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Vilanova de Prades
del 5 al 7 d’agost de 2022

Festa
Major
2022
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Programa de Festes
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Benvolguts i benvolgudes,

Un any més ens tornem a trobar per Festa Major. Aquest any sembla que 
la pandèmia ha reculat força; si més no, en la majoria dels casos els símp-
tomes són més lleus, i segons diuen les autoritats sanitàries gràcies a les 
vacunes podem conviure amb ella d’una forma semblant a com ho fem 
amb la grip. Sense oblidar-nos de tota la gent que ens ha deixat i dels que 

la pateixen d’una forma crònica, val a dir que aquest virus en els darrers dos últims anys també ha fet molt 
mal al teixit associatiu del nostre país,  ja que les diferents colles geganteres, castellers, etc., tots diuen que 
els  costa refer el múscul que tenien abans  d’aquesta pandèmia.

Doncs bé, amb la nostra Festa Major tenim l’oportunitat de tornar-nos a retrobar i tornar a gaudir plegats 
de la festa i de la interacció social; això sí, com sempre apel·lo a la responsabilitat personal, i si algú de no-
saltres és sospitós de tenir símptomes, el millor és fer-se el test d’antígens i en funció del resultat complir 
la normativa establerta per les autoritats sanitàries,  ja que com hem vist no ens afecta a tots per igual i 
per a alguns de nosaltres, contraure la malaltia pot causar-nos greus seqüeles i, com malauradament tots 
sabem, inclús la mort.

Bé, potser els darrers paràgrafs no són la millor manera de començar una salutació de Festa Major, però 
penso que és important tenir present el que ha representat i representa la pandèmia, per tal de no cometre 
errors.

Dit això, us animo a participar de tots els actes programats per la regidoria de festes, i voldria remarcar que 
en el nostre municipi en els darrers anys, gràcies als responsables d’aquestes regidories, s’ha anat formant 
un teixit associatiu força rellevant, com  ara l’Associació Cultural la Miranda i darrerament l’Associació Ju-
venil els Torrats. La primera ja porta col·laborant en diferents actes des de la seva fundació, l’agost del 2019, 
i la segona comença a caminar de nou aquest any, després de molts anys d’inactivitat,  participant a la 
festa de la cervesa i diferents actes festius. Tampoc voldria deixar-me l’Associació de Caçadors de Vilanova 
que, en els darrers anys, també col·labora amb l’ajuntament patrocinant alguns espectacles de les festes.

Aquest any, la nostra Festa Major començarà el divendres 5 d’agost i acabarà el diumenge dia 7, i l’endemà 
mateix començarà “La Flaütada” que durarà fi ns al diumenge 14 d’agost; per tant,  us animem a partici-
par-hi i a gaudir-la.

Tan sols voldria recordar-vos que tots i totes els i les que vulgueu col·laborar en la Festa Major, podeu 
portar el sobre a l’ofi cina d’aquest Ajuntament;  us agraeixo la vostra col·laboració i us  dono les gràcies 
per endavant.

Que tingueu una molt bona Festa Major.

Artur Miró, alcalde de Vilanova de Prades.
Artur Miró i Palau. Alcalde de Vilanova de Prades

Salutació de l’alcalde

Punts de venda:
Ajuntament i comerços ofi cials. Fins exhaurir existències.

MarxandatgeMarxandatge

Bandera local amb vetes 
per a balcons i fi nestres. 

Edició limitada. 15€.

Samarreta de les festes. 
Edició limitada. 12€.

Domàs de les festes, 
per col·laborar amb La Miranda. 
Edició limitada. 5€. 
Punt de venda: Queviures La Pallissa.
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Com si es tractés d’un capítol de “Teresina, SA”, és altre cop Festa Major. 
Recupero el record d’aquella mítica sèrie catalana perquè representa a 
la perfecció el nostre tarannà més llatí: ningú no pot negar que a casa 
nostra comptem els mesos per les festes que tenim marcades a foc al 
calendari. L’any és ben bé com un gran tauler del joc de l’oca, però en 
comptes de caselles plenes de dibuixos, està ple de dies assenyalats, 
-tot i que cal reconèixer que algun pou o laberint sempre apareix per 
posar-nos a prova-. En aquest gran joc anