
1-2-3-4-5 de Setembre

Divendres 2 de setembre
TIRADA POPULAR DE BITLLES I COMPETICIÓ 
ENTRE EL CLUB DE BITLLES I EL JOVENT PARTICI-
PANT A JOVA
Hora: 18:30 h - Lloc: La Rambla
Organitza: Club de bitlles
Descripció: Hi pot participar tothom i de totes les edats.
BALL ORQUESTRA SLALOM
Hora: 20:00 h - Lloc: Poliesportiu
Descripció: A la mitja part del ball (21:30h) hi haurà en-
trepà de llangonissa a 2,50 €. Consultar informació.
ESPECTACLE GUILLEM ALBÀ I LA MARABUNTA
Hora: 23:00h - Lloc: Poliesportiu
Descripció: Espectacle de música en directe, humor per 
a totes les edats. 
NIT DE CONCERT AMB GRUPS LOCALS AL PATI DE 
LES ESCOLES:
BALL DE RASKA Hora: 00:30 h
CRIT Hora: 01:30 h
En acabar segueix la Festa al Bar del Poliesportiu.

Dissabte 3 de setembre
PARTIT DE FUTBOL UE VILANOVENCA BENJAMÍ I 
PARTIT DE FUTBOL UE VILANOVENCA FEMENÍ
Hora: 10:30 h
CIRC DE JOCS
Hora: 12:30 h - Lloc: Pista de tennis
Descripció: Gimcana amb jocs de circ per a totes les edats. 
Acte amb inscripció prèvia. Veure informació.
VERMUT
Hora: 13:00h - Lloc: Piscines
41è CONCURS DE SARDANES AMB LA BELLPUIG COBLA
Hora: 18:30 h - Lloc: Plaça Catalunya
CONCERT ORQUESTRA TROPIKANA
Hora: 20:00h - Lloc: Poliesportiu
SESSIÓ DE BALL AMB L’ORQUESTRA TROPIKANA
Hora: 21:00 h - Lloc: Poliesportiu
SOPAR POPULAR 
Hora: 21:00 h - Lloc: Pista de tennis
Organitza: La Guineu Jove
Veure informació
CORREBARS AMB XARANGA BSUMETA
Hora: 23:00 h - Lloc: inici pista de tennis
Organitza: La Guineu jove
Veure informació
NIT JOVE AL PATI DE LES ESCOLES:
CONCERT AMB HEY PACHUCOS
Hora: 00:30 h
DJ OSORIO
Hora: 02:00 h
En acabar segueix la Festa a Bar del Poliesportiu.
XARANGA BSUMETA
Hora: 06:00 h - Lloc: Bar del poliesportiu

Diumenge 4 de setembre
TALLER DE BOMBOLLES AMB IMPROVISTOS COM-
PANYIA DE CIRC
Hora: a partir de les 10:30 - Lloc: Pati escoles
VERMUT POPULAR DE FESTA MAJOR AMB EL 
GRUP KASONRONDA
Hora: 12:00 h - Lloc: Plaça de les Vilanoves
ESPECTACLE BYE BYE CONFETTI DE LA BALDUFA 
TEATRE
Hora: 18:30 h - Lloc: Plaça l’Anjua
Descripció: Espectacle de circ i Clown recomanat a par-
tir de 5 anys per a totes les edats. Acte amb aforament 
limitat, cal inscripció prèvia. Veure informació.
CONCERT AMB L’ORQUESTRA METROPOL
Hora: 19:00 h - Lloc: Poliesportiu
SCAPE ROOM DE CARRER
Hora: 19:30 h - Lloc: Plaça l’Anjua
Descripció: Acte amb inscripció prèvia (les persones 
menors de 12 anys han d’anar acompanyades d’una 
persona adulta). Veure informació.
BALL AMB L’ORQUESTRA METROPOL
Hora: 20:15 h - Lloc: Poliesportiu
CONCERT AMB EL MÚSIC LOCAL ASORI.
Hora: 22:00 h - Lloc: Pati de les escoles

Dilluns 5 de setembre
OBRA DE TEATRE LES COSES EXCEPCIONALS, AMB 
PAU ROCA. SIXTO PAZ, de la mà d’El Terrat (obert a 
totes les edats). 
Hora: 20:00 h - Lloc: Poliesportiu
Descripció: Obra de teatre per a totes les edats.
CASTELL DE FOCS I PRIOMUSICAL DE FINAL DE 
FESTA MAJOR AMB ROJOS DE JUNDA.
Hora: 21:30 h - Lloc: Pati de les escoles

11 de setembre
CELEBRACIÓ DE LA DIADA DE CATALUNYA
Hora: 12:00 - Lloc: Plaça Catalunya, Plaça de la Creu 
i davant de l’Ajuntament.
Descripció: Ballada de sardanes, lectura del Manifest 
i actuació de Mireia Vives i Borja Penalba, que tocaran 
temes inèdits, propis, versions de referents i, en defini-
tiva, “cançons de fer camí”.
Organitza: ANC de Vilanova de Bellpuig, Agrupació 
sardanista, Ajuntament de Vilanova i entitats col·la-
boradores.
Hi haurà servei de bar.

