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• Marxandatge de les festes.

• Salutació de l’alcalde.

• La pregonera.

• Dijous 1
ESCALFANT MOTORS

• Divendres 2
COMENÇA LA FESTA MAJOR

• Dissabte 3
EL MELIC

• Diumenge 4
EL MELIC

• Dilluns 5
LA VIGÍLIA

• Dimarts 6
DIADA DE SANT SALVADOR I COMIAT

• Recomanacions de seguretat.

• La Flaütada.

• I despres de festes...

Programa de Festes
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Punts de venda:
Ajuntament i comerços ofi cials. Fins exhaurir existències.

MarxandatgeMarxandatge

Bandera local amb vetes 
per a balcons i fi nestres. 

Edició limitada. 15€.

Senyera amb vetes per 
a balcons i fi nestres 5€. 
Edició limitada.

Ajuntament i comerços ofi cials. Fins exhaurir existències.

Samarreta de les festes. 
Edició limitada. 12€.

per
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Aquest 2019 ha estat any d’eleccions municipals, i 
això comporta diferents canvis en els consistoris. A 
Vilanova, la majoria de vosaltres vàreu donar suport 

amb el vostre vot a la llista que jo mateix encapçalava, i ens vàreu renovar la 
vostra confi ança per seguir fent créixer el nostre poble. Un cop constituïts 
els ajuntaments, tinc el goig, l’honor i la responsabilitat de tornar a ser el 
vostre alcalde. Permeteu-me que, des d’aquí, us doni de nou a tots i a totes 
els meus sincers agraïments pel vostre suport, però permeteu-me agrair 
en especial a totes les persones que han format part dels diferents governs 
municipals que he tingut el goig de presidir. Gràcies pel vostre treball, es-
forç, dedicació i estima cap al municipi i als seus convilatans i convilatanes. 
Moltes gràcies per la vostra implicació.

Ara però, comencem una nova etapa, amb nous regidors i regidores, amb 
un nou equip de govern, que té la ferma voluntat i compromís de treballar 
per a Vilanova de Prades. Per motius evidents de calendari, un dels primers 
reptes que se’ns presenta és encarar aquests inicis amb la celebració de la 
nostra Festa Major. Des de la Regidoria de Festes, amb el suport de tots no-
saltres, hem elaborat un programa amb diferents actes per a tots els públics 
que esperem que sigui del vostre grat, i que ompliran de festa el nostre po-
ble durant els dies 1,2, 3, 4, 5 i que culminarà amb la diada de Sant Salvador 
del dia 6 d’agost.  Ús animem a participar-hi i sobre tot a gaudir-la.

Us animo a participar-hi i a gaudir-ne, i aprofi to per agrair la vostra col·la-
boració per fer possible una nova edició de les festes. Us desitjo en el meu 
nom i en el de tot el consistori, una molt bona Festa Major.

Artur Miró i Palau
Alcalde de Vilanova de Prades

Salutació de l’alcalde

Visca Vilanova de Prades!

Visca la nostra Festa Major!
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D’aquí pocs dies canviarem una mica el nostre ritme; trencarem rutines 
i farem la taula més gran per acollir la família i els amics que venen a 
celebrar amb nosaltres la Festa Major.

I sembla que s’allarguen les hores, que el temps s’atura i ens envolta 
la música i ens acompanyen el repic de les campanes  i els  colors dels 
carrers engalanats. 

Des d’aquesta salutació us convido a venir, a participar i a gaudir: sortim 
plegats i compartim des de la generositat aquests dies de vida de poble.  

Sentim la Festa  ben nostra!!

Lourdes Gabarrón Jorba
Artur Miró i Palau

La Pregonera

Ja s’acosta la nostra Festa
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Escalfant Motors

Comença la Festa Major

Dijous 1 d’agost
23:00 Pl. Del Casal. ESCALFANT MOTORS amb DJ DAVID.

Veniu a gaudir amb bona companyia dels millors èxits d’avui i d’ahir! 
Durant la nit prèvia a la Festa Major tindrem música variada i un 
ambient refrescant, que son els ingredients idonis per anar obrint 
aquesta festa major. 

Divendres 2 d’agost
10:00 PRIMER TOC DE FESTA 

La nostra campana Montserrat anunciarà el començament de la 
nostra festa major. Es per això que es demana a tots els Vilanovins 
i Vilanovines que engalanin els seus balcons amb les nostres 
senyeres i banderes locals. 

