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Vila-seca 2023

SANT ANTONI



Pere segura 
Alcalde de Vila-seca



El calendari festiu anual de Vila-seca s’enceta amb dues de les festes més entranyables i 
importants de la nostra vila just el primer mes de l’any, el gener.

Són la festivitat dels Reis Mags d’Orient i la seva nit màgica i la que celebra el dia del patró 
Sant Antoni Abat, ja cap a la segona quinzena del mes. Totes dues, a més, tenen un element 
singular en comú: la importància que té el cavall en el seu desenvolupament. A la primera 
és un dels protagonistes de la cavalcada de Reis i en el posterior repartiment de regals i, a la 
segona, és un element aglutinador de les tradicions dels Tres Tombs i el Cós de Sant Antoni.

I és que Vila-seca i el cavall formen un binomi que no estic segur si qualificar-lo de perfecte, 
per la relació especial i contínua al llarg dels segles entre l’una i l’altre, o més bé donar-li 
la categoria de fantàstic, per la il·lusió i la màgia que transmet a la nostra població. El que 
si que és segur és que és un binomi inseparable que s’ha anat retroalimentant al llarg del 
temps.

Avui, però, toca parlar de la Festa Major d’Hivern en honor a Sant Antoni Abat; una festa on 
les tradicions es barregen amb els nous temps per oferir programació d’activitats on tots i 
cadascún dels vila-secans i vila-secanes es puguin veure reflectits i sortir al carrer plegats a 
celebrar la nostra festa.

Darrere d’aquestes paraules trobareu un programa fet amb il·lusió i i que volem que gaudiu 
amb alegria i, per què no, amb gresca i disbauxa quan calgui; això sí, amb responsabilitat 
cap als altres i la nostra ciutat.

Visca la Festa Major de Vila-seca, visca Sant Antoni i visca el cavall, símbol de les nostres 
tradicions.

Pere segura 
Alcalde de Vila-seca



Cristina cid 
Regidora d’Innovació i Turisme



Cristina cid 
Regidora d’Innovació i Turisme

Aquest any ens complau fer-vos arribar el programa d’actes que es duran a terme en una 
celebració plena de la nostra Festa Major d’Hivern, la Festa Major de Sant Antoni. Venim 
d’uns anys complicats en què mantenir la il·lusió de la Festa Major com a punt de trobada 
de la nostra comunitat ha perdurat, i és un goig reafirmar la nostra participació com a vila-
secans i vila-secanes en aquests dies de sentiment de pertinença.

Enguany, en què la nostra festa es presenta per tornar a mostrar tot el seu potencial, us 
encoratjo a sortir al carrer i anar als diferents llocs on les tradicions, els concerts, la música o 
el teatre, entre altres propostes d’oci, ens tornin a reunir i ens facin compartir bons moments 
amb els nostres amics i amigues, veïns i veïnes.

En aquest programa trobareu, a banda de les activitats tradicionals consolidades en el temps, 
espais nous amb propostes noves com és el Celler de Vila-seca, que acollirà els espectacles 
infantils, els espectacles culturals o el Ball de la Festa Major. Tornarem a gaudir, a més, de 
música en directe amb dos grans concerts de grups de primer nivell i, per descomptat, de 
totes les tradicions que ens han ajudat al llarg d’aquest temps a mantenir l’esperit de la 
festa.

D’entre totes aquestes tradicions vull destacar la que té a veure amb el món dels gegants i 
que es fa el segon cap de setmana, i que enguany celebra els 40 anys del Ton i la Pineda —
per cert, molt ben portats— i farà de la capvuitada una gran festa gegantera.

Vull aprofitar per recordar tot allò que s’ha anat consolidant en aquests darrers anys i 
que també és part important en aquests dies, com el got de la festa, que ens recorda la 
importància del reciclatge i la reutilització; el rebuig del sexisme i les agressions, i la moneda 
de la festa, el soldó, que ens dona un tret diferenciador.

Espero que coincidim i ens retrobem durant aquests dies i vull transmetre el meu desig que 
passeu uns dies d’alegria i que gaudiu de la festa amb la resta de convilatanes i convilatans.

