US
CONVIDO
A VIURE I
A GAUDIR
DE LA
FESTA!

L’orgull és un sentiment inoxidable. A diferència de la vanitat o
fatuïtat, que amb quatre gotes ja s’esvaeixen perquè s’hi recreen,
l’orgull, en la seva justa mesura, és a dir, ni massa amunt, on hi hauria
la supèrbia, ni massa avall, on trobem la timidesa i la falsa modèstia,
existeix i prou. Ja li poden caure calúmnies i malediccions, ell sempre
conserva el seu punt d’honor.
I orgull és el que hem de sentir com a comunitat en aquests dies de
la Festa Major, ja que la festa és el punt de trobada on reafirmem la
nostra existència com a col·lectiu que, malgrat totes les incidències
de la nostra actualitat, vol lluitar per superar-les i s’esforça amb
il·lusió i esperança, treball i constància sense defallir per cercar un
futur millor.
I sí, hem d’omplir les nostres places, carrers, avingudes i jardins
d’orgull, i convidar els nostres coneguts a viure aquests dies de festa
i alegria. Sabem que no serà la millor festa de tots els temps, de
forma especial per les mesures que cal prendre, i de ben segur serà
millorable, com tot allò que vol superar-se dia a dia. També sabem,
però, que s’ha posat tot el que teníem al nostre abast per fer-la
possible i que arribi a tothom, grans, infants o joves.
Així, doncs, us convido a viure i a gaudir de la festa sense supèrbia
ni falsa modèstia, sinó amb el punt exacte d’orgull que neix d’una
comunitat plena d’esperança.

Pere Segura Xatruch

Alcalde de Vila-seca

LA FESTA
SERÀ GRAN
GRÀCIES
A TOTS
I TOTES
BONA
FESTA
MAJOR!

Quan es programa una festa major, sorgeixen molts reptes, especialment a l’hora d’encaixar una gran varietat d’esdeveniments, des dels
actes tradicionals, els més singulars del nostre poble, passant per les
activitats populars, que quan l’acceptació del públic en general és
gran, acaben consolidant-se, i es converteixen ja en tradicionals de
la nostra programació, i sense oblidar els ludicoculturals o de gran
format que atrauen a un públic més nombrós. Tanmateix, enguany
aquests reptes han estat de més dificultat, ja que la situació sanitària
en què encara estem immersos està en evolució constant.
La d’enguany serà una festa major molt més propera a la normalitat,
però encara marcada per un marc normatiu canviant i restriccions
pel que fa a la programació d’esdeveniments i aforaments. Tot i així,
posem a les vostres mans de nou una programació feta amb molta
il·lusió, planificada amb molta cura, al màxim detall, a causa de les
circumstàncies actuals.
Entre tots i totes, i depèn de cadascú de nosaltres, poder fer d’aquesta
una gran festa. Gaudim, així, dels petits moments que ens pot donar
i fruïm de la companyia dels nostres veïns i veïnes, amb respecte, i
tot esperant moments millors i fent cas de les mesures de seguretat,
higièniques i sanitàries que es vagin donant.
La festa serà gran gràcies a tothom. Bona Festa Major!

Cristina Cid Salavert

Regidora d’Innovació i Turisme

DIJOUS 22 de juliol
20.00 h

22.00 h

activitat esportiva

concert

Inscripcions:
fullsportexperience.com/
inscripciones
Aforament limitat

Aforament limitat

Parc dels Prats

Futbol a la platja

Parc del Pinar de Perruquet

The Goliards Collective

The Goliards Collective

DIVENDRES 23 de juliol
19.30 h

Platja de la Pineda
(davant Oficina de Turisme)
activitat familiar

Tallers experimentals
tortuga babaua
Aforament limitat

20.00 h

Grup escultòric Pineda
activitat esportiva

CrossFit

Aforament limitat

20.30 h

Parc del Pinar de Perruquet

Havaneres amb
el grup Ultramar
Aforament limitat
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Ultramar
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DISSABTE 24 de juliol
19.30 h

22.00 h

23.00 h

Danses Folklòriques
Catalanes amb l’Esbart

Correfoc i Carretillada

Gran Castell de Focs
d’Artifici

Parc del Pinar de Perruquet

Dansaire Ramon d’Olzina de
Vila-seca
Aforament limitat
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Passeig de Pau Casals
(davant Estany)

amb el Ball de Diables Infantil
i el Ball de Diables de Vila-seca
Aforament limitat
Consulteu mesures de seguretat.