18:50 SEGON TOC DE FESTA s’enuncia que el pregó de les festes esta 
apunt de començar.

19:00 Saló de Plens. PREGÓ DE FESTES aquest any ens acompanya la 
Lourdes Gabarrón Jorba com a pregonera de Vilanova de Prades.
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Escalfant Motors

20:00 Balcó de la casa Consistorial. VISCA LA FESTA MAJOR la nostre 
pregonera sortirà al balcó on ens espera a tots per fer la crida a la 
festa major.

Acte seguit:
MORTERS DE FESTA MAJOR la nostre pregonera encén els 5 
morters de festa. Un morter per cada dia de la nostre festa major.

23:00 Pl. Pere d’Avellà. CORREFOC AMB LA COLLA DE DIABLES DE 
LA SELVA DEL CAMP ens espera un correfoc molt intens amb un 
final sorpresa! Itinerari: Pere d’Avellà, Sant Antoni, Major, Església, 
Major, Sant Antoni i Camp de Poblet.

00:30 Pl. Del Casal. FESTA DE LA CERVESA com ja es tradició no pot 
fallar el nostre fidel DJ TASIES! Acompanyat del gran CARLES 
ROSSELL! I aquest any i com a novetat, ens arriba desde Valencia 
la jove i refrescant DJ MANEMA!! Tot acompanyat de molta 
cervesa!!!
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El Melic

Di�abte 3 d’agost
De bon matí, Pl. Pere d’Avellà. MATINADES

Avui comença el segon dia de festa major així que...prou de 
dormir! Gralles i tambors ens faran alçar del llit ven aviat! Es festa 
major!! 

8:00 Al Casal. CAMPIONAT DE BOTIFARRA. Comencem amb una 
partideta i tot seguit us epera un bon esmorzar. Al acabar, 
continueu el campionat! Al finalitzar es donaran els premis 
corresponents i detalls per a tots els participants. Preu inscripció 
per persona: 10e. Et pots inscriure a l’Ajuntament de Vilanova de 
Prades (977869056) fins el dia 1 d’agost. El campionat esta obert 
a totes les edats.

11:00 Piscines municipals. MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE 
vine! Banyat! I porta els teus flotadors! Durant tota la festa major 
es vendran articles solidaris destinats a la investigació d’aquesta 
malaltia i a l’ajuda de les persones afectades.

16:00  Piscines municipals. PARC D’INFLABLES D’AIGUA amb aquesta 
calor que millor que poder jugar a la piscina. Per això us espera 
un POP de 15 metres de llarg i altres sorpreses dins la piscina!
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El Melic

20:00  Sala del Casal. BALL DE TARDA AMB EL GRUP SANDALO aquest 
grup veterà creat fa més de 20 anys a Castelldefels i amb un gran 
reconeixement per a tot arreu, no us deixaran sortir de la pista! 
Amb el seu gran repertori de temes clàssics i moderns i el seu 
esperit engrescador, faran que questa tarda no vulgueu marxar! 

23:00  Sala del Casal. BALL DE FESTA MAJOR AMB EL GRUP SANDALO.

01:30  Pl. Del Casal. NIT JOVE amb el nostres DJ TASIES I CARLES 
ROSSELL ells no ens fallen i nosaltres tampoc! Una gran festa ens 
espera, no podeu faltar!

Diumenge 4 d’agost
11:00  Església de Sant Salvador. MISSA oficiada per el nostre mossèn 

Joan Roig i Montserrat.

12:30  Pl. Del Casal. SARDANES AMB LA COBLA COSSETÀNIA DEL 
CASAL TARRAGONÍ ja fa uns anys que ens acompanyen i aquest 
any no podien fallar. A tots, pares, mares, avis, fills, filles, nets...
es un dia d’esta en família i continuar amb les tradicions que ja 
tenim arrelades.

17:30  Escoles. FESTA DE L’ESCUMA una activitat que ens agrada a tots, 
petits i grans! La barreja d’aigua, escuma i música genera una 
gran festa molt divertida i refrescant! 
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19:00  A la pista. PARTIT DE FUTBOL SALA una activitat amb una tradició 
que ve d’anys enrere. Doncs ja la tenim aquí! Nois i noies, homes 
i dones escalfem el cos que toca córrer i passar-ho be!! S’han de 
formar equips de 5 persones i us podeu apuntar a l’Ajuntament de 
Vilanova de Prades (977869056) fins el dia 1 d’Agost. 