Visca Sant Antoni, visca la Festa Major!
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Compra 
les teves 
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EN LÍNIA a:
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targeta de dèbit/crèdit

entrades.vila-seca.cat
o accedeix-hi fent una 
foto a aquest QR

DILLUNS | 16 de gener
11.30 h 
A la plaça de l’Església
Repic de Campanes
Toc de vigília de Festa Major

20.15 h
A l’Auditori Josep Carreras (plaça de Frederic Mompou, 1)
Pregó de Festa Major
A càrrec de Josep Maria Cruset i Domènech, president de l’Autoritat Portuària
de Tarragona (2018-2022). 
Concert 
Orquestra Händel del Conservatori Municipal de Música (Rafael Fabregat, director)

23.30 h 
Al Pavelló Municipal d’Esports (av. de l’Alcalde Pere Molas, 28)
Nit Top Festa
Amb els DJs G-Monty i Rubén Romero
Fins a les 5 h de la matinada
Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats d’una persona adulta i entregar el full 
d’autorització signat. 
Preu entrada: 8 € a taquilla (1 hora abans), 5 € anticipada. Aforament limitat.
Compra d’entrades a: https://entrades.vila-seca.cat.

Rubén Romero i G-Monty 
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05.30 h 
Des del Pavelló Municipal d’Esports
(av. de l’Alcalde Pere Molas, 28)
Cercavila cap a 
la Canonada Matinera
Amb la Charanga Los Mataos

06.00 h
A la plaça de l’Església
Canonada Matinera
Acompanyada per la Charanga Los Mataos

08.00 h
Al jardí del Castell de Vila-seca
Esmorzar Popular

11.30 h
A l’avinguda de la Generalitat
Concentració dels Tres Tombs

12.00 h
Des de l’avinguda de la Generalitat
Els Tres Tombs
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, rbla. de Catalunya, c. de Vic, 
pl. dels Països Catalans, av. de Ramon 
d’Olzina, av. de Francesc Macià i c. de la 
Font. Benedicció dels animals al 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 a la cantonada del c. de Sant 
Antoni amb el c. de la Font i passaran a la 
benedicció davant dels Tres Tombs.

11.30 h
A la plaça de l’Església
Repic de campanes
Toc de Festa Major

12.00 h
A l’Església Parroquial de Sant Esteve
Missa Major 
Amb la participació de la Coral Nova Unió

17.30 h
A l’Església Parroquial de Sant Esteve
Benedicció de Sant Miquel
Sant Miquel Arcàngel, un dels personatges 
principals del ball de diables patrimonialitzat 
recentment, entrarà a l’Església de Vila-seca, 
on es rebrà amb un toc solemne i beneït.
Organitzen: Parròquia de Sant Esteve i Ball 
de Diables de Vila-seca

18.30 h 
Al Pavelló Municipal d’Esports 
(av. de l’Alcalde Pere Molas, 28)
Gran Gala de Dansa 
Sant Antoni 2023
Amb les escoles de dansa:
Escola de Dansa Bailarte.
Escola de Dansa Camí de Mar de l’AVV la 
Formiga.
Escola de Dansa M. Begoña Ramos. 
Grup Folklòric Virgen del Rocío. 
Escola de Dansa África Aguilar.
Amb l’actuació extraordinària del CGR 
Costa Daurada (al principi i final de la gala).
Aforament limitat. Entrada amb invitació 
que facilitaran les respectives entitats, 
escoles de dansa i l’OAC.
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DIJOUS | 19 de gener

18.00 h 
Al Celler de Vila-seca (c. dels Castillejos, 21)
Gran Festa Infantil
La Cia Ballaruga presenta La Festa
Un grup d’amics molt divertits ha arribat a 
la vostra localitat per organitzar una gran 
festa i necessiten que els doneu un cop de 
mà! Balleu i gaudiu, junts farem que la festa 
sigui un èxit.
Entrada lliure amb invitació a 
https://entrades.vila-seca.cat. a partir dels 
3 anys. Aquesta invitació només reserva el 
dret d’accés fins a l’inici de l’acte. Després, 
l’entrada estarà subjecte a l’aforament.
Per assistir als espectacles familiars, cada 
adult acompanyant haurà de portar un quilo 
de llegums, cereals o pasta que es recolliran 
en benefici del Banc d’Aliments de Vila-seca. 