Platja del Racó

Espectacle piroaquàtic a càrrec
de Coeters Dragón

Txaranga Band Tocats

DIUMENGE 25 de juliol
19.00 h

20.00 h

20.30 h

Gegants amb els Geganters i

activitat esportiva

Txaranga Band Tocats

Parc del Pinar de Perruquet

Grallers de Vila-seca
Aforament limitat

Parc dels Prats

Torneig de futbol Sant Jaume
Inscripcions:
fullsportexperience.com/
inscripciones
Aforament limitat

Parc del Pinar de Perruquet
Aforament limitat

22.00 h

Parc del Pinar de Perruquet

Trabucaires

amb els Trabucaires del Comú
de Vila-seca
Aforament limitat
Consulteu mesures de seguretat.
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DIMECRES 28
de juliol

DIJOUS 29
de juliol

19.30 h

18.00 h

Sala polivalent de l’Ajuntament

Carrer de l’Hort del Pep, 2

Portes obertes del nou
equipament cultural
“Espai Bagà”

inauguració exposició

“Amb tu tocarem el cel! 30
anys de Xiquets de Vila-seca"
L’exposició es podrà visitar fins el 31
d’agost.
Horari: 9.00 h a 21.00 h
Organitza: Xiquets de Vila-seca

20.00 h

20.00 h

Jardí de la Biblioteca de Vila-seca

Espai Chill out

Vine a escoltar música en un
espai relaxant
Aforament limitat

21.00 h

19.00 h

concert

espectacle familiar

Aforament limitat

Aforament limitat

Plaça d’Estudi

Plaça d’Estudi

El Artriste

Aleix Vidal presenta Magópata

Carrer de l’Hort del Pep, 2

Inauguració del nou
equipament cultural
“Espai Bagà”

El Artriste

19.00 h

Parc de la Formiga
Mag Alexis Pardo

DIVENDRES 30 de juliol
18.30 h

Casal Popular El Rebotim
(C. de la Verge de la Pineda, 45)

X-Ancla. Gimcana
enigmàtica de Festa Major

Vine a gaudir de la tradicional
Gimcana de la Festa Major d'Estiu on
haureu de resoldre en equip diverses
proves d'habilitat i lògica pels carrers
del nostre poble (durada aproximada
dues hores)
Per a grups de 3 a 6 persones
majors de 12 anys amb un adult com
a mínim
Preu: 2 €/persona
(Socis del Casal gratuït)
Inscripcions fins al dia 28 de juliol a
info@elrebotim.cat
Organitza: Casal Popular El Rebotim
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espectacle familiar

Mag Alexis Pardo
Aforament limitat

20.00 h

Jardí de la Biblioteca de Vila-seca

Espai Chill out

Vine a escoltar música en un espai
relaxant
Aforament limitat

20.30 h

Parc de la Riera

Correfoc Petit amb el Ball de
Diables Infantil de Vila-seca

Aforament limitat
Consulteu mesures de seguretat
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Foto: Blanca Sotilla

DISSABTE 31 de juliol

19.00 h

Parc de la Formiga
espectacle familiar

Aleix Vidal presenta Magópata

9.00 h

18.00 h

Ciclisme. Curses Ciclistes
Festa Major d’Estiu

Ciclisme. Curses Ciclistes
Festa Major d’Estiu

Velòdrom de l’Estadi Municipal
Cursa Copa Catalunya per escoles
Control de llicències una hora abans
Organitza: Escola de Ciclisme
Municipal

Velòdrom de l’Estadi Municipal
Cursa Copa Catalana Cadets
Control de llicències una hora abans
Organitza: Escola de Ciclisme
Municipal

09.30 h a 12.00 h
i de 18.00 h a 20.30 h

19.00 h

cursa d’obstacles esportiu

Mag Alexis Pardo

Parc de la Torre d’en Dolça

- familiar

Vila-seca Family Race

Inscripcions: bit.ly/FAMILYRACE
Aforament limitat

20.00 h

Jardí de la Biblioteca de Vila-seca

Espai Chill out

Vine a escoltar música en un espai
relaxant
Aforament limitat

Parc de la Formiga

espectacle familiar

Txaranga Band Tocats
Aforament limitat

Aforament limitat

22.00 h

Parc de la Riera

Concert de Festa Major

amenitzat per l'orquestra Atalaia

Al Jardí del Castell de Vila-seca

Escacs. Xerrada col·loqui

Aforament limitat

Els beneficis dels escacs en els
infants i en la societat actual
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Aforament limitat

