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Pere Segura Xatruch
Alcalde

Des dels primers filòsofs de l’antiguitat fins als nostres dies, hem sentit que l’home és un
animal social. Per tant, necessita estar junt amb d’altres, sentir-los, enraonar, rebre’n afecte...
Un dels moments per excel·lència per viure aquest sentiment de pertinença social és la
Festa Major. La festa major entesa com a punt de trobada d’una comunitat local que es
reuneix periòdicament a l’entorn d’uns escenaris i que reafirma la seva existència com a
col·lectiu a partir d’uns referents simbòlics compartits.
A Vila-seca, en tenim dues al voltant dels dos patrons de la nostra vila que, a més, tenen
molt a veure amb les feines del camp. Ara ens arriba la d’hivern, a mitjans de gener, durant
la setmana dels barbuts, normalment la més freda de l’any, en honor a Sant Antoni Abat.
Enguany, arriba amb més desig que mai per retrobar-nos i sentir-nos una comunitat,
una comunitat amb forces per superar els entrebancs que darrerament ens ha portat la
pandèmia.
Després de pràcticament dos anys de restriccions, arriba el moment, amb les mesures
sanitàries pertinents, de veure’ns tots al voltant dels escenaris, carrers, places, parcs i
equipaments del nostre poble, per reafirmar-nos com a societat que, unida, mira cap al
futur amb optimisme i esperança.
Arriba el moment de la nostra Festa Major, que volem que sigui tan normal com es pugui,
però que, com que encara no coneixem les circumstàncies que tindrem en el moment,
hem de ser molt prudents i, per tant, tindrà un perfil una mica diferent al normal.
Tot i aquests entrebancs, de ben segur que tindrà l’element principal, l’element bàsic, que
no és altre que nosaltres mateixos i les nostres ganes de gaudir els uns amb els altres de
moments especials i entranyables.
Us convido a sortir i a fruir de la companyia dels nostres convilatans i de les nostres
convilatanes i ara, més que mai, a cridar: Visca Sant Antoni! Visca la Festa Major de Vila-seca!

Cristina Cid Salavert

Regidora d’Innovació i Turisme
Qualsevol definició de la paraula festa, Festa Major, ens porta a evocar un sentiment alegre
i una mitja rialla, és doncs un temps que tots esperem que arribi, des dels més menuts fins
als més ancians.
En cadascú desperta un tipus o altre de record, ja sigui celebrar amb solemnitat el dia del
Sant Patró o el de la Mare de Déu, festejar la seva pertinença a una comunitat. Actualment,
tanmateix, serveix de lloc, en l’espai i en el temps, de cohesió social entre tots els veïns i veïnes del municipi.
És per això que als actes tradicionals, aquells que romanen en la memòria dels seus habitants, s’uneixen altres de més actuals que han de servir per introduir a tothom, en el món
de la festa.
Uns i altres, a més, sofreixen la modernització que ve donada pels moments socials entre
els quals coexisteixen, com són el canvi climàtic, la igualtat, la violència de gènere o una societat inclusiva que fan que la festa sigui un lloc ideal per promoure els valors i principis que
han de regir de la nostra societat
Darrera aquest escrit trobareu una programació que vol reflectir aquesta paritat, tant entre
tradició i actualitat, com entre les diverses sensibilitats socials. Una programació que vol
tornar a la normalitat, però amb la prudència que el moment actual ens demana.
Malgrat aquesta prudència, us convido a gaudir dels espais i de les activitats programades i
així celebrar amb joia la nostra Festa Major de Sant Antoni.

DIJOUS | 13 de gener
18.00h

Al Casal Clàudia Padró (c. del Requet de Fèlix, 25)

Inauguració de l’exposició Restauració i Manualitats
Del 13 al 23 de gener. Organitza: Casal de la Dona de Vila-seca.
19.00 h

Al Castell de Vila-seca

Presentació de Sant Miquel Arcàngel

Amb la col·laboració d’artesans del ferro, del cuir i de la costura; el Ball de Diables de Vilaseca ha patrimonialitzat la figura de Sant Miquel Arcàngel, element clau dels balls de diables
tradicionals.

