
Organitza:

Ajuntament de Vilanova de Bellpuig

Col·labora:

Comissió de  festes de Vilanova de Bellpuig
i Entitats de Vilanova de Bellpuig

Amb la motxilla carregada d’experiències inesperades, d’emocions de tota mena i de molta introspecció, ens 
encaminem cap a un nou setembre i una nova edició de la nostra Festa Major.

Tots plegats hem après, amb la pandèmia que ens acompanya des de 2020, a ser més tortugues que llebres. 
Siguem positius i no oblidem que, igual que al conte, anant a poc a poc tot i reconeixent les nostres prioritats, 
arribem a la meta. Així, gràcies a i malgrat les restriccions encara vigents i tothora canviants, podem gaudir 
tanmateix d’estones festives i gratifi cants en companyia de les persones que estimem. D’una manera o altra, ens 
ho passarem bé perquè el que compta és que estiguem bé, i ja tenim certa experiència en organitzar i participar 
en actes dins el context sanitari de la Covid.

Per la Festa Major 2019, donàvem les gràcies, i ho seguim fent, a totes les entitats i persones que contribuïen a 
perpetuar “les nostres tradicions i la nostra cultura de forma alegre i divertida alhora que segura i respectuosa.”  
Pot ser va ser una intuïció del que havia de venir? El que és cert, en tot cas, és que el respecte i la seguretat no 
estan renyits amb el lleure i el gaudi, i que amb nova normalitat o sense, els hem de tenir tothora presents.

Així doncs, sortim i gaudim en companyia de familiars, amics i veïns aquestes estones de festa i de temps clar, 
compartim les nostres vivències i els nostres anhels, i acompanyem a totes les persones que han patit la pèrdua 
de persones properes o de la seva salut.

•  Animem a tots els veïns a engalanar els balcons durant els 
dies de Festa Major.

•  Es podrà visitar l’exposició de pintura Metamorfosi. Cicle 
vital de Núria Martí a la Sala d’actes de l’Ajuntament:

     Divendres 3 de setembre de 18:00 a 20:30 h
     Dissabte 4 i diumenge 5 de setembre de 11:00 a 20:00 h
•  Demanem a la ciutadania que no aparquin els cotxes a la via 

pública on hi ha actes programats.
•  El dissabte 4 es tallarà el trànsit del carrer Dr. Gasol, Plaça 

la Creu i Plaça Catalunya de 17:00-20:00 h.
•  La venda de palcos el dilluns 30 i dimarts 31 presencialment 

a l’Ajuntament de 9:00 a 13:30 h o on-line a través de la web 
www.vilanovadebellpuig.cat

    A causa de la situació actual de pandèmia el preu dels 
palcos per l’any 2021 seran de 25€ cada un.

     El sorteig dels palcos es farà el mateix dimarts 31 i es 
penjarà l’assignació de palcos entre l’1 i 2 de setembre.

•  Les persones que tinguin mobilitat reduïda podran reservar 
els palcos de més fàcil accessibilitat com també l’espai i 
nombre de cadires on voldran romandre durant els actes. 
S’ha de comunicar a l’Ajuntament per correu electrònic: 

ajuntament@vilanovabellpuig.ddl.net o per telèfon al 
973324000 fi ns dimarts 31 d’agost a les 13:30 hores.

•  L’Ajuntament es reserva el dret de modifi car o anul.lar 
qualsevol acte programat. Els canvis s’anunciaran per 
ebando/pregó i Xarxes socials.

•  Tots els actes es realitzaran amb el públic assegut, en 
grups bombolla als espais interiors de 6 persones màxim i a 
l’exterior de 10 persones màxim. Entre grups bombolla s’ha 
de mantenir 1,5 metres de distància.

•  Els actes començaran puntualment, per tal d’evitar 
aglomeracions es demana a la ciutadania arribar als actes 
amb antelació per poder asseure’s.

•  En tots els actes, tant a l’interior com a l’exterior, és 
obligatori l’ús de mascareta.

•  No es podrà menjar ni beure a l’interior del poliesportiu ni 
d’espais tancats.

•  Tot els actes són gratuïts.
•  Demanem a la ciutadania complir les mesures Covid-19 i 

la màxima col·laboració i comprensió per poder continuar 
apostant per una cultura segura.

Benvolgudes vilanovines i vilanovins

L’equip de Govern, Consistori Municipal de Vilanova de Bellpuig

INFORMACIÓ

Animem-nos amb il·lusió, solidaritat i sostenibilitat.
Moltes gràcies a totes i a tots i molt Bona Festa!



