
SOCIETAT ANÒNIMA

Molt 
bona
Festa 
Major

18.30h  Cercavila Gegantera. 
23.00h Ball amb el grup vimbodinenc, 

Miano’s Band. A la plaça major.

11.00h a 14.00h Festa aquàtica, a la piscina 
municipal.

12.00h  Repic solemne de campanes 
anunciant la Festa patronal del dia 
següent.

16.00h a 19.00h Festa aquàtica, a la piscina 
municipal.

22:30h Cinema, El vendedor de tabaco. 
Cinema Foment.

11.15h  Cercavila a càrrec del Grup de 
Geganters i Grallers la Palanca de 
Vimbodí i Poblet, des de la plaça 
major fi ns a la Plaça de L’Església.

12.00h  Ofi ci solemne de Festa Major en 
honor del patró de la vila. A l’Església 
de la Transfi guració del senyor.

18.00h Cinema infantil, Terra Willy: 
planeta desconegut. Cinema Foment

22.00h Castell de focs d’artifi ci, 
gentilesa de Pirotècnia Catalana. Des 
de la Muntanyeta.

23.30h Concert, amb el grup LA TIETA 
CLARA, cançons populars catalanes 
i havaneres. Plaça de les Fonts del 
Gorg. A la mitja part, tradicional 
degustació de rom cremat.

@AjtViP

@AjtViP

@vimbodi_i_poblet

Etiqueta les
teves fotos...

#festamajorViP
#vimbodiipoblet
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Benvolgudes Vimbodinenques i Vimbodinecs,

És un plaer saludar-vos per primer cop com alcalde de Vimbodí i Poblet en motiu d’aquesta 
Festa Major que, juntament amb el consistori,  agafem amb molta il·lusió. Més encara en un 
any tan especial en el que també celebrarem les Festes Quinquennals en Honor de la Mare 
de Déu dels Torrents.

És el moment de sortir al carrer per participar, gaudir i compartir l’ambient de festa que 
impregna tot el poble. Són dies per a  retrobar-nos amb família i amics, deixar de banda 
preocupacions i problemes i gaudir, amb il·lusió, des del més petit fins al més gran dels actes 
que és fan a tots els racons de la nostra vila.

Us presentem un programa amb activitats molt diverses on tothom hi trobarà el seu espai: 
estones divertides de disbauxa per als més petits, nits de gresca per als més joves, balls de 
festa per als més grans, la ballada de sardanes, la trobada de gegants i el castell de focs, un 
clàssic a la nostra vila.

La Festa Major és un espai de germanor, on hi cap tothom i com diu el poeta Vicent Andrés 
Estellés “No et limitis a contemplar aquestes hores que ara vénen, baixa al carrer i participa. 
No podran res davant d’un poble unit, alegre i combatiu”

En nom meu i de tot el consistori us desitgem MOLT BONA FESTA MAJOR!

Joan Canela Rios
Alcalde

12.00h  Tronada d’inici de festa major, 
per cortesia de pirotècnia catalana.

12.00h  Inauguració de l’exposició, de 
l’obra del pintor local Joan Potau 
i Martell, a la sala dels cups del 
Monestir de Poblet.

18.00h Inauguració d’exposicions: 
• Mostra de treballs de patchwork i 
manualitats, al centre cívic. 
• Mostra de dibuix, dels alunmes de 
l’escola Mare de Deu dels torrents. 
Fotografies antigues de les Festes 
Quinquennals, per gentilesa dels 
veïns i veïnes de Vimbodí. Lloc: al 
carrer major 28.  
• Exposició, “ Un poble lligat al 
vidre”, fotografies de Josep Maria 
Potau, a l’escola taller.

19.30h  Pregó de festa major a càrrec de 
Teresa Duch,  a la plaça major.

Tot seguit, concert amb Maria Jacobs, a la 
plaça major.

22.00h Sopar de Festa Major, servit per 
La Cuina De L’Araceli i amenitzat 
per DJ Moya, a la Plaça de les 
Fonts del Gorg. Venda de tiquets a 
l’ajuntament.

24.00h Festa Jove, amb el grup, LA LOCA 
HISTERIA, + DJ NAR-6 al pavelló 
municipal.

12.00h  Vermut musical , servit per 
l’entitat juvenil Som de Poble i 
amenitzat pel grup Fil de Canya, a la 
plaça major.

18.00h: Entrega de premis del setè Concurs 
Literari, al Cinema foment.

18.30h  Jocs Tradicionals infantils. 
En acabar, berenar per a tots els 
assistens, a la plaça major.

20.00h Concert d’estiu a càrrec de la 
Coral Veu de la Terra,  a la plaça 
major.

22.00h Correfoc, a càrrec dels Deixebles 
del Dimoni de la Pedra LLarga. 
Recorregut: Sortida des de la Font del 
blau, Raval de Montblanc, Plaça de 
les roques, Carrer major, Plaça major, 
C/ Joan Grinyó, Plaça de les orenetes, 
Carretera de Poblet, C/ Anselm Clavé, 
Carrer major  i arribada a la Plaça major. 
Es recomana portar roba de cotó i 
barret de palla. Es recorda als veïns 
i veïnes que no es podrà aparcar els 
vehicles al llarg del recoregut.

23.00h Concert i Ball de Festa Major, 
amb l’orquestra Rosaleda. En acabar, 
disco mòbil amb DJ Selvas,  al 
pavelló municipal.

11.00h  Inflables aquàtics, a la plaça de 
les orenetes.

12.00h  Ballada de sardanes, amb la 
Cobla Ressò i amb la participació 
de la colla sardanista Dansaires del 
Penedès. Plaça major.

17.30h  Plantada de Gegants, davant del 
nou Parc infantil, al Raval de Lleida.

Més informació a 
www.vimbodiipoblet.cat, 

a eBando i 
a les xarxes socials.

Divendres, 2 d’agost Dissabte, 3 d’agost

Diumenge, 4 d’agost
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