte de la Festa Major.

4. QUI POT JUGAR?

Hi haurà 2 categories:

4De 8 a 15 anys

4Majors de 16 anys

Això sí, les persones que vulgueu participar 
heu de tenir la intenció d'assistir als actes 
programats. 

5. QUI TÉ PREMI?

1. L'última persona supervivent. 

2. L'assassí/na en sèrie, és a dir, la persona que 
tingui més clauers.

6. QUINS SÓN ELS PREMIS? 

El premi serà 1 sopar per a 2 persones de cada 
categoria al Bar de les piscines la Mercè, de 
Garcia.
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Ajuntament de Garcia 

Foto portada: Isaac Torné
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