MOLT BONA
FESTA MAJOR



Organitza:

Ajuntament de Vilanova de Bellpuig

Col·labora:

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

Estimades veïnes i veïns de Vilanova,
Desitgem d’entrada que la Festa Major de Vilanova de Bellpuig i el mes de setembre siguin els precursors del 
final d’aquesta calor tan sufocant que ens acompanya des de fa uns mesos.

Els dies clars i solejats de la tardor primerenca, els vespres més frescos que ens demanen jaqueta, les nits en 
les que encara dona bo sortir, les primeres flaires de poma madura... ens inviten a reunir-nos per celebrar amb 
alegria el principi d’una nova etapa. I què millor que la nostra Festa Major per fer-ho?

En aquests primers dies de setembre ens esperen un seguit d’actes organitzats per al gaudi de tothom. Hi haurà 
esport, jocs, ball, concerts i teatre. Divendres al matí podrem xalar amb una mostra de cultura del nostre poble: 
ball de bastons, capgrossos i gegants, sardanes... Ens ho passarem bé amb els partits de futbol, les tirades de 
bitlles, el parc aquàtic, els vermuts musicals, el correbars, les orquestres i els DJs, el concurs de sardanes i el 
Castell de Focs que donarà el lluït punt final.

Totes aquestes activitats, pensades per a satisfer les diferents franges d’edat i centre d’interès de la nostra po-
blació i dels visitants d’arreu, es duran a terme en diversos espais del nostre poble – piscina, poliesportiu, places, 
rambla, carrers... – i esperem que la il·lusió i la gresca envaeixin també les vostres cases durant aquests cinc 
dies.

Ens agradaria aprofitar aquest espai per donar les gràcies de cor a les associacions del municipi així com a tots 
els socis i voluntaris que us comprometeu i doneu vida a les festivitats del nostre poble; us devem reconeixement 
i ànims.

Moltes gràcies també a totes i a tots per la vostra participació sense la qual aquesta celebració no tindria sentit. 
És un plaer el poder reunir-nos de nou!

Us desitgem molt Bona Festa Major!
L’equip de Govern, Consistori Municipal de Vilanova de Bellpuig

•  Animem al veïnat a engalanar els balcons durant els dies de la 
Festa Major.

•  Es podrà visitar l’exposició de pintura el divendres 2, dissabte 
3, diumenge 4 de 11:00 h a 13:00 h a la Sala d’actes de l’Ajun-
tament. 

•  Durant el partit de futbol del dijous 1 es serviran entrepans per 
sopar. Els tiquets es podran adquirir a l’Estanc o a uevilanoven-
ca_1915@gmail.com fins el 28 d’agost.

•   Els tiquets de l’entrepà del divendres de la festa major es po-
dran comprar presencialment a les oficines de l’Ajuntament 
dilluns 29 i dimarts 30 de les 9:00 h a les 13:30 h o através de la 
web de l’Ajuntament www.vilanovadebellpuig.cat fins dimarts 
30 a les 13:30 h.  

•  En els actes amb inscripció prèvia, es poden realitzar les ins-
cripcions a través d’aquest formulari https://forms.gle/jinN9h-
7YEx8uiwwE9. Tots els actes són gratuïts.

•  Sopar popular del dissabte 3 té un cost de 12€ i consisteix en 
un aperitiu, fideuà i beure. Inscripcions al bar de les piscines 
màxim el dimarts 30 d’agost.

•   Correbars. Passaport amb 5 tiquets de cervesa pel correbars té 
un cost de 10 € i inclou regal del correbars 2022. Inscripcions al 
bar de les piscines màxim el dimarts 30 d’agost.

•   Demanem a la ciutadania que no aparquin els cotxes a la via 
pública on hi ha actes programats.

•  Divendres dia 2 es tallarà el trànsit de la Plaça l’Anjua, C. Nou, C. 
Major i C. Pare Pacífic de 10:30 h a 12:30h.

•  Dissabte dia 3 es tallarà el trànsit del C. Dr. Gasol, Plaça la Creu 
i Plaça Catalunya de les 17:00 a les 20:00 h.

•  La venda de palcos el dilluns 29 i dimarts 30 presencialment 
a l’Ajuntament de 9:00 a 13:30 o on-line a través de la web de 
l’Ajuntament www.vilanovadebellpuig.cat màxim dimarts 30 a 
les 13:30 h. Preu per palco 25 €. El sorteig dels palcos es farà el 
mateix dimarts 30 en finalitzar la venda i es penjarà l’assignació 
de palcos el divendres 2 al plafó del poliesportiu.

•   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 comuni-
car a l’Ajuntament per correu electrònic: ajuntament@vilano-
vabellpuig.ddl.net o per telèfon al 973324000 fins el dimarts 30 
d’agost a les 13:30 h.

•  L’Ajuntament es reserva el dret de modificar o anul.lar qualse-
vol acte programat. Els canvis s’anunciaran per ebando/pregó 
i xarxes socials.