20.30 h

Plaça d’Estudi

11.00 h

A càrrec d’un gran mestre
internacional i docents
Organitza: Club d’Escacs de Vila-seca

Aleix Vidal

Atalaia

DIUMENGE 1 d’agost
8.00 h

20.00 h

13è Concurs de Pintura
ràpida de Vila-seca

Espai Chill out

Plaça de Voltes

Fins a les 13.00 h
Organitza: Secció d’Art de
l’Agrupació Cultural de Vila-seca

9.00 h

Jardí del Castell de Vila-seca

Escacs. 1r Torneig Llampec
post-covid

Torneig individual de partides a 15
minuts més 3 segons d'increment per
jugada.
Premis per al campió, per a la
primera dona, pel primer menor
de 12 anys, primer jugador no
federat. Regal obsequi per a tots els
participants.
Inscripció: 1kg. de menjar pel Banc
d’Aliments de Vila-seca
Organitza: Club d’Escacs de Vila-seca

Jardí de la Biblioteca de Vila-seca
Vine a escoltar música en un espai
relaxant
Aforament limitat

20.30 h

Parc de la Riera

Tandes de Lluïment del
Seguici Tradicional amb
elements festius i balls.

Amb el Ball de Diables Infantil
de Vila-seca, Ball de Diables de
Vila-seca, Trabucaires del Comú,
Geganters i Grallers de Vila-seca,
Cavall Alat, Txaranga Band Tocats, el
Ball de Bastons, el Ball de Gitanes,
el Ball de Cercolets, el Ball de
Valencians, els Xiquets de Vila-seca i
Cobla dels Ministrers del Comú
Aforament limitat
Consulteu mesures de seguretat

12.00 h
ROUTE N-340
VERMUT DE FESTA MAJOR

22.00 h

Vermut amb música en viu

Aforament limitat

Carrer Comte de Sicart, 2

Organitza: La Gastronoteca El Centru

DILLUNS 2
d’agost
20.00 h

21.30 h

Espai Chill Out

Rumba Catalana

Jardí de la Biblioteca de Vila-seca
Vine a escoltar música en un espai
relaxant.
Aforament limitat

Plaça d’Estudi

amb 4 De La Cera
Aforament limitat

4 De La Cera

Plaça d’Estudi

Nit de monòleg amb Guillem
Estadella

17.00 h

Gastronoteca El Centru
(C. del Comte de Sicart, 2)

13è Concurs de Pintura
ràpida de Vila-seca
Lliurament de premis
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20.00 h

Plaça d’Estudi

Havaneres amb Les Anxovetes
Aforament limitat

20.00 h

Jardí de la Biblioteca de Vila-seca

Espai Chill out

Vine a escoltar música en un espai
relaxant
Aforament limitat

22.30 h

Parc de la Riera

Trabucaires

amb els Trabucaires del Comú
de Vila-seca
Aforament limitat
Consulteu mesures de seguretat.
Les Anxovetes

DIMARTS 3 d’agost La Invenció del Cos de Sant Esteve
11.30 h

18.30 h

18.30 h

Repic de campanes

Lliurament dels premis del
concurs d’engalanament de
balcons, carrers i aparadors

Representació del
Ball de Sant Esteve

Plaça de l’Església
Toc de Festa Major

12.00 h

Església Parroquial de Sant Esteve

Missa Major
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Plaça de l’Església

Plaça de l’Església

Organitza: Secció de Lletres de
l’Agrupació Cultural de Vila-seca
amb la col·laboració del Grup de
Teatre la Tramoia

23.00 h

Parc de la Riera

Correfoc amb el Ball de Diables
de Vila-seca

Aforament limitat
Consulteu mesures de seguretat.

23.45 h

Via Màxima (zona carpa)

Gran Castell de Focs d’Artifici
a càrrec de Coeters Dragón
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AMPLIEM
TERMINI
D'INSCRIP
CIONS!
Inscriu-t

e fins el
a les 12h e 26 de juliol
nviant un
correu ele
ctrònic a
turisme@
lapinedap
latja.info
o al Patro
nat de Tu
risme.

Concurs d’engalanament
de carrers, balcons
i ara també...
aparadors
comercials!