22:30  Sala del Casal. LA MARE PASSOTA divertit monòleg de Dario Fo 
i representat per Angelina Valls. Entrada inversa: un cop finalitzi el 
monoleg, sereu els espectadors qui decidireu el preu de l’entrada 
de l’actuació en funció de l’economia o la satisfacció que us hagi 
produït. La taquilla inversa és un mètode de finançament cultural 
pensat com a donatiu, i per tant, no és obligatori fer cap aportació.

El Melic

La Vigília

Di�uns 5 d’agost
11:30  Pista. JOCS TRADICIONALS. Vine a divertir-te amb els jocs 

populars que han nascut als pobles, durant tota la vida.

18:00  Pl. Del Casal. XOCOLATADA POPULAR esteu tots convidats a 
prendre una bona xocolata i endolcir aquesta tarda d’estiu. 
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18:30  Pl. Del Casal. ESPECTACLE INFANTIL AMB ¾ DE 15 alegria, 
diversió i bon humor trobareu. Veniu a gaudir en família! 

22:30  Sala del Casal. SESSIÓ DE CINEMA una bona manera d’acabar 
aquest dia tant dolç es mirant una pel.li. Agafeu la manta i poseu-
vos còmodes, allí us esperem. 

Diada de Sant Salvador i Comiat

Dimarts 6 d’agost
11:30  Ermita de Sant Antoni. ANADA A OFICI amb la nostra geganta 

Salvadora junt amb la TXARANGA BANDSONATS.

12:00  Església Parroquial. OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR EN 
HONOR A SANT SALVADOR missa oficiada pel mossèn Joan Roig 
i Montserrat.

Acte seguit, BALLADA DE LA GEGANTA SALVADORA.

12:45  Pl. La Closa. CONCERT-VERMUT AMB LA TXARANGA 
BANDSONATS seguint la tradició, avui es dia de disfrutar d’un 
bon vermut acompanyat de tots i totes i fer que la plaça de La 
Closa estigui plena de festivitat! Preu del tiquet: 1’5e.
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19:30  Església Parroquial. CONCERT AMB LA BERTA PUIGDEMASSA 
aquesta artista enèrgica i alegre, transmet amb entusiasme la seva 
passió per la música obsequiant el públic amb interpretacions 
plenes de caràcter i tendresa. Ella i la seva arpa et sorpendran.
Entrada inversa: un cop finalitzi el concert, sereu els espectadors 
qui decidireu el preu de l’entrada de l’actuació en funció de 
l’economia o la satisfacció que us hagi produït. La taquilla inversa 
és un mètode de finançament cultural pensat com a donatiu, i 
per tant, no és obligatori fer cap aportació.

21:30  Sala del Casal. SOPAR FINAL DE FESTA MAJOR arribant a la 
finalització de la festa major, que millor que fer d’un sopar, un 
gran moment de celebració! Es una vetllada de germanor on no 
i podeu faltar! Us podeu inscriure al Casal de Vilanova de Prades. 
Fins el dia 4 d’Agost. Preu per persona: 15e. 

23:00  Sala del Casal. NIT D’HAVANERES AMB EL GRUP SONS DEL MAR 
amb ROM CREMAT per a tots!

De�itjant-vos un bon estiu...

l’any que ve més i mi�or!!
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MESURES DE PRECAUCIÓ DURANT EL CORREFOC:
Vestiu amb roba de cotó amb mànigues i pantalons llargs, barret amb ales que 

cobreixi tot el cap, mocador de cotó que cobreixi el clatell i calçat adequat.
Protegiu-vos els ulls i tingueu cura de tapar-vos les orelles per disminuir el soroll de 

les explosions pirotècniques.
Obeïu les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat i seguiu en tot moment 

les indicacions de la Colla.
Respecteu les fi gures de foc, els portadors i els músics.
Adopteu una actitud correcta amb els diables i no n’obstaculitzeu el pas ni els feu 

caure.
No porteu productes pirotècnics particulars.
En cas de patir cremades, adreceu-vos immediatament a un centre d’assistència.
No encengueu foc ni fumeu a prop de les bosses de contenidors del material 

pirotècnic.
Protegiu els vidres de les fi nestres i de les portes amb cartrons gruixuts si es troben 

prop dels llocs de pas del correfoc.
Retireu tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
Abaixeu els portals metàl.lics o les persianes dels edifi cis que en tinguin.
Enrotlleu els tendals exteriors dels habitatges i locals.
No tireu aigua als participants ni als espectadors del correfoc.
Retireu de la via pública qualsevol objecte que pugui difi cultar el pas dels actors, 

organitzadors i participants al correfoc.

