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CAMPIONATS DE FESTA MAjOr

Dilluns 19: Campionat de botifarra a partir de les 15h. Les inscripcions 

seran al bar de les piscines fins a les 15h del mateix dia. Hi haurà un premi 

per a la parella guanyadora.

Dimarts 20: Campionat de tennis-taula. Entrenaments a partir de les 

11h del matí. Inscripcions durant el matí. A partir de les 17h campionat. 

Al Casal Vinaixenc.

Dimecres 21: Campionat de front-tennis a partir de les 17h. Inscripcions 

al bar de les piscines fins a l’hora d’inici.

PrEGÓ DE FESTA MAjOr

Aquest any el pregó d’inauguració i inici de la Festa Major, anirà a 

càrrec de Na Teresa Jové Tarragó, mestra de Primària, llicenciada en 

Filologia Hispànica i Filologia Catalana. Ha exercit la seva docència com 

a catedràtica de Llengua i Literatura Catalanes d’Ensenyament Mitjà en 

centres d’ensenyament de Tarragona i Valls.

IMATGE COrPOrATIVA 

Imatge corporativa de la Comissió de Festes amb la que s’estampen 

els gots, les samarretes i els barrets (veure annex).
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Josep Mª Tarragó i Clivillé. Alcalde de Vinaixa

Benvolgudes vinaixenques i vinaixencs,

És un plaer poder adreçar-me a vosaltres per presentar el programa d’activitats 

i actes culturals de la FEsTA MAjor.

L’equip de govern del Grup de Compromís engeguem amb molta il·lusió aquesta 

etapa, un nou repte amb l’objectiu d’avivar el neguit que portem dins nostre, un 

neguit de sentiment i afecte a Vinaixa i que poc a poc volem transmetre a tots 

vosaltres i entre tots fer-lo realitat.

Estem a les portes dels dies més esperats de l’estiu. Dies en que passar-s’ho bé 

i gaudir és finalitat de tots. Darrera nostre deixem part d’un estiu que hem pogut 

gaudir i participar en moltes i diferents activitats que s’han programat.

Hem recuperat i formalitzat la tradicional Comissió de Festes que és oberta a 

totes i tots els veïns. Formada de voluntàries i voluntaris que aporten el seu gra 

de sorra, les seves inquietuds i junts canalitzar, organitzar i enllestir els actes, les 

activitats, els tallers, les xerrades, les audicions, ... 

La Comissió ha hagut de treballar a corre-cuita per enllestir el programa que 

teniu a les mans, el seu desig és que participeu dels més actes possibles, que us 

complaguin i omplin de goig i d’alegria. 

Crec que gaudir junts d’uns bons dies de festa i deixar la rutina de cada dia és 

bo i saludable per totes i tots, compartir-ho amb els familiars, amics i coneguts 

ens fa més feliços.

Dels actes que trobareu al programa voldria esmentar el pregó de Festa Major 

a càrrec de Na Teresa jové Tarragó. Amb més novetat us proposem la festa dels 

colors, la primera trobada de gegants i caps grossos, el parc inflable per a gent no 

infantil, el corre-bars, la sessió de foc i percussió que tancarà el dissabte, ...

Finalment, voldria destacar i animar-vos a que adquiriu la camiseta, el barret de 

palla i el got dissenyats per l’ocasió i amb molt d’esforç de la comissió. En aquest 

cas, el got és el primer gra de sorra en el que per nosaltres, és una prioritat, el 

reciclatge i la reducció de deixalles, així doncs, animo a que tots l’utilitzem.

L’Ajuntament i la Comissió de Festes us desitja de tot cor que gaudiu d’una molt 

bona i divertida FEsTA MAjor!
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DIMECrES 21
A les 7 de la tarda, últim dia del Taller de construcció de caps 

grossos al centre cívic.

A les 8 del vespre sessió de Zumba amb Na Roser Canela, a la gespa 

de les piscines municipals.

DIjOUS 22
A les 5 de la tarda, Taller de circ a la plaça de les Garrigues per a 

tota la mainada.

A partir de les 10 de la nit, Nit jove a la zona d’esbarjo.

DIVENDrES 23
Des de les 11 del matí i fins a les 2 del migdia, Jocs aquàtics Mini 

colours fresh a les piscines municipals per a tota la mainada.

Des de les 5 de la tarda i fins a les 8 del vespre, Jocs terrestres per a 

totes les edats a la zona d’esbarjo.

A les 9 de la nit, Pregó de Festa Major a càrrec de Na Teresa Jové 

Tarragó al Casal Vinaixenc.

A continuació, Sopar de Festa Major a la zona d’esbarjo (veure 

annex).