DIVENDRES | 14 de gener
18.15 h

A la Biblioteca Pública de Vila-seca

Inauguració de l’exposició “Recuperem el Concurs de Cartells?”
Projecte de disseny per a un cartell de la Festa Major d’Hivern.
De Jordina Rué Alcové. Fins el 31 de gener
20.15 h

A l’Auditori Josep Carreras (Plaça de Frederic Mompou, 1)

Pregó de Festa Major + Concert

A càrrec del Sr. Josep Maria Martorell, director associat del Barcelona Supercomputing
Center.
Seguidament, concert amb l’Orquestra Händel del Conservatori de Vila-seca
Director: Rafael Fabregat.
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Compra
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online a:

festes.vila-seca.cat
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La forma de pagament dels
actes únicament serà amb
targeta de crèdit/dèbit

Venda
d’entrades

DISSABTE | 15 de gener
9.30 h

A la plaça de Voltes

Cursa de Pallassos i Pallasses “Joan Busquets”
Taller de Maquillatge de Pallass@s
10.30 h

Sortida de la X CURSA

Tradicional cursa de pallassos i pallasses pels carrers de Vila-seca
on tots i totes tenim l’oportunitat de sortir al carrer disfressats
i gaudir d’una festa diferent. Posa’t el teu nas, prepara el teu
dorsal i a córrer! Et convidem a fer un recorregut carregat de
sorpreses, un repte per a cadascú de nosaltres. La festa estarà
animada per la Cia. Puça Espectacles.
11.30 h

A la plaça de l’Església

Xocolatada popular infantil

A càrrec de la colla castellera Xiquets de Vila-seca.
12.30 h

A la plaça de l’Església

Actuació Castellera

Amb els Xiquets de Vila-seca.
17.30 h

A la Sala Polivalent de la Casa Consistorial (plaça de l’Església, 26)

Lliurament dels Premis IX Concurs de
Fotografia Albert Iturria
Inauguració de l’exposició
Fins el 31 de gener.
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LA NIT DEL FOC | 15 de gener
18.00 h

20.00 h

Correfoc Petit

Tabalada

A la plaça d’Estudi

A la plaça de Voltes

Amb la participació del Ball de Diables
Infantil de Vila-seca.
Itinerari: C. de la Verge de la Pineda, c. dels
Bons Aires, c. de Sant Antoni, c. de la Font,
pl. de l’Església, c. Major i pl. de Voltes.
19.30 h

A la plaça de Voltes

Ball de Sant Miquel i Diables

Amb el Ball de Diables de Vila-seca
Origen dels balls de diables com els
entenem avui en dia; aquest ball parlat
representa la lluita entre les forces del bé,
encapçalades per l’Arcàngel Sant Miquel
i les forces del mal, encapçalades per
Llucifer i la seva mà dreta, la Diablessa.
Hi intervenen els Set Pecats Capitals, que
interpreten versos satírics que parlen de
l’actualitat política, social i cultural. Quan
els Diables parlen... tremoleu!

Amb la participació dels Tabalers del Ball
de Diables de Vila-seca i les quatre colles
convidades.
20.15 h

A la plaça de Voltes

Correfoc

Amb el Drac del Morell, el Ball de Diables
del Pla del Penedès, el Ball de Diables de
Ribes, el Ball de Diables de Tarragona i el
Ball de Diables de Vila-seca.
Itinerari: Pl. de Voltes, c. de Sant Bernat
Calvó, c. de les Creus, c. de Sant Antoni, c.
dels Bons Aires, c. de la Verge de la Pineda,
c. dels Ferrers, c. de Sant Pere, c. de Santa
Bàrbara, c. de Sant Antoni, c. de la Mola i
pl. d’Estudi.
Consulteu les mesures de seguretat.

ACONSEGUEIX LA TEVA SAMARRETA DEL BALL DE DIABLES
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Durant la Festa Major i en els dies anteriors (del 10 al 15 i del 18 al 22
de gener) podràs aconseguir una samarreta del Ball de Diables a
la Llibreria Sant Jordi (6€). Talles per adults i canalla.