RECOMANACIONS
DE SEGURETAT 

PROHIBICIONS D’APARCAMENT:
3 AGOST. St. Antoni, Major, Esglèsia desde les 22h fi ns 

a la fi nalització del correfoc.
6 AGOST. Pl. Església. Desde les 7h fi ns a les 21h.









ESTACIÓ DE SERVEI  
AGRÍCOLA MONTSANT

• Supermercat
• Butà
• Gas Oils A domicili

Oberts de 8 a 21h
Telèfon: 977 821 310

PRADES
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Com mantenir-se informat

www.vilanovadeprades.cat

@AjVilanovadeprades

Totes les festes
al teu mòbil

@vilanovadeprades

Pregons i notícies
Municipals al mòbil

Butlletí d’informació municipal
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Divendres 9

19:00  A la pista. PARTIT DE FUTBOL  SALA MIXTE formeu equips de 
5 persones i apunteu-vos a l’Ajuntament de Vilanova de Prades 
(977869056). Volem que sigui per a totes les edats i que ho 
poguem disfrutar conjuntament!

23:00  Pl. del Casal. FESTA DEL MOJITO ens acompañara el nostre DJ 
DAVID. Ens están esperant uns bons mojitos acompanyats de 
molt bona música.

Dissabte 10

11:00  A la Pista. JOC DE L’OCA DE LA CONCA.  Infants i joves podrán 
disfrutar d’un joc de dimensions gegantines. 

18:00  A les escoles. GIMMCANA FOTOGRÀFICA. Molts no sabem 
moltes coses del poble i una bona manera de fixar-nos  i 
divertir-se a l’hora es amb aquesta gimmcana tant original. 

La FlaütadaLa Flaütada
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Formeu equips de 3 persones, i que començi el joc! Us podeu 
inscriure al Restaurant Ca la Montserrat fins el dia 8 d’agost. Hi 
haurà premi per el primer grup guanyador. Per a totes les edats!

21:30  Pl. del Casal. SOPAR FLAÜT. Fes el teu sopar i portel al carrer! 
Una manera diferent de reunir-nos tots els veins i veines 
mentres sopem a la fresca.

Diumenge 11

11:00  A la Pista. DACTILOPINTURA. Fem un mural pintan amb les 
nostres mans. Nosaltres i posem el material i tu la imaginació. 
Obert a tota la familia!

18:30  Al Casal. CAMPIONAT DE FUTBOLIN. A tots aquells que els i 
agrada jugar al futbolín, us animem a fer unes cuantes partides! 
Us podeu apuntar a l’Ajuntament de Vilanova de Prades 
(977869056). Fins el dia 8 d’Agost. Preu inscripció: 2e. Hi haura 
obsequi per la parella guanyadora.

La FlaütadaLa Flaütada
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15 agost. 18:30h. Pl. del Casal. 
XOCOLATADA DE LES MARIES.

16 agost. FESTIVITAT DE SANT ROC:

11:30h. Ermita. Missa de Sant Roc.
14:30h. Sala del Casal. Dinar popular de Sant Roc.

17 agost. 19:00h. Sala del Casal. 
RECITAL DE POESIA.

i després de Festes...
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9 setembre. 14:30h. Sala del Casal. 
CASSOLA DE TROS DEL MESTRE VENTURA.

11 setembre. 12:00h. Acte solemne 
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA.

20 octubre. 12:00h. Ermita de St. Antoni. 
EXPOSICIÓ DE PINTURA HOMENATGE ÀNGEL GARCÍA.

27 i 28 octubre. 
FESTA I MERCAT DE LA CASTANYADA.



Vilanova de Prades

de l’1 al 6 d’agost