A 2/4 d’1 de la matinada, Nit de versions amb Angangas a la zona 

d’esbarjo.
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DISSABTE 24
A les 12 del migdia Festa Holly a la plaça dels Arbres per a totes les 

edats (veure annex).

A les 6 de la tarda Taller de percussió amb els tabalers Els borjuts 

per a tota la mainada a la plaça de les Garrigues.

A les 7 de la tarda Correbars amenitzat pels tabalers Els borjuts, inici 

del recorregut a la plaça de les Garrigues (veure annex).

A les 8 del vespre Ball de tarda amb l’orquestra Aquarium al Casal 

Vinaixenc.

A les 11 de la nit, Correfocs amb els diables i tabalers Els borjuts. 

Inici a la plaça de la Font (veure annex).

A les 12 de la nit, a continuació del correfoc, Gran castell de focs, a 

la plaça de la Font.

seguidament Nit de marxa amb Coversions al Casal Vinaixenc.

A 2/4 de 3 de la matinada Disco mòbil amb DJ Hooket a la plaça del 

Casal Vinaixenc.

A les 7 del matí Xaranga amb el grup Suc d’anguila, inici plaça del 

Casal Vinaixenc.

A continuació esmorzar per a tots gentilesa del Bar Sol.
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DIUMENGE 25
Des de les 9 del matí i fins a les 12 del migdia, Tir al plat al corral 

dels bens per a majors de 18 anys.

A les 10 del matí tirada de Bitlles catalanes i torneig de Festa Major 

a la plaça de les Garrigues.

A les 11 del matí, plantada de Gegants i caps grossos a la plaça 

dels Arbres. rebuda de colles geganteres i presentació del nou Cap 

gros de Vinaixa.

A les 12 del migdia inici de la cercavila de Grallers, gegants i caps 

grossos (veure annex).

A la 1 del migdia Missa Solemne de Festa Major a l’Església.

A 2/4 de 2 del migdia, Ballada de sardanes a la plaça dels Arbres a 

càrrec de la Cobla Costa Brava.

A les 2 del migdia Dinar amb els gegants a la zona d’esbarjo (veure 

annex).

A les 6 de la tarda Concert de Festa Major a càrrec de l’Orquestra 

Costa Brava al Casal Vinaixenc.

A les 8 del vespre Ball de Festa Major amb l’Orquestra Costa Brava 

al Casal Vinaixenc.

A les 11 de la nit Cantada d’havaneres amb Son de l’Havana a la plaça 

de la Font. rom cremat a la mitja part per a tots els assistents.
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DILLUNS 26
A les 12 del migdia Missa pels difunts a la parroquia.

A les 5 de la tarda Cucanyes per a tota la mainada a la zona 

d’esbarjo.

A les 6 de la tarda Xocolatada per a tots els assistents. Gentilesa Bar 

de les piscines.

DIjOUS 29
A les 12 del migdia Missa en honor a Sant Joan Baptista patró de 

Vinaixa a l’església.

DIVENDrES 30
A les 6 de la tarda Presentació de l’equip femení i masculí del Futbol 

Sala Vinaixa a la pista de les escoles. Partit de presentació masculí 

vs femení.

DILLUNS 2
A les 8 de la tarda Lectura i presentació del conte de l’autor local 

Jordi Carré al centre cívic.

DIUMENGE 8
A les 7 de la tarda Presentació del projecte literari de les Garrigues 

Pas a pas. recull de poemes de les Garrigues amb autors locals, al 

centre cívic. 
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INFOrMACIÓ PEr A TOTA LA FESTA MAjOr

Aquest any la Comissió de Festes de Vinaixa ha dissenyat un got 

reutilitzable, que es podrà utilitzar durant tota la Festa Major. Es podrà 

adquirir als bars per 0,5€/u. Aquest got no es podrà tornar, i tots els 

establiments el serviran per tal de contribuir a la reducció de les deixalles. 

Esperem que sigui l’inici del reciclatge, la reducció dels residus generats i 

la reutilització dels materials.

Per altra banda, es posen a la venda les camisetes de la Festa Major 

i el barret del Correfocs. Les camisetes i el barret es vendran a la parada 

que es posarà al bar de les piscines el dimecres 21 i dijous 22 de les 6 de la 

tarda a les 8 del vespre. També es podran adquirir el divendres, dissabte i 

diumenge al bar de les piscines. El preu per les camisetes és de 6€/u i del 

barret de palla 3€/u.

