


Benvolguts amics i veïns, 

Benvolgudes amigues i veïnes,

Anys enrere, aquesta salutació venia a ser una mena de benvinguda a la Festa 
Major, unes línies en què us desitjava que passéssiu uns dies de gresca i en què us 
presentàvem allò que, des de l'Ajuntament i les entitats del poble, us havíem 
preparat perquè així fos.

El cas és que, des de fa un parell d'anys, com bé sabeu, la conjuntura general és la 
que és, la situació sanitària ha estat la que ha estat, i la Festa Major se n'ha 
ressentit. Fa dos anys, perquè ni tan sols no es va poder celebrar, i l'any passat, 
perquè tot i celebrar-se, ho vam fer amb limitacions i restriccions. Enguany, i 
aquesta és la millor notícia, volem normalitzar la nostra Festa Major, i per això 
podem dir amb satisfacció que aquesta serà la Festa Major que esperàvem des de 
fa molt de temps.

Aquesta tornada a la normalitat es materialitzarà de l'11 al 16 d'agost, uns dies en 
què us proposem un seguit d'actes per a tots els gustos i edats: dos grans 
orquestres, com són la Principal de la Bisbal i Swing Latino, un grup de versions de 
primer nivell, com The Pink Goats, un grup de tribut a Txarango (Músics de Carrer), 
DJ, escala en hi-fi, havaneres, xaranga, correbars, espectacles infantils, els tornejos 
de futbol sala i de pàdel, polièdrics a les piscines i el tobogan gegant al carrer 
Major, la festa de l'escuma, l'actuació de la Colla Gegantera de Maials i moltes 
coses més. Tot plegat perquè tothom pugui gaudir al màxim d'aquests dies.

Per tal que aquesta tornada a la normalitat 
sigui plena, hem pensat que el pregó 
d'enguany també havia de tenir una 
significació molt especial. Com us deia 
abans, venim d'on venim, de dos anys molt 
difícils en què tothom ha hagut de donar el 

millor de si mateix per tirar endavant. Hem 
demostrat capacitat de resistència i de 

superació, i amb esforç i compromís ens n'hem 
sortit. I si algú personifica aquests valors és la 

nostra amiga i veïna Àngela Mora. Serà ella, que ha 
fet història en ser la primera gimnasta amb síndrome 

de Down en competir al Campionat d'Espanya amb les 
mateixes condicions que qualsevol altra persona, 
l'encarregada de fer el pregó de la Festa Major del seu poble, 
en un acte que se celebrarà el dimarts 12 a la plaça dels 
Arbres i en què també es presentaran, acompanyats de la 
Colla Gegantera, les pubilles i els hereus: Fernando Moisa 
Nelutu, Desirée Rodríguez Gabarrella, Martina Sisteré Segura 
i Aleix Ballesté Galán.

Us parlava, fa un moment, d'esforç i de compromís, uns 
aspectes en què també són exemplars les diferents entitats i 
associacions de Maials que col·laboren en la Festa Major, així 
com a aquells/es que ho fan a títol personal. Aprofito per 
trametre'ls un missatge públic d'agraïment per aquest suport 
que va molt més enllà d'aquests dies de festa, ja que la seva 
constància i activitat es fan paleses al llarg de tot l'any.

No voldria acabar sense 
remarcar dos aspectes més. 
D'una banda, cal destacar que 
enguany farem la 12a Festa 
Major sostenible, un fet gràcies al 
qual aprofito per donar les gràcies a 
tothom per ajudar a fer de Maials un poble més 
compromès amb el planeta i que col·labora per 
tenir un medi ambient millor. De l'altra, voldria 
fer una crida al civisme, de manera que animo 
tothom a divertir-se i a gaudir d'aquests dies, 
però sempre des del respecte als altres: una 
festa no serà plena ni de tots si no és fa sota 
aquests paràmetres de responsabilitat i 
consideració.

Gaudiu, doncs, de la Festa Major de Maials, 
gaudiu de la tornada de la Festa Major a la 
normalitat!!!

David Masot

Alcalde de Maials
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 DIJOUS 11 
19.00 h Final 2n Torneig de Pàdel Nivell 

Iniciació.