DIUMENGE | 16 de gener
11.30 h

18.00 h

Repic de Campanes

Cercavila del Seguici
Tradicional amb Elements
Festius i Balls

A la plaça de l’Església

Toc de vigília de Festa Major.

Tradicional Cós de Sant Antoni
Element Festiu Tradicional d’Interès
Nacional

Al Circuït Hípic del Parc de la Torre d’en Dolça
(Raval de la Mar)

11.00 h

Parades d’Artesans
12.00 h

1a. Cursa. Premi Torre
d’en Dolça

Galop, cavalls pura sang anglesos
Distància 1.700 metres
12.30 h

2a. Cursa. Gran Premi
Ajuntament de Vila-seca
Galop, cavalls pura sang anglesos
Distància 2.500 metres
13.00 h

3a. Cursa. Premi Patronat
Municipal de Turisme
de Vila-seca
Galop, cavalls pura sang anglesos
Distància 1.700 metres
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Des del jardí del Castell de Vila-seca

Amb el Ball de Diables Infantil de Vila-seca,
Ball de Diables de Vila-seca, Trabucaires del
Comú, Cavall Alat de Vila-seca, Txaranga
Band Tocats, Gegants i Grallers de Vilaseca, el Ball de Bastons, el Ball de Gitanes,
el Ball de Cercolets, el Ball de Valencians,
Xiquets de Vila-seca i Cobla dels Ministrers
del Comú.
Concentració: a les 17.30 h al jardí del Castell
de Vila-seca
Itinerari: c. del Comte de Sicart, pl. de
Voltes, c. Major i plaça de l’Església.
Consulteu mesures de seguretat.

DILLUNS | 17 de gener
11.30 h

11.30 h

Concentració dels Tres Tombs

Repic de campanes

A l’avinguda de la Generalitat

A la plaça de l’Església

12.00h

Toc de Festa Major.

Els Tres Tombs

12.00 h

Des de l’avinguda de la Generalitat

Acompanyats per la Banda Sones de Pasión
Itinerari: C. de Reus, c. de Sant Jordi, c. del
Castell, c. del Tenor Josep Forasté, c. de
Tarragona, rambla de Catalunya, c. de Vic,
plaça dels Països Catalans, av. de Ramon
d’Olzina, av. de Francesc Macià, c. de la
Font. Benedicció dels animals pel c. de la
Font, pl. de l’Església, c. Major, c. del Comte
de Sicart i c. del Castell.
Mascotes i altres animals domèstics: la
concentració serà entre les 12.45 i les 13.00
hores al c. de Sant Antoni cantonada amb
el c. de la Font i passaran a la benedicció
davant dels Tres Tombs.

A l’Església Parroquial de Sant Esteve

Missa Major

Amb la participació de la Coral Nova Unió.
18.00 h

Al Pavelló Municipal d’Esports (Av. de l’Alcalde Pere
Molas, 28)

La caputxeta i el llop

Hi havia una vegada una noia anomenada
Caputxeta Vermella que havia de portar una
cistella a la seva àvia. La cistella conté els
ingredients necessaris perquè l’àvia pugui
preparar un bon pastís per participar en un
concurs. Tot creuant el bosc, la Caputxeta
coneix un llop que l’enganyarà per ser el
primer en arribar a casa de l’àvia i menjarse tots els pastissos... i qualsevol altra cosa
que trobi pel mig.
Entrada lliure amb invitació. Aforament
limitat.
Cada adult haurà de portar un quilo de
llegums, cereals o pasta en benefici del
Banc d’Aliments de Vila-seca.
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Sant Antoni Abat
Adquireix la
teva invitació

La caputxeta
i el llop
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DIVENDRES | 21 de gener
17.30 h

A la cruïlla dels carrers de Vic i de Sir Esteve Morell Scott

Sortida de la XL Cursa Atlètica de Sant Antoni i XXIV Milla Local
Circuït urbà del Barri del Colomí
Organitza: Club Atletisme Vila-seca.
20.30 h

Al Pavelló Municipal d’Esports (Av. de l’Alcalde Pere Molas, 28)

