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CASSOLES

 Ajuntament de 
Vilanova de Bellpuig



15:30h   Gran escala en hi-fi presentat per 
Lo Pau de Ponts
Lloc: Pati de les escoles (En cas de mal temps dins del poliesportiu)

Inscripcions: culturaifestesvilanova@gmail.com indicant nom del grup, 
cançó i persona de contacte. Obert a tots els artistes i colles de totes 

les edats.
Jurat: votació popular

Primer premi: 100 €, Segon premi: 75€, Tercer premi: 50 €

18:00h    Música amb Trio Kumbia @triokumbia
 i Dj Agutzil

Barra a càrrec de La Guineu Jove.

1r Concurs de Toro mecànic
 organitzat per @laguineujove

Lloc: Bar del poliesportiu 

19:30h   Ball amb Grup 43
Lloc: Poliesportiu

Servei de bar

21:00h Concurs de disfresses
Lloc: Poliesportiu

Jurat: AMPA
Primer premi grup o família: 100 €

Segon premi grup o família: 75€
Primer premi individual o parella: 50 €
Segon premi individual o parella: 40 €

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

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 ampolla 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 Cremallera Teatre i el grup de Geganters La Guineu

Lloc: Plaça l’Anjua - C. Nou, Plaça Pau Casals, C. Major, Plaça l’Anjua, 
C. Pare Pacífic i pati de les escoles 

13:00h   II Concurs de la millor cassola 2022
Lloc: Pati de les escoles
Jurat: Associació de dones l’Anjua
Primer premi: 100€ 
Segon premi: 75 €

13:00h a 14:00h  Activitats per joves i famílies 
a càrrec del jovent de Vilanova
Lloc: Pati de les escoles

14:00h   Dinar de cassoles per colles o taula popular (ober-
ta a tothom)
Lloc: Pati de les escoles (En cas de mal temps dins del poliesportiu)
Hi haurà vi per cada 6 persones.



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

Associació de Dones l’Anjua, l’AMPA  i la Llar Municipal Gent Gran

Venda de tiquets:

A partir del dia 21 fins al 23 on-line: https://www.vilanovadebell-
puig.cat/tramits/compra-dabonaments-dels-serveis-municipals/ti-
quets-cassoles-carnaval

Els dies 21 i 22 presencialment a les oficines de l’ajuntament de 9:30h 
a  12:00h - Colles de Vilanova i taula popular (hi haurà un cuiner que 
farà la cassola d’aquesta taula).

El dia 23 presencialment a les oficines de l’ajuntament de 9:30h a 
12:00h  - Colles de fora de Vilanova.

*Aforament limitat a 350 persones
*Taula popular màxim 50 persones

*Aquest any no hi haurà sopar

Preus:
-Dinar + Ball + 1 consumició: Adult 8 € i Infantil 4 €

-Ball + consumició: Adult 5 €
-Ball: Infantil gratuït

-Cassola taula popular: Adult 14 € i Infantil 7 € (Cassola + pa + postre)
*Infantil: 0 a 12 anys (inclosos)


