


Benvinguts rapitencs i rapitenques,

Després de tot un any sense poder gaudir de la festa major plenament, ja que l’any passat 
només vam poder fer alguns actes virtuals a causa de totes les incidències de la pandèmia, 
la Junta Gestora del CCRR hem decidit tornar a fer festa major aquest 2021.

Res no seria possible sense el gran entusiasme i la col·laboració de totes les entitats que, 
com sempre, s’han ofert a poder organitzar tota una sèrie d’actes amb molta il·lusió i predis-
posició. Agraïm de tot cor el seu suport per tornar a omplir els carrers de cultura i tradició.

Farem una festa pel poble, amb un format més reduït, i tot i que ens hauria agradat poder 
seguir gaudint de tots els actes com sempre, la situació actual ens obliga a complir amb 
una normativa i unes mesures de seguretat que garanteixin que tothom pugui gaudir dels 
actes amb la mateixa il·lusió i alegria.

També aquest és un any molt especial, ja que els Diables de la Ràpita fan 40 anys i els 
voldríem felicitar. Segurament no es podran lluir tant com voldrien amb el millor dels seus 
espectacles, a causa de la normativa vigent, però no tingueu cap dubte que seran uns 
actes molt especials.

Per molts anys, DIABLES DE LA RÀPITA!

I us animem a poder guarnir tots els balcons amb els domassos, com a mostra que a la 
Ràpita és festa major.

La Junta Gestora us desitja una
MOLT BONA FESTA MAJOR 2021

Josep M. Marti Calvet
PRESIDENT
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Benvolguts veïns,
Benvolgudes veïnes,

Fa un any vivíem un estiu diferent. De mica en mica es reprenia l’activitat social i cultural. Des 
de l’Ajuntament érem conscients que no podíem celebrar les festes majors com les havíem 
conegut fins ara, però apostaven per impulsar les entitats i associacions i reactivar el teixit 
econòmic i social, tot respectant les mesures sanitàries, perquè creiem en la cultura segura.

Un any després, entenem que aquest estiu s’ha de caracteritzar per la recuperació d’aquests 
espais de relació, de trobada i de celebració d’activitats culturals, lúdiques i esportives per 
a tothom. Recuperació que ve donada en gran manera perquè hem interioritzat normes 
bàsiques d’higiene, com la rentada de mans i l’ús de la mascareta.

Però aquesta recuperació és possible, sobretot, gràcies a la vacunació que s’està fent a la 
població, que no evita els contagis, però sí que ens protegeix d’emmalaltir per covid-19. 
Aquesta és la gran diferència respecte del darrer any i la que ens obre la porta al necessari 
retrobament presencial i a recuperar tradicions. Des de l’Ajuntament hem anat organitzant 
diverses activitats els darrers mesos, tot veient que la cultura pot ser segura i que és molt 
necessària per curar l’ànima després de les incerteses que hem viscut i que encara vivim.

Amb la voluntat de poder continuar endavant i amb l’ànim d’impulsar el teixit associatiu, 
agraeixo la feina que feu sempre les entitats, el CCRR i el voluntariat, i felicito especialment 
el Ball de Diables de la Ràpita que enguany compleix 40 anys. També el meu agraïment per 
l’esforç que heu fet per elaborar un programa de festa major per a tots els públics, adaptat 
a les mesures de seguretat, tot mantenint el que ens caracteritza com a poble. Des de 
l’Ajuntament us acompanyem en aquest repte i us felicitem per contribuir a mantenir viu i 
fer créixer aquest ric patrimoni cultural que tenim a Santa Margarida i els Monjos.

Desitjo que aquesta sigui la festa major del retrobament, que la gaudiu amb intensitat, 
responsabilitat i respecte. Perquè la cultura ens cal per a la bona salut de la societat.

BONA FESTA MAJOR 2021

Imma Ferret
L’ALCALDESSA

SALUTACIÓ
AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS



PROGRAMA D’ACTES

DIMARTS 20

 19 - 21 h per als socis

I DIMECRES 21 DE JULIOL

 19 - 21 h per als socis 
 21 - 22 h per als no socis

 Secretaria del CCRR

RECOLLIDA DE TIQUETS PER ALS SEGÜENTS ACTES:
Pregó
Contes Sonats
Balls populars, auto sacramental i sàtires
Nit jove
Espectacle musical

Veure notes d’interès *

DIJOUS 29 DE JULIOL

 21.45 h  
 Avinguda Penedès (antiga N-340) 

TERRABASTALL RAPITENC DE FESTA MAJOR
Organitza: Ball de Diables de la Ràpita
Patrocina: Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos



 En acabar 
 Plaça Ramon Cabré

PREGÓ DE FESTA MAJOR
A càrrec del Ball de Diables de la Ràpita amb motiu del seu  
40è aniversari

DIVENDRES 30 DE JULIOL

 21.30 h 
 Avinguda Penedès

CORREFOC DEL 40è ANIVERSARI
Organitza: Ball de Diables de la Ràpita

DISSABTE 31 DE JULIOL

 08.00 h  
 Carrers del poble

MATINADES
Organitza: Ball de Diables de la Ràpita 

 12.00 h  
 Plaça Ramon Cabré

CONTES SONATS
Espectacle infantil a càrrec de Pere 
Montserrat
Organitza:  Grup de Carnaval La Carrossa  

de la Ràpita  
i Coral Infantil La Bombeta Màgica

Patrocina:  Ajuntament de Santa Margarida  
i els Monjos



Ja fa 40 anys que uns joves rapitencs iniciaven un ball popular a la Ràpita: el Ball de Diables.
Al llarg d’aquests anys hem gaudit del caliu i la germanor del nostre poble i us desitgem una molt bona festa major.

Rapitencs! Gaudiu amb els diables d’aquesta festa, sentiu esclatar els coets il·luminant el cel, i crideu ben fort: 
FOOOOC!



Ja fa 40 anys que uns joves rapitencs iniciaven un ball popular a la Ràpita: el Ball de Diables.
Al llarg d’aquests anys hem gaudit del caliu i la germanor del nostre poble i us desitgem una molt bona festa major.

Rapitencs! Gaudiu amb els diables d’aquesta festa, sentiu esclatar els coets il·luminant el cel, i crideu ben fort: 
FOOOOC!



 18.00 - 20.00 h 
 Plaça Ramon Cabré (davant Antistiana)

MEMÒRIA DE TOTES
Dones, que no s’oblidi la nostra història. Veniu a compartir-la amb 
nosaltres a la carpa
Organitza:  Servei d’Igualtat i Dona al Dia de l’Ajuntament de Santa Margarida  

i els Monjos

 18.30 h  
 Plaça Ramon Cabré

BALLS DE LLUÏMENT
Amb la participació dels Gegants i els Gegantons de la Ràpita,  
les Panderetes de la Ràpita, el Ball de Diables de la Ràpita  
i altres balls del municipi.
Organitza: Amics del Teatre de la Ràpita
Col·labora: Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

 En acabar

AUTO SACRAMENTAL

 A continuació,  
 A la mateixa plaça

SÀTIRES DE FESTA MAJOR
Organitza: Ball de Diables de la Ràpita

 24.00 h  
 Plaça Ramon Cabré

NIT JOVE
Amb el grup Zebrass Marching Band
Organitza: Grup de Joves de la Ràpita



DIUMENGE 1 D’AGOST

 10.30 h  
 Capella Sant Domènec de la Ràpita 

OFICI SOLEMNE EN HONOR A SANT DOMÈNEC
copatró de la Ràpita
Concelebrada per Mn. Valentí Alonso

 12.00 h  
 Avinguda Penedès (davant del CCRR)

CONCERT VERMUT
A càrrec de Crom Acústics
Organitza: Grup de Bitlles Catalanes de la Ràpita

 19.00 h  
 Plaça Ramon Cabré

ESPECTACLE MUSICAL
A càrrec del grup de Mariachis Cielito Lindo i el seu ballet
Organitza:  Casal de la Gent Gran de la Ràpita,  

Grup de Puntaires Sant Raimon de Penyafort i GER

 22.00 h  
 Avinguda Penedès (antiga N-340)

ACTE COMMEMORATIU DEL 40è ANIVERSARI
DEL BALL DE DIABLES DE LA RÀPITA
Organitza: Ball de Diables de la Ràpita

ORGANITZA AMB EL SUPORT DE



NOTES D’INTERÈS *

•  Els espectacles que requereixen recollida de tiquets son gratuïts per als 
socis.

•  Per als no socis les entrades per a la Nit Jove i l’Espectacle Musical tenen 
un cost de 5 euros.

•  Si encara hi ha places, mitja hora abans dels espectacles es podran recollir 
tiquets.

•  Aforament limitat i d’acord amb les normes sanitàries de la covid-19.

•  Una vegada esgotat l’aforament, no podrà entrar cap persona més, sigui 
sòcia o no.

•  La Junta Gestora del CCRR es reserva el dret d’admissió a qualsevol 
dels actes que es duguin a terme, siguin socials o populars, i no es 
responsabilitza de cap activitat que no sigui organitzada per les seccions 
de l’entitat.

•  En cas de previsió de mal temps, la Junta Gestora del CCRR decidirà 
si s’anul·len o no els actes programats a la plaça Ramon Cabré o altres 
espais.

•  Convidem tot el veïnatge a guarnir balcons i façanes amb domassos i 
senyeres com a mostra que a la Ràpita és festa major.

NORMES PER ALS ACTES D’AFORAMENT LIMITAT
- Imprescindible l’ús de la mascareta durant tot l’espectable.
-  Respectar la distància entre les persones (no es poden moure les 

cadires).
- No es pot beure ni menjar durant tot l’espectacle.



AGRAÏMENTS

•  A tots i cadascun dels socis i sòcies del CCRR que amb la seva participació, 
el seu suport i les seves aportacions econòmiques al llarg de l’any fan del 
Centre un punt de referència en la vida social i cultural de la Ràpita.

•  A l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, pel seu suport econòmic, 
humà i logístic.

•  Al Consell Pastoral i, al seu capdavant, Mn. Valentí Alonso, per facilitar i 
oferir la capella de Sant Domènec.

•  A la Policia Local de Santa Margarida i els Monjos per la seva presència 
constant durant tots aquests dies d’intensa activitat.

•  A tots aquells i aquelles que no dubten mai a donar un cop de mà durant 
la preparació i la recollida dels actes de la festa major.




