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18 de febrer de 202318 de febrer de 2023
vilanova de bellpuigvilanova de bellpuig

 Ajuntament de 
Vilanova de Bellpuig



Durant tot el matí cuinem les cassoles
Lloc: Pati de les escoles

Totes les colles que cuinin la cassola al pati seran obsequiades amb una  

botella de cava per cada 6 persones de la colla.

11:00h   Xocolatada a càrrec de la Llar 
Municipal Gent Gran

Lloc: Plaça l’Anjua

Cal dur el got i la cullera.

11:30h   Cercavila amb la Foxy Band
LLoc: Plaça l’Anjua-C. Nou, Plaça Pau Casals, C. Major, Plaça l’Anjua, 

C. Pare Pacífic i pati de les escoles

12:00h a 14:00h  Vermut electrònic amb La 

Guineu Jove i Komando Merluza

Lloc: Bar del Poliesportiu

13:30h   Concurs de la millor 
cassola 2023

en categoria jove (colles fins a 35 anys) i categoria gran 

(colles a partir de 35 anys)

Lloc: Pati de les escoles

Primer premi:100€ 

Segon premi:75 €

Colla jove: 50 €



14:00h   Dinar de cassoles
per colles o taula popular (oberta a tothom)

Lloc: Poliesportiu

Hi haurà vi per cada 6 persones.

15:30h   Actuació
 Lo Pau de Ponts

Lloc: Poliesportiu

19:30h   Ball amb Premium de Luxe
Lloc: Poliesportiu

Servei de bar

21:00h   Concurs de disfresses
Lloc: Poliesportiu

Primer premi grup o família:100 €

Segon premi grup o família:75€

Primer premi individual o parella:50 €

*Tots els premis seran per gastar en comerços del poble.

Jurat a càrrec de l’AFA escola Marinada.

 
21:30h  Sopar de carnaval 
Lloc: Poliesportiu

A partir de les 21:30h continua la festa amb DJ Agutzil.
 Organitza La Guineu Jove

Lloc: Bar del Poli



ORGANITZA:
 Ajuntament de Vilanova de Bellpuig,  Comissió de Festes, la Guineu Jove, 

l’AFA escola Marinada  i la Llar Municipal Gent Gran

Venda de tiquets:
Presencialment a les oficines de l’Ajuntament els dies 13, 14 i 15 de 

9:00h a 13:30h.

On-line: https://www.vilanovadebellpuig.cat/tramits/compra-da-

bonaments-dels-serveis-municipals/tiquets-cassoles-carnaval  

del 13 al 15 fins les 13:30h.

*Aforament limitat a 500 persones
*Taula popular màxim 50 persones

-Tiquet Dinar+Ball+Sopar: Adult i infantil 12 € 

-Tiquet Ball +Sopar: Adult 7€ i infantil 7€ 

-Tiquet Ball: Gratuït per a tothom 

-Cassola taula popular 14 €/persona i infantil 8 €/nen (fins a 

12 anys). Preu del plat de cassola+pa+beure+postre. Aquest 

preu no inclou tiquet (Dinar+Ball+Sopar de 12 €) que s’ha de 

comprar a part. 

-Sopar adults: Coca de recapte + Barca de poma+ beure 

Sopar infantil: Pizza + Barca de poma + beure 

Qualsevol mena d’intol·leràncies comunicar-ho a

 l’Ajuntament al 973324000 

*infantil: inferior a 12 anys inclosos