22.00 h 
A l’Ateneu Pi i Margall (c. Major, 17)
Assaig de Castells
amb els Xiquets de Vila-seca 
Vine a veure un dels primers assajos de l’any 
de la colla castellera de Vila-seca i participa-hi.

19.00 h 
A l’hotel Raval de la Mar (carrer de la Verge de la Pineda, 21)
Cata de Caves Codorniu, bodega amb més de 450 anys d’història.
Preu de la consumició: 5 €
Organitza: Palas Pineda

22.00 h
Al Celler de Vila-seca (c. dels Castillejos, 21)
Nit de Monòlegs
amb Romina R i Sara Escudero 
No recomanat per a menors de 16 anys.
Preu de l’entrada: 8 € a taquilla (1 hora 
abans), 
5 € anticipada. Aforament limitat.
Compra d’entrades a: 
https://entrades.vila-seca.cat.

22.30 h
Al Pavelló Municipal d’Esports
(av. de l’Alcalde Pere Molas, 28)
Concert
Amb les actuacions de 
Arc de Triomf  i DOCTOR Prats 
Música disco fins a les 4 h de la matinada
Preu de l’entrada: 15 € a taquilla (1 hora 
abans), 
10 € anticipada. Aforament limitat.
Els menors de 16 anys han d’anar 
acompanyats d’una persona adulta i 
entregar el full d’autorització signat. 
Compra d’entrades a: 
https://entrades.vila-seca.cat.



compra la teva 
entrada

ARC DE TRIOMF

DOCTOR 
PRATS
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10.00 h 
A la plaça de Voltes
Cursa de Pallassos i Pallasses 
“Joan Busquets” Taller de 
Maquillatge de Pallass@s

11.00 h 
Sortida de la XI CURSA
Tradicional cursa de pallassos i pallasses 
pels carrers de Vila-seca on tots i totes tenim 
l’oportunitat de sortir al carrer disfressats 
de pallasso o pallassa 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. No t’ho pots perdre!  

11.00 h 
A la plaça de l’Església
Xocolatada popular infantil
Oferta per 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 DE PREMIS DEL X 
Concurs de Fotografia Albert 
Iturria
Inauguració de l’exposició.
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LA NIT DEL FOC
17:55 h 
A la plaça d’Estudi 
Bateig de Foc 
dels nous ceptres de Llucifer i la Diablessa del 
Ball de Diables Infantil, obra d’Antoni Mas.

18.00 h 
A la plaça d’Estudi
Correfoc Petit
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
Entremès del Ball de Diables de 
Vilafranca
Els balls parlats representats pels  balls 
de diables amb el format actual tenen, 
segons indiquen els estudis, el seu origen 
al voltant de Vilafranca del Penedès al s. 
XIX. Fins aleshores, els balls de diables no 
tenien un component teatral tan remarcat. 
El Ball de Diables de Vilafranca neix el 1815 
i manté la seva activitat des de llavors, 
gairebé ininterrompudament. El seu ball 
parlat, l’Entremès, incorpora des de 1968 
la figura del Pelegrí, que simbolitza la 
humanitat. Els diables tempten el Pelegrí 
amb els set pecats capitals. Una vegada 
el Pelegrí cau en la temptació, apareix un 
àngel —Sant Miquel— per salvar-lo de les 
forces del mal.

19.45 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 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!

20.15 h 
A la plaça de Voltes
Tabalada
Amb la participació dels Tabalers del Ball 
de Diables de Vila-seca i les quatre colles 
convidades

20.30 h 
A la plaça de Voltes
Correfoc
Amb el Drac de Reus, el Ball de Diables 
dels Monjos, el Ball de Diables de Mataró, 
el Ball de Diables de Vilafranca 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

Durant la Festa Major i en els dies anteriors 
(del 9 al 28 de gener) podràs aconseguir una samarreta del Ball de 

Diables a la llibreria Sant Jordi (6 €). Talles per a adults i canalla.