19:30 h Partit de futbol U.E. Vilanovenca infantil femení
 Organitza: U.E. Vilanovenca
 Lloc: Zona esportiva - camp de futbol
20:30 h  Taller de percussió per a totes les edats amb 

SOUND DE SECÀ
  Organitza: Grup de grallers i geganters la Guineu
 Lloc: Zona esportiva-pista de tennis
 Inscripcions a:
 gegantsvilanovadebellpuig@gmail.com
21:00 h Sopar popular
 Organitza: U. E. Vilanovenca infantil
 Lloc: Zona esportiva - piscines
22:00 h Repic de campanes
22:00 h  Actuació SOUND DE SECÀ amb
 EMORIÓ, teatre, dansa i percussió
 Lloc: Zona esportiva - pista
 de tennis

10:30 h Espectacle RECONTEM CANTANT a càrrec del grup
  d’animació Cremallera Teatre i els gegants i grallers de Vilanova.
 Lloc: Plaça l’Anjua. Organitza: Grup de grallers i geganters la Guineu
11:30 h  Inauguració Metamorfosi. Cicle vital de Núria Martí
  Núria Martí artista de pintures en format gran i il:lustració, de Les Borges 

Blanques. En l’actualitat ha arribat a un estil propi utilitzant diferents tècniques, 
donant a través del traç ràpid forma a l’obra. 

 Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament.
12:00 h  Missa Solemne en honor de la Mare de Déu del Lliri. Presidirà Mn. Miquel 

Pedrós, antic vicari de Vilanova de la parròquia que enguany celebra el 60é 
aniversari de la serva ordenació sacerdotal.

16:00 a 19:00 h Parc Aquàtic Slalom. Lloc: Zona esportiva - piscines
19:00 h Pintem la pista de skate amb l’artista “POLLO CHIP”
 Lloc: Zona esportiva - pista skate
 Edat: a partir de 9 anys 
 Inscripció a: culturaifestesvilanova@gmail.com
19:00 a 20:00 h Partit exhibició de pàdel. 
 Lloc: Zona esportiva - pista de pàdel
20:00 a 21:15 h Teatre DONES SÀVIES, espectacle de sàtira
 de les classes altes i les seves maneres pedants,
 remake d’una obra de Molière adaptada i
 actualitzada.
 Amb Ricard Farré i Enric Cambray.
 Lloc: Poliesportiu. Edats: Tots els públics
22:30 a 00:30 h Concert BALL DE RASKA
 Lloc: Pati escoles

11:30 h  Partit de futbol U.E Vilanovenca 
benjamí i pre-benjamí

 Organitza: U. E. Vilanovenca infantil
 Lloc: Zona esportiva - camp de futbol
12:00 h  Missa Solemne en honor dels 

màrtirs Sant Honest, Santa 
Providència, Santa Fortunata i Santa 
Victòria, patrons de Vilanova de 
Bellpuig.

11:30 h  Missa Dominical en sufragi pels difunts de 
la nostra parròquia, especialment d’aquest 
darrer any.

12:30 h  Vermut musical amb Denim Rips, banda 
de corda totalment acústica de les Borges 
Blanques, d’estil de música tradicional 
americana.

 Lloc: Plaça de les Vilanoves
  Organitza: Bar El Pati, Bar El Nou Esclat i 

Ajuntament
17:30 h  Escape street Game Vilanovenc/a de l’any: 

Joc d’estratègia i comunicació per a grups de 
totes les edats.

 Lloc: Carrers del poble
 Edat: a partir de 13-14 anys
 Inscripcions: culturaifestesvilanova@gmail.com
19:00 a 20:00 h Horta Teatre, espectacle familiar que
  parla dels valors de la terra, les costums més 

genuïnes i ancestrals. A través de l’horta, on els 
sentits seran els protagonistes.

 Lloc: Zona esportiva - camp de fútbol
  Edat: Totes les edats, apte per tots els públics 

infantils.
20:00 a 21:30 h Concert amb LOREN & BAND
 Lloc: Poliesportiu
22:30 a 23:30 h Monòleg Oye Polo, amb Anna Polo i
 Oye Sherman
 Lloc: Pati escoles

DIJOUS 2
DE SETEMBRE

DISSABTE 4
DE SETEMBRE

DIUMENGE 5
DE SETEMBRE

DIVENDRES 3
DE SETEMBRE

12:30 h Vermut musical
 Organitza: U. E. Vilanovenca infantil
 Lloc: Zona esportiva - piscines
18:30 h  40è Concurs de Sardanes amb la COBLA 

CONTEMPORÀNIA. Amb actes de celebració del 
40è aniversari de la creació de la “Colla Saltirons”.

  Organitza: Associació Sardanista de
 Vilanova de Bellpuig
 Lloc: Plaça Catalunya 
20:00 a 21:30 h Concert amb l’Orquestra METROPOL
 Lloc: Poliesportiu
22:30 a 00:30 h Concert amb el grup HEY PACHUCOS
 Lloc: Pati de les escoles

18:00 a 19:30 h Taller d’astronàutica.
 Organitza: Espais Naturals de Ponent
  Lloc: Torre el Coix (Espai secans Belianes-

Preixana)
 Edat: Totes les edats, apte públic familiar.
 Inscripcions:
 https://forms.gle/rwPSC2C1gXZDGYbA8
20:30 a 21:45 h Shall we Dance? Exhibició de ball
 de saló amb la companyia Wonder Dance
 Lloc: Poliesportiu
22:00h Castell de focs amb els Rojos de Junda  
 Lloc: Pati escoles

DILLUNS 6
DE SETEMBRE
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