Corbacho presenta “Ante todo mucha calma”

75 minuts de riure sense parar en un monòleg trepidant.
Corbacho al 200%.
No recomanat per a menors de 14 anys.
Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats d’un adult i entregar el full d’autorització
signat.
Preu entrada: 8 € a taquilla (1 hora abans), 5 € anticipada. Aforament limitat.
Forma de pagament únicament amb targeta de crèdit/dèbit (no s’acceptarà efectiu).
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Compra la teva
entrada online

DISSABTE | 22 de gener
10.30 h

A la plaça de l’Església

XI Trobada dels Amics dels Gegants i Grallers de Vila-seca
Plantada de capgrossos, gegantons i elements festius de Vila-seca.
10.45 h

Cercavila

Itinerari: C. de la Font, c. de Sant Antoni, c. dels Ferrers, c. de la Verge de la Pineda, plaça
d’Estudi, c. de Tarragona, c. del Requet de Fèlix, c. del Comte de Sicart i plaça de Voltes.
17.00 h i 20.00 h
Al Pavelló Municipal d’Esports (Av. de l’Alcalde Pere Molas, 28)

Cia. Onbeat presenta

Musical: la Lámpara Maravillosa, tributo a Aladdín

Un dels contes populars més famosos que existeixen ens porta l’exotisme i el misteri
d’Orient. Ha estat protagonista de llibres, pel·lícules, cançons molt conegudes i fins i tot un
dels musicals més reeixits a Broadway i Londres. Ara us l’expliquem com ningú abans ho
havia fet…
Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats d’un adult i entregar el full d’autorització
signat.
Preu entrada (a partir de 4 anys): 8 € a taquilla (1 hora abans), 5 € anticipada.
Aforament limitat.
Forma de pagament únicament amb targeta de crèdit/dèbit (no s’acceptarà efectiu).
20.30 h

A la plaça d’Estudi

Carretillada del Ball de Diables de Vila-seca

La carretillada és una de les actuacions més recents del Ball de Diables de Vila-seca, que
arriba a la seva cinquena edició. La carretillada és l’escenificació de la revolució de les tropes
infernals després de la seva derrota a mans de Sant Miquel. Els diables dansen en cercle, al
ritme dels tabals i amb la carretilla encesa. Llucifer, la Diablessa i altres elements propis de
la carretillada encenen al mig del cercle. El foc, els elements pirotècnics, el ball dels diables
i el so dels tabals no s’aturen en cap moment durant aquesta dansa de foc, l’exposició
pirotècnica més gran de la Festa Major.
Consulteu les mesures de seguretat.
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Compra la teva
entrada online

La Lámpara
Maravillosa,
tributo a Aladdín

DIUMENGE | 23 de gener
10.00 h

17.00 h

Joc de Descoberta en Família:
“La gimcana del porquet”

(Av. de l’Alcalde Pere Molas, 28)

A la plaça de l’Església

Inscripcions i grups: S’anunciaran a través
de les xarxes socials de l’esplai
@esplaiesclop.
Durada: 1.30 hores.
Preu: 1 euro per participant a benefici de
projectes socials. Organitza: Esplai l’Esclop
de Vila-seca.

XXXIX Trobada Gegantera
09.00 h

Pels carrers de la vila

Matinades de Grallers
11.30 h

Al carrer de Sant Antoni (antiga plaça de
Flix)

Concentració i Plantada de les
Colles Geganteres
12.00 h

Cercavila de Gegants i Grallers

Itinerari: C. de Sant Antoni, c. dels Ferrers,
c. de la Verge de la Pineda, plaça d’Estudis,
c. de Tarragona, c. del Requet de Fèlix, c.
del Comte de Sicart, pl. de Voltes, c. de
Sant Bernat Calvó, c. de les Creus,
c. Monterols, plaça de l’Església, c. de la
Font, c. de Sant Antoni, c. de l’Escorxador i
Parc de la Riera.
13.30 h