22.30 h 
Al Pavelló Municipal d’Esports (av. de l’Alcalde Pere Molas, 28)
Concert
Amb les actuacions de 
Tremenda Jauría i Mafalda 
Música disco fins a les 4 h de la matinada
Preu de l’ entrada: 15 € a taquilla (1 hora abans), 10 € anticipada. Aforament limitat.
Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats d’una persona adulta  i entregar el full 
d’autorització signat. 
Compra d’entrades a: https://entrades.vila-seca.cat.

23.00 h
Al Celler de Vila-seca (c. dels Castillejos, 21)
Gran Ball de Festa Major 
Amb l’orquestra Nueva Alaska
Fins a les 3:30 h de la matinada
Preu de l’entrada: 5 €. Aforament limitat
Entrada gratuïta per als menors de 13 anys (hauran d’anar acompanyats
d’una persona adulta.)
Reserva de taules: 15 €
Compra d’entrades a: https://entrades.vila-seca.cat.

DISSABTE | 21 de gener



TREMENDA JAURÍA

DISSABTE | 21 de gener MAFALDA
TREMENDA JAURÍA

compra la teva 
entrada
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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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18.00 h 
Des del jardí del Castell de Vila-seca
Seguici Tradicional amb Elements Festius i Balls amb la participació 
de la Mulassa de Barcelona, de 450 anys d’història. 
Amb el Ball de Diables Infantil de Vila-seca, el Ball de Diables de Vila-seca, els Trabucaires 
del Comú, la Mulassa de Barcelona, el Cavall Alat de Vila-seca, la Txaranga Band Tocats, els 
Gegants i Grallers de Vila-seca, l’Esbart Dansaire Ramon d’Olzina: amb el Ball del Patatuf, el 
Ball de Gitanes, el Ball de Cercolets, el Ball de Bastons, el Ball de Valencians, els Xiquets de 
Vila-seca i la 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 pl. de l’Església.
Consulteu les mesures de seguretat.

dimarts | 24 de gener
20.00 h 
A l’hotel Raval de la Mar (carrer de la Verge de la Pineda, 21)
Vins singulars de producció limitada.
Tast de vins. Genium Celler de la DOQ Priorat
Preu: 5 €
Organitza: Palas Pineda
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El Soldó

La moneda de la Festa Major d’Hivern de Sant Antoni serà el soldó. 
Hi haurà tres monedes de pagament: 
50 cèntims, 1 euro i 5 euros. 

La moneda de la Festa pren el nom d’una pedra calcària 
groguenca i de textura tova, molt abundant al nostre municipi. 
Totes les pedreres del terme municipal són de pedra soldó.

Una part del Port de Tarragona es va fer amb aquesta pedra. Totes 
les torres de defensa del municipi estan construïdes amb pedra 
soldó, així com el monument del Rescat de Sant Esteve i, també, 
cases del centre històric del poble.

La Moneda de la Festa
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17.30 h 
Al Centre Cívic del Colomí
Sortida de la XLI Cursa Atlètica de Sant Antoni i XXV Milla Local
Circuit urbà del Barri del Colomí, c. de Sir Esteve Morell Scott
Sortida i arribada al Centre Cívic del Colomí
Organitza: Club d’Atletisme Vila-seca.

18.00 h
Al Celler de Vila-seca (c. dels Castillejos, 21)
Espectacle familiar
Kle Addaura teatre visual
Entrada lliure amb invitació a https://entrades.vila-seca.cat. a partir dels 3 anys. Aquesta 
invitació només reserva el dret d’accés fins a l’inici de l’acte. Després, l’entrada estarà 
subjecte a l’aforament.
Per assistir als espectacles familiars, cada adult acompanyant haurà de portar un quilo de 
llegums, cereals o pasta que es recolliran en benefici del Banc d’Aliments de Vila-seca. 

