
 

     

 
 

FESTA  #ESCORNALBOURENEIX 
 

DIA: Dissabte, 8 de juny de 2019 
LLOC: Castell Monestir d’Escornalbou 
HORA: 18 h (17 h visites guiades a les actuacions de millora dels Horts dels Frares) 

 
 
 
17.00 h  Inici de les visites guiades a les actuacions de millora dels Horts dels 

Frares (accés des de l’aparcament) 
A càrrec de personal tècnic de la Unitat de Medi Ambient de la Diputació 

 
17.45 h  Rebuda del assistents 
 
Lliurament de programes i polseres #EscornalbouReneix #SócdelaBaronia 
(Tècnics de Rel. Inst. i Protocol Diputació i Agència Catalana del Patrimoni) 
 
Benvinguda a càrrec del Sr. Eduard Toda, propietari del Castell Monestir 
d’Escornalbou 
Indicarà als assistents que poden accedir a l’església on es farà l’acte de presentació 
de les actuacions de millora del Castell d’Escornalbou 
 
18.00 h A l’església, acte institucional 
 
Benvinguda i presentació a càrrec del periodista i escriptor, Toni Orensanz 
 
Seguidament donarà les paraules en el següent ordre:  
(Aniran pujant d’un en un i en finalitzar la seva intervenció es quedaran a dalt) 

 
 L’Alcalde de Riudecanyes, Sr. Josep M. Tost, en representació dels alcaldes de la 

Baronia d’Escornalbou 

 El Subdelegat del Govern, Sr. Joan Sabaté (si arriba a temps) 

 La Directora General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, Sra. Elsa 
Ibar 

 El President de la Diputació de Tarragona, Sr. Josep Poblet i Tous 

 
Lliurament dels càntirs #EscornalbouReneix 
 
En finalitzar els parlaments, el President de la Diputació i la Directora General de 
Patrimoni Cultural de la Generalitat faran el lliurament d’un càntir, a cadascun dels 
alcaldes i alcaldesses de la Baronia d’Escornalbou. 
Aquest càntir ha estat elaborat especialment per a l’ocasió, com a símbol de l’arribada 
de l’aigua al Castell Monestir d’Escornalbou. 



 
El conductor de l’acte els nomenarà i pujaran tots a la vegada per rebre el càntir:  
 

Sr. Lluís M. Castellví, alcalde de l’Argentera 
Sr. Jordi Sierra, alcalde de Colldejou 
Sr. Josep Llebaria, alcalde de Duesaigües 
Sra. M. del Mar Amorós, alcaldessa de Pradell de la Teixeta 
Sr. Jaume Rofes, alcalde de La Torre de Fontaubella 
Sr. Sergi Ciurana, alcalde de Vilanova d’Escornalbou 

 
(fotografia de grup amb els càntirs a dalt de l’altar-escenari) 
 
En finalitzar l’acte, i mentre les autoritats obren l’aixeta, el conductor de l’acte 
explica:  
 

 On van les autoritats amb els càntirs. El lloc on es farà rajar l’aixeta de l’aigua és molt 
petit i s’hi podrà accedir en petits grups.  

 es convida tothom a mirar l’exposició dels plafons explicatius de les actuacions de 
recuperació i millora del Castell Monestir i de l’entorn de la Baronia d’Escornalbou 
(situats a l’església a la part de l’altar-escenari) 

 S’explica que a la plaça de davant l’església hi haurà ball dels diferents elements 
festius dels pobles de la Baronia: nomenar-los tots i així agrair públicament la seva 
col·laboració: 

o El Gegant Melitón i el Bou de l’Argentera 
o Els gegants i grallers de Colldejou 
o Els gegants “Els Cubanus” i els capgrossos de Duesaigües 
o Els capgrossos Teixeta i Teix de Pradell de la Teixeta 
o Colla de capgrossos, grallers i timbalers i La Canyes, de Riudecanyes 

 Qui ho vulgui, podrà visitar les actuacions de millora als Horts dels Frares (accés per la 
zona d’aparcament), si encara no ho han fet, doncs a les 17h hi havia visites guiades. 

 A les 19.30 h s’ofereix un refrigeri per a tothom al Claustre del Monestir (accés per 
l’església) 

 
Intervenció final del Sr. Eduard Toda 
 
18.40 h Obrim l’aixeta:  
 

Les autoritats es dirigiran fins a la zona on hi ha l’aixeta per on es farà rajar l’aigua i 
podran emplenar els càntirs.  
 
Per accedir-hi, passaran pel Claustre, en aquest moment es podria fer fotografia amb 
els càntirs i atenció als mitjans (concretar el moment amb els companys de Comunicació) 
 

En el passatge on hi ha situada l’aixeta, la comitiva farà rajar l’aigua i, si ho volen, 
poden emplenar algun dels càntirs i beure aigua 
(Aquesta serà una fotografia difícil de fer, doncs l’espai és molt reduït) 

 
19.00 h Trasllat fins a la plaça del Castell 
 
A la plaça hi haurà tot el públic assistent i es farà el ball dels diferents elements festius  
dels pobles de la Baronia. 
 
19.30 h Al Claustre del Castell, refrigeri per a tots els assistents 
 



20.00 h Comiat  