Al Parc de la Riera

Ballada Final i Lliurament de
Records

Nota: En cas de mal temps (pluja i/o vent),
tota l’activitat de la Trobada Gegantera es
farà al Pavelló Muncipal d’Esports de Vilaseca (Av. de l’Alcalde Pere Molas, 28).
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Al Pavelló Municipal d’Esports

Musical familiar
Iruxa + Skargots

Neix de la necessitat de crear un espai
musical on els valors, el respecte als nostres
companys i al nostre planeta, l’altruisme del
fer, l’empatia del ser i l’alegria de compartir.
Entrada lliure. Cada adult haurà de portar
un quilo de llegums, cereals o pasta en
benefici del Banc d’Aliments de Vila-seca.
Aforament limitat. Es prega un màxim de
dos acompanyants adults per cada infant.
19.00 h

Al Teatre del Centru

Teatre
Grups

de

teatre

Comèdia negra

La

Teca

presenta

De Peter Schaffer

Un escultor desconegut, en John Miller,
ha de rebre la visita d’una influent
col·leccionista d’art. Per fi la seva obra veurà
la llum! Una sèrie de fets farà que tot allò
que ell havia estat esperant es compliqui
d’una manera inesperada. Serà possible
resoldre-ho a les fosques?
Preu entrada (a partir dels 4 anys): 5 €
Correu electrònic:
amics.teatre.vilaseca@gmail.com
Més informació al telèfon dels Amics del
Teatre: 977391967
Organitza; Amics del Teatre de Vila-seca,
El Centru.

Adquireix la
teva invitació
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PLÀNOL GENERAL DE LA FESTA
1

Auditori Josep Carreras
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Jardí del Castell de Vila-seca

Itinerari Correfoc

2

Pavelló Municipal d’Esports
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Av. de la Generalitat

Itinerari Correfoc Infantil

3

Plaça de Voltes

9

Carrer de Sant Antoni

Itinerari Seguici

4

Plaça de l’Església

Itinerari Tres Tombs

5

Plaça d’Estudi

Itinerari Amics dels Gegants

6

Parc de la Torre d’en Dolça

Itinerari Trobada gegantera

@lapinedaplatja

NORMES DE SEGURETAT
del Correfoc
PER ALS PARTICIPANTS:

- 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.)
- Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les explosions pirotècniques.
- No demanar aigua als veïns.
- 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.
- Seguir en tot moment les indicacions dels diables.
- Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc i dels punts d’assistència sanitària.
- En el cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament als punts d’assistència sanitària.
- En cas de perill, seguir les instruccions dels diables.

PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS:

- Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
- Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en disposin.
- 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 tot tipus d’alarmes.
- Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar els pas dels
actors, organitzadors i participants al correfoc.
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NORMES DE SEGURETAT
dels 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.
- 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.
- No s’ha de col·locar el cos sobre la vertical de les armes d’avantcàrrega
en finestres i balcons.

COL·LABORADORS
Agrupació Cultural de Vila-seca:

Comissió Hípica de Vila-seca

Amics del Cavall de Vila-seca

Conservatori Municipal de Música
de Vila-seca

Cobla Antiga del Comú
Esbart Dansaire Ramon d’Olzina
Portants del Cavall Alat de Vila-seca
Amics dels Gegants de Vila-seca
Amics del Teatre de Vila-seca
Auditori Josep Carreras
Ball de Diables de Vila-seca
Biblioteca de Vila-seca
Casal de la Dona de Vila-seca
Club Atletisme Vila-seca

Esplai l’Esclop
Gegants i Grallers de Vila-seca
Hotel Raval de la Mar
Parròquia Sant Esteve de Vila-seca
Societat “El Centru”
Txaranga Band Tocats
Trabucaires del Comú
Voluntaris de Protecció Civil de Vila-seca
Xiquets de Vila-seca

@lapinedaplatja
www.lapinedaplatja.info
Els actes són susceptibles de canvis d’última hora a causa de les mesures sanitàries
vigents derivades de la COVID-19

A la Biblioteca de Vila-seca. Del 14 al 31 de gener

Exposició: Recuperem els Concurs de Cartells?
Projecte de disseny per a un cartell de la Festa Major d’Hivern
De Jordina Rué Alcové.