22.00 h 
Al Celler de Vila-seca (c. dels Castillejos, 21)
Nit d’humor
Spasmo Teatro presenta  Galerías Tonterías
amb la veu en off de Josema Yuste
Un centre comercial, un encarregat malaltissament ambiciós, cegat pels diners i una 
infinitat de personatges en situacions delirants i divertides.
Preu de l’entrada: 8 € a taquilla (1 hora abans), 5 € anticipada Aforament limitat.
No recomanat per a menors de 18 anys.
Compra d’entrades a: https://entrades.vila-seca.cat.

23.30 h 
Al Pavelló Municipal d’Esports (Av. de l’Alcalde Pere Molas, 28)
Festa Menéalo on Tour Mas&Mas Show 
Música amb el Dj Nacho Lascasas
Fins a les 4 h de la matinada
Preu entrada: 8 € a taquilla (1 hora abans), 5 € anticipada Aforament limitat
Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats d’un adult i entregar
el full d’autorització signat. 
Compra d’entrades a: https://entrades.vila-seca.cat



KLE ADDAURA

menéalo on tour
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XII Trobada dels Amics dels Gegants
40è ANIVERSARI DEL TON I LA PINEDA

9.30 h 
Des del Celler de Vila-seca i pels carrers de la vila
Bon dia musical
amb la Xaranga juvenil Toca Trons
Itinerari: c. del Celler, c. del Comte Sicart, c. del Requet de Fèlix, c. de Tarragona, rbla. de 
Catalunya, c. de Vic, pl. dels Països Catalans, av. de Ramon d’Olzina, Parc de la Riera, c. de 
Balmes, av. de la Verge de Montserrat, c. de la Riera, c. de la Font, i pl. de l’Església.

10.30 h 
A la plaça de l’Església
Plantada de capgrossos, gegantons i elements festius de Vila-seca

11.30 h
Cercavila
Itinerari: c. Major, pl. de Voltes, c. del Comte de Sicart, c. de l’Hort, c. del Requet de Fèlix, c. de 
Tarragona, c. de la Verge de la Pineda, pl. de l’Església, c. de la Font, c. de Sant Antoni, c. dels 
Ferrers, c. de Sant Pere i pl. d’Estudi.

12.45 h 
A la plaça d’Estudi
Ballades finals de lluïment
Ballades finals de lluïment i lliurament de records.



12.00 h
A la plaça de l’Església
Cercabirra
Amb la Txaranga Band Tocats
Finalitza a la plaça de Voltes.

18.00 h 
Al Pavelló Municipal d’Esports (av. de l’Alcalde Pere 
Molas, 28)
40è ANIVERSARI DEL TON I LA PINEDA
Festa familiar d’aniversari del Ton i 
la Pineda 
La companyia Cosinsart presenta 
Agegantats.
Què li passa a una parella de gegants 
inexpressius, de rostre impertèrrit i cos 
inalterable quan volen expressar-se fent 
accions humanes? Un espectacle on els 
gegants s’omplen de vida.
18.45 h 
Berenar Popular Infantil 
El Ton i la Pineda conviden a berenar els 
infants (fins als 12 anys). Podeu portar un 
detall (dibuix, manualitat, ...) com a obsequi 
pel seu aniversari, venir disfressats de 
gegants i bufarem tots junts les espelmes. 

19.30 h 
Concert
Ball Folk amb el grup Folk Folkatr3s
Cançons i danses tradicionals per gaudir i 
ballar en grup.
Entrada lliure. Aforament limitat.
Organitza: 
Colla Gegantera i Grallers 
de Vila-seca. 

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 vuitena 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.
Consulteu les mesures de seguretat. 

22.00 h 
Al Celler de Vila-seca (c. dels Castillejos, 21)
Teatre improvisat amb Improshow
Preu de l’entrada: 8 € a taquilla (1 hora 
abans), 5 € anticipada. Aforament limitat.
No recomanat per a menors de 14 anys.
Compra d’entrades a:
https://entrades.vila-seca.cat.

Improshow



DIUMENGE | 29 de gener
40è ANIVERSARI DEL TON I LA PINEDA
XL Trobada Gegantera amb la 
participació de 40 colles geganteres.