INFOrMACIÓ PEr A LES FESTES NOCTUrNES
Totes les persones menors d’edat hauran d’anar acompanyades d’un 

adult als actes de festes nocturnes. Pel que fa els menors a partir dels 16 

anys, podran assistir-hi amb una autorització dels tutors. Es prega seguir 

la normativa que estableix l’article 53 del Decret 112/2010 del 31 d’agost, 

quan s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

Per altra banda, es demana que es respecti el mobiliari urbà i els veïns 

en tots els actes programats per la bona convivència i així poder gaudir 

tothom.

LLOTGES 
Es podran reservar llotges pels actes organitzats al Casal Vinaixenc 

(concert i balls). Cada cadira tindrà un preu de 6 €. Es podrà reservar i 

pagar fins al dia 20 a l’Ajuntament en horari habitual. No s’acceptaran 

reserves posteriors.
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INFOrMACIÓ PEr A LA FESTA HOLLY

La Festa Holly és una festa de diversió i xerinola. És la festa dels colors i la 

disbauxa, animada per un speaker i molta música. Es recomana anar vestit 

de blanc. Amb roba més aviat vella. També es recomana portar ulleres de 

protecció i mocador blanc al cap. Tots els nens i nenes menors de 12 anys, 

hauran d’anar acompanyades d’un adult present durant la festa.

La festa consta de festa de colors amb sacs de colors sense gluten i 

finalitza amb festa de l’escuma també colorejada.

INFOrMACIÓ PEr AL COrrEBArS 
El correbars és una cercavila per a tot el poble on es va d’un bar a un altre 

amb l’animació dels tabalers. Arribats a cada bar, es serviran les cerveses 

fresques per continuar la xerinola. L’inici serà a la plaça de les Garrigues i 

a continuació:

· Bar de les piscines

· Taulell a l’antic Bar la Cabana

· Taulell a l’antic pub Glop’s

· Bar Sol

Els tiquets seran per a 4 cerveses (1 per bar). El preu serà de 5€ i es podrà 

comprar al bar de les piscines el dimecres 21 i dijous 22 de les 6 de la tarda 

a les 8 del vespre, als membres de la Comissió de Festes i una hora abans 

de l’acte a la plaça de les Garrigues. Només es serviran cerveses als majors 

de 18 anys. Al bar sol i a les piscines es servirà també aigua o refresc.

XArXES SOCIALS

www.facebook.com/ajvinaixa @ajVinaixa@ajvinaixa

Participa amb el hashtag: #FMVinaixa19
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Adult Entremès d’embotits amb espàrrecs i gambes

Cassola de pollastre estil de l'àvia

Profiteroles de nata amb xocolata

Aigua, vi, cafè i gotes

Preu: 15 € Servei coberteria biodegradable

Infantil Macarrons a la bolonyesa

Cuixa de pollastre amb patates xips

Terrina de gelat

Llauna de refresc

Preu: 10 € Servei coberteria biodegradable

MENÚS SOPAr DIVENDrES 23

MENÚ DINAr DIUMENGE 25

Amanida variada

Fideuà reforçada de marisc

Gelat de vainilla i xocolata

Pa, aigua, gaseosa i cafè

Preu: 10 € Servei coberteria biodegradable

Per apuntar-se ambdós a l’Ajuntament fins el dia 19 d’agost en horari habitual.
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INFOrMACIÓ PEr AL COrrEFOCS
Consells per als participants:

· Portar roba de cotó, preferiblement 

vella (amb mànigues i pantalons).

· Portar el barret de Festa Major i un 

mocador per tapar-se el clatell.

· Protegir-se els ulls.

· Portar calçat adequat.

· Tenir cura de tapar-se les orelles per 

disminuir el soroll.

· No demanar aigua als veïns.

· obeir les indicacions dels organit-

zadors del correfocs.

· Queda prohibit portar productes 

pirotècnics particulars.

· respecteu a les figures de foc, els 

seus portadors i als músics. Adop-

tar una actitud correcta amb els 

diables i no obstaculitzar el pas ni 

fer-los caure.

· Assabentar-se a l’inici del recorre-

gut dels punts d’assistència sanità-

ria existents.

· En cas de sofrir cremades, dirigir-se 

immediatament als punts d’assis-

tència sanitària.

· En cas de perill seguir les instrucci-

ons dels diables.

Consells per als veïns i comerciants:

· retirar tots els vehicles dels carrers 

de l’itinerari.

· Abaixar els portals metàl·lics o per-

sianes dels 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.

· Desconnectar tot tipus d’alarmes.

· retirar de la via pública tot tipus 

d’objecte que pugui dificultar el pas 

dels diables, organitzadors i partici-

pants del correfoc.

Carrers afectats:
· Plaça de la Font

· Carrer Forn (Núm.: 0-8)

· Carrer Calvari

· Carrer sant Bonifaci

· Carrer Cementiri

· Carrer Ball

· Carrer Estret

· Carrer sant joan