20.30 h Final 2n Torneig de Pàdel Nivell 
Intermig.

21.00h Partit de futbol sala solteres 
contra casades.

22.00 h Final de consolació de la 2a edició 
del Torneig d'Estiu de Futbol Sala 
(tercer i quart lloc).

23.00 h Final de la 2a edició del Torneig 
d'Estiu de Futbol Sala.

00.30 h Gimcana nocturna per la vila de 
Maials. Punt de trobada: les 
Penyes.

 DISSABTE 13 
10.00 h 2a Tirada amb aire comprimit. 

 Lloc: Instal·lacions de la peladora d'ametlles de la Cooperativa.

18.00 h Escala en hi-fi, a la Sala de la Societat, amb l'actuació de tots els artistes 
de Maials.

19.30 h Correbars, amb els GRALLERS DE MAIALS.

22.30 h Espectacle amb els equilibris i contorsionisme de RAFA I NONA, 
acompanyats de la humorista MAYTE CARRERAS, a la plaça dels Arbres.

00.30 h Grup versions MUSICS DE CARRER (tribut a Txarango). Seguirem la nit 
jove amb DJ, a la zona de les Penyes.

 DIVENDRES 12
 Polièdrics a les piscines.
 Horari:
 Matí: de 12.00 h a 14.00 h
 Tarda: de 16.00 h a 19.00 h

19.00 h Proclamació de les pubilles i hereus 2022, a la 
plaça dels Arbres.

� Hereu: Fernando Moisa Nelutu
 Pubilla: Desirée Rodríguez Gabarrella
 Hereuet: Aleix Ballesté Galán
 Pubilleta: Martina Sisteré Segura

 El pregó de la Festa Major anirà a càrrec d'Àngela 
Mora Parés.

 En acabar, a la plaça dels Arbres estarem 
acompanyats per la Colla Gegantera de Maials.

 Després hi haurà un aperitiu per tothom a la 
Sala de la Societat.

 Per començar la nit, anirem tots al calvari 
per veure com es pon el sol, amb música 
de jazz i chill-out, tot prenent-nos una 
aigua de València o un mojito.

21.30 h Sopar del Jovent davant de l'abadia.

22.00 h Havaneres, a la plaça Maneta, a càrrec 
del grup CAVALL BERNAT

00.30 h Nit jove, a les penyes, amb DJ's.

 DIUMENGE 14
11.15 h Missa de diumenge, a l'Església Parroquial.

12.30 h Festa de l'escuma a càrrec d'ANIMA'NS GRUP, al recinte de les piscines.

18.00 h Sardanes, a la plaça dels Arbres, amb la cobla LA PRINCIPAL DE LA 
BISBAL.

20.30 h Ball de tarda, a la plaça dels Arbres, amb la gran orquestra LA PRINCIPAL 
DE LA BISBAL.

00.00 h Concert i ball de nit amb la mateixa orquestra. 

02.30 h Nit jove, a les Penyes, amb el grup de versions THE PINK GOATS. Per 
rematar la nit, DJ.
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2022

 DIMARTS 16
14.00 h Paella popular, al poliesportiu.

16.30 h Tobogan urbà, al carrer Major.

18.00 h Tirada de bitlles, al lloc de costum.

21.00 h A La vilaclosa, concert del grup CBH-SHOW (tribut a la Trinca).

 Hi haurà entrepans i begudes.

 DILLUNS 15 

11.00 h Missa Major en honor a la nostra patrona, la Verge de l'Assumpció, a 
l'Església Parroquial, cantada per la Coral d'Almatret.

18.00 h Espectacle infantil amb la DISCO PINKY de la companyia Campi qui pugui 
produccions, a la plaça Maneta.

20.30 h Ball de tarda, a la plaça dels Arbres, amb l'ORQUESTRA SWING LATINO.

22.30 h Xaranga LA FOLLIA, inici davant la Societat, fent la cercavila pel poble tot 
remullant-nos!

00.00 h Concert i ball de nit amb l'ORQUESTRA SWING LATINO.
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