•  Els actes començaran puntualment i tot son gratuïts.

INFORMACIO

SALUTACIÓ

´

ACTES RELIGIOSOS
FESTA MAJOR EN HONOR DE LA MARE DE DÉU 
DEL LLIRI I DELS SANTS MÀRTIRS.

Dijous 1 de setembre
REPIC DE CAMPANES DE LA FESTA MAJOR, a 
les 22:00 hores.

Divendres 2 de setembre
MISSA SOLEMNE, a les 12 del migdia, en honor 
de la Mare de Déu del Lliri. Serà presidida pel nostre 
bisbe, Mons. Francesc Conesa i Ferrer. La missa 
serà cantada per la Coral Verge del Lliri.

Dissabte 3 de setembre
MISSA SOLEMNE, a les 12 del migdia, en honor 
dels màrtirs Sant Honest, Santa Prudència, Santa 
Fortunata i Santa Victòria, patrons de Vilanova de 
Bellpuig. Serà presidida pel nostre bisbe, Mons. 
Francesc Conesa i Ferrer.

Diumenge 4 de setembre
MISSA DOMINICAL, a 2/4 d’11 del matí, en sufragi 
pels difunts de la nostra parròquia, especialment 
d’aquest darrer any.

PRELUDIS FESTA MAJOR
Dissabte 27 d’agost
CIRC AMB SOON CIRCUS COMPANY (CATALU-
NYA/SUÈCIA) I ‘ESPECTACLE “GREGARIS”
Hora: 20:30h - Lloc: Pista de tennis
Descripció: Espectacle de suar, honest, tendre i divertit, que s'en-
dinsa en el vessant més humà de l'esport per parlar de l'amistat. 
Una amistat entre dos homes que, a través de l'acrobàcia i 
l'humor, transiten constantment entre la col·laboració i el conflicte 
tot buscant l'equilibri entre gregari i líder. Bàscula, perxa xinesa i 
acrobàcia en un espectacle de 45 minuts per a tots els públics.
Servei de barra i sopar al bar de les piscines.

Dimecres 31 d’agost
PARTITS DE FUTBOL UE VILANOVENCA 
PREBENJAMÍ CONTRA EFU I UE VILANOVENCA 
ALEVÍ CONTRA EFU
Hora: 19:00 h - Lloc: Camp de futbol
FINALS DEL III TORNEIG FESTA MAJOR DE PÀ-
DEL FEMENÍ I MASCULÍ
Hora: a partir de les 21:00 h
Descripció: En finalitzar es farà entrega de premis. 
Els premis dels participants del segon torneig de 
pàdel Sub-16 s’entregaran a les 20:45 h.

Dijous 1 de setembre
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE PINTURA
Hora: 20:00 h - Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament
Organitza: Associació de dones Anjua
Descripció: Exposició de quadres pintats per perso-
nes de Vilanova i d’elements emblemàtics de Vilano-
va. Consultar informació.
PARTIT DE FUTBOL UE VILANOVENCA CONTRA 
ARBECA C.F.A
Hora: 21:00 h - Lloc: Camp de futbol
Organitza: UE Vilanovenca
Descripció: Durant el partit es serviran entrepans 
per sopar. Cal tenir tiquet, veure informació. A les 
22:45h entrega de trofeus.
ACTUACIÓ DE SOUND DE SECÀ, AMB L’ESPECTA-
CLE SUMA
Hora: 22:45h - Lloc: Pista de tennis
Descripció: Espectacle de música, dansa i percussió 
per a totes les edats.

Divendres 2 de setembre
XOCOLATADA POPULAR
Hora:10:00 h - Lloc: Plaça l’Anjua
PRIMER SEGUICI POPULAR DE VILANOVA DE 
BELLPUIG I CERCAVILA
Hora:10:30 h - Lloc: Sortida Plaça l’Anjua, C. Nou, 
Plaça Pau Casals, C. Major, Plaça l’Anjua, C. Pare 
Pacífic i finalitzarà al poliesportiu.
Organitza: Colla gegantera La Guineu i Agrupació 
sardanista.
Descripció: Primer Seguici Popular de Vilanova 
de Bellpuig i cercavila, amb la colla gegantera La 
Guineu,  capgrossos amb estrena de vestimenta, Ball 
de Nans amb els nous caps grossos de Vilanova, Ball 
de bastons amb la colla local “Susto guapo”, galop 
sardanista i punts lliures amb l’Agrupació sardanista 
i estrena de la Foxy Band. Acompanyament de gra-
lles amb “La Cremallera”. A les 12:30 h al poliesortiu 
hi haurà una representació final de totes les compar-
ses del seguici i un ball conjunt.
SARDANES AMB LA COBLA JOVENÍVOLA 
D’AGRAMUNT
Hora: 13:00 h - Lloc: Poliesportiu
Descripció: durant la ballada de sardanes hi hau-
rà vermut popular dins al poliesportiu a càrrec 
del bar del poli.
PARC AQUÀTIC
Hora: 15:30 h