Participa per fer
que Vila-seca,
la Pineda i la Plana
llueixin més que mai!
Consulta les bases a:
lapinedaplatja.info
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VILA-SECA

LA PINEDA
6
3

8

6

2

5

3

4

2
1

1

4

1

Plaça d’Estudi

6

Plaça de Voltes

2

Jardí de la Biblioteca

7

3

Parc de la Formiga

4
5

AL PARC DE
LA TORRE
D’EN DOLÇA

5

1

Parc dels Prats

4

Oficina de Turisme

Jardí del Castell de Vila-seca

2

Parc del Pinar de Perruquet

5

Grup escultòric Pineda

8

Plaça de l’Església

3

Estany de Pau Casals

6

Passeig de Pau Casals

Parc de la Riera

9

Velòdrom de l’Estadi Municipal

Parc de la Torre d’en Dolça

10

Velòdrom de l’Estadi Municipal
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Normes de seguretat del correfoc

Col·laboradors

PER ALS PARTICIPANTS:

Agrupació Cultural de Vila-seca:
· Amics Portadors del Cavall Alat
· Club d’Escacs Vila-seca
· Cobla Antiga del Comú
· Esbart Dansaire Ramon d’Olzina de Vila-seca
· Secció d’Art de l’Agrupació Cultural
· Secció de Lletres de l’Agrupació Cultural

· Portar roba de cotó,
preferiblement vella, amb
mànigues i pantalons llargs.
· Portar un barret amb ales que
cobreixi tot el cap i tapar-se
el clatell amb un mocador de
cotó.
· Protegir-se els ulls.
· Portar el calçat adequat
(esportiu, de muntanya, etc.)

· Assabentar-se abans de l’inici
del recorregut del correfoc
i dels punts d’assistència
sanitària.
· En el cas de patir cremades,
dirigir-se immediatament als
punts d’assistència sanitària.
· En cas de perill, seguir les
instruccions dels diables.

· Tenir cura de tapar-se les
orelles per disminuir els
sorolls de les explosions
pirotècniques.

PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS:

· No demanar aigua als veïns.

· Abaixar els portals metàl·lics o
persianes en els edificis que en
disposin.

· Obeir les indicacions dels
serveis d’ordre públic i de
sanitat.
· Queda prohibit portar
productes pirotècnics
particulars, havent-se d’utilitzar
únicament els preparats pels
organitzadors.
· Respectar les figures de foc,
els seus portadors i els músics.
· Adoptar una actitud
correcta amb els diables i no
obstaculitzar el pas ni fer-los
caure.
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· Seguir en tot moment les
indicacions dels diables.

· Retirar tots els vehicles dels
carrers de l’itinerari.

· Protegir els vidres de les
finestres, portes i aparadors
amb cartrons gruixuts.
· Enrotllar tots els tendals
exteriors dels habitatges i
locals.
· No tirar aigua als participants
ni als espectadors del
correfoc per la perillositat que
representa.
· Desconnectar tota mena
d’alarmes.

· Retirar de la via pública
qualsevol objecte que pugui
dificultar els pas dels actors,
organitzadors i participants en
el correfoc.
NORMES DE SEGURETAT
PELS TRABUCAIRES:
· L’organització adverteix a les
persones amb problemes
d’oïda o amb sensibilitat
auditiva, en especial la gent
gran i els infants, que adoptin
mesures de precaució en els
actes en els quals participin els
trabucaires.
· Es recomana als assistents
portar protecció auditiva.

Ball de Diables de Vila-seca
Ball de Diables Infantil de Vila-seca
Casal Popular El Rebotim
Club Natació Vila-seca
Escola de Ciclisme Municipal
Geganters i Grallers de Vila-seca
Grúas MRS 08 SL
Grup de Teatre la Tramoia
Parròquia Sant Esteve de Vila-seca
Trabucaires del Comú
Txaranga Band Tocats
Voluntaris Protecció Civil Vila-seca
Xiquets de Vila-seca

· No s’ha d’encendre res ni
fumar a prop de les bosses
que contenen pólvora.
· No s’ha d’envair l’espai on el
grup de foc fa l’actuació ni
agafar ni destorbar cap dels
seus membres.

@lapinedaplatja
#femfestafemvilaseca
lapinedaplatja.info

· No s’ha de col·locar el cos
sobre la vertical de les armes
d’avantcàrrega en finestres i
balcons.

Els espais de la Festa Major
tenen aforament limitat.
Accés als espais 1 hora abans
de l’inici de l’espectacle.
El Patronat Municipal de
Turisme es reserva el dret
d’anul·lar o canviar el programa
d’algun espectacle.