08.30 h
Pels carrers de la vila
Matinades galejades amb el grup de 
Grallers i Trabucaires del Comú

10.00 h
Al jardí del Castell
Concentració i Plantada de les Colles 
Geganteres

12.00 h 
Cercavila de Gegants i Grallers
Itinerari: jardí del Castell, c. del Compte 
Sicart, c. de Requet de Fèlix, c. de Vic, rbla. de 
Catalunya, c. de Tarragona, rbla. de Catalunya, 
c. de Vic, pl. dels Països Catalans, av. de Ramon 
d’Olzina i Parc de la Riera.

13.30 h 
A la plaça de l’Església
BalladES FinalS

9.00 h 
Al Parc de la Torre d’en Dolça
XVII Duatló Cross Popular de Vila-seca
Modalitats individual i relleus.
La prova inclou un primer tram de 4 km de 
cursa a peu + tram de 15 km en BTT + tram de 
2 km de cursa a peu. Per finalitzar, es farà la 
Rustic Party (botifarrada). Informació: 
https://www.naturetime.es/ca/duatlo-cros-
vila-seca-3/.
Organitza: Secció de Muntanya de 
l’Agrupació Cultural.

Tarda de Màgia Jove



DIUMENGE | 29 de gener
10.00 h 
A la plaça de l’Església
Joc de Descoberta en Família:
“El porquet de Sant Antoni es vesteix de festa”
Grups d’un màxim de 8 persones amb almenys un major d’edat
Durada: 1,30 hores 
Inscripcions fins el 26 de gener a: esplaiesclop@gmail.com.
Preu: 1 € per persona a benefici de Sosciathlon.
Organitza: Esplai l’Esclop de Vila-seca.

18.30 h
Al Teatre El Centru
Teatre
La Cia, La Teca presenta P.I.G.S.
D’Ignasi Garcia Barba
Hamlet, en el seu famós monòleg, ens diu: “Ser o no ser, aquest és el dilema”. Aquest és el 
punt de partida d’aquesta obra, però finalment el dilema serà un altre, molt diferent del que 
es planteja el personatge de Shakespeare. Aquesta obra no et deixarà indiferent i et farà 
riure, plorar, pensar en les grans mentides de la vida, indignar-te amb les injustícies i, fins i 
tot, actuar. Votar o no votar, aquest és el veritable dilema.
Preu de l’entrada  a partir dels 3 anys: 5 €.
Correu electrònic: amics.teatre.vilaseca@gmail.com.
Més informació al telèfon dels Amics del Teatre: 621 258 561.

19.00 h
Al Celler de Vila-seca (C. dels Castillejos, 21)
Tarda de màgia jove
Dirigida per Aleix Vidal amb la col·laboració dels mags Màgic Pol, Mag Ferbuch, 
Mag Rovi i Mag Igor
Preu de l’entrada: 8 € a taquilla (1 hora abans), 5 € anticipada. Aforament limitat.
Compra d’entrades a https://entrades.vila-seca.cat.
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PER ALS PARTICIPANTS:
- Porteu roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs.
- Porteu un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapeu-vos el clatell amb un mocador de cotó.
- Protegiu-vos els ulls. 
- Porteu el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc).
- Tingueu cura de tapar-vos les orelles per disminuir els sorolls de les explosions pirotècniques. 
- No demaneu aigua als veïns. 
- Obeïu les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat. 
- Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, únicament es poden utilitzar els 
preparats pels organitzadors. 
- Respecteu les figures de foc, els seus portadors i els músics. 
- Adopteu una actitud correcta amb els diables i no obstaculitzeu el pas ni els feu caure. 
- Seguiu en tot moment les indicacions dels diables. 
- Assabenteu-vos abans de l’inici del recorregut del correfoc i dels punts d’assistència sanitària. 
- En el cas de patir cremades, dirigiu-vos immediatament als punts d’assistència sanitària. 
- En cas de perill, seguiu les instruccions dels diables. 

PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS:
- Retireu tots els vehicles dels carrers de l’itinerari. 
- Abaixeu els portals metàl·lics o persianes als edificis que en disposin. 
- Protegiu els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts. 
- Enrotlleu tots els tendals exteriors dels habitatges i locals. 
- No tireu aigua als participants ni als espectadors del correfoc per la perillositat que 
representa. 
- Desconnecteu tot tipus d’alarmes. 
- Retireu de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar els pas dels actors, 
organitzadors i participants en el correfoc.

NORMES DE SEGURETAT

ELS
DIABLES



- 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.

NORMES DE SEGURETAT

ELS
trabucaires



Dilluns 16
GRAN FESTA DISCo: 
8 € a taquilla /  5 € anticipada

Dimarts 17
GALA DE DANSA: 
Amb invitació. S’ha de recollir a les 
respectives entitats, a les escoles de dansa i 
a l’OAC.

Divendres 20
CONCERT DoctoR PRATS / ARC DE TRIOMF 
15 € taquilla / 10 € anticipada

Dissabte 21
CONCERT TREMENDA JAURÍA / MAFALDA: 
15€ a taquilla / 10€ anticipada

Divendres 27
GRAN FESTA DISCo: 
8 € a taquilla /  5 € anticipada

Divendres 20 / divendres 27 
i  diumenge 29
ESPECTACLES FAMILIARS: 
Entrada amb invitació a:
https://entrades.vila-seca.cat. 
a partir dels 3 anys. Aquesta invitació només reserva el dret 
d’accés fins a l’inici de l’acte. Després, l’entrada estarà subjecte 
a l’aforament.
Per assistir als espectacles familiars, cada adult acompanyant 
haurà de portar un quilo de llegums, cereals o pasta que es 
recolliran en benefici del Banc d’Aliments de Vila-seca.

Divendres 20 
NIT DE MONÒLEGS: 
8 € a taquilla /  5 € anticipada

Dissabte 21
BALL AMB L’ORQUESTRA NUEVA ALASKA: 
5 € RESERVA DE TAULES: 15 €
Entrada gratuïta per als menors de 13 anys, que hauran 
d’anar acompanyats d’una persona adulta.

Divendres 27
SPASMO TEATRE: 
8 € a taquilla /  5 € anticipada

Dissabte 28
IMPROSHOW:
8 € a taquilla /  5 € anticipada

DIUMENGE 29
TARDA DE MÀGIA JOVE:
8 € a taquilla /  5 € anticipada

Únicament es pot pagar amb targeta de
dèbit/crèdit (no s’accepta efectiu)
Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats 
d’un adult i entregar un full d’autorització signat.

Pavelló Municipal
d’Esports de Vila-seca
aforament limitat

EL CELLER DE
VILA-SECA
aforament limitat

LLISTA
DE PREUS

COMPRA les 
ENTRADes A:

https://entrades.vila-seca.cat
o en aquest QR

a partir de 4 anys



Agrupació Cultural:
Amics del Cavall de Vila-seca

Cobla Antiga del Comú
Coral Nova Unió

Esbart Dansaire Ramon d’Olzina
Portadors del Cavall Alat de Vila-seca

Secció de Muntanya
Amics dels Gegants de Vila-seca

Amics del Teatre de Vila-seca
Associació de Música Electrònica

de Vila-seca
Auditori Josep Carreras

Ball de Diables de Vila-seca
CGR Costa Daurada

Club d’Atletisme Vila-seca
Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca

Comissió Hípica de Vila-seca

Escola i Conservatori Municipal
de Música de Vila-seca

Escola de Dansa África Aguilar
Escola de Dansa Bailarte

Escola de Dansa Begoña Ramos
Escola de Dansa Camí de Mar de 
l’Associació de Veïns La Formiga

Esplai l’Esclop
Grup Folklòric Virgen del Rocío

Hotel Raval de la la Mar
Parròquia de Sant Esteve

Protecció Civil
Trabucaires del Comú
Txaranga Band Tocats

Teatre El Centru
Xiquets de Vila-seca

COL·LABORADORS



El Patronat Municipal de Turisme es reserva el dret d’anul.lar o
canviar el programa d’algun espectacle, per causes de força major.

Consulta aquí el
programa actualitzat

@lapinedaplatja
www.lapinedaplatja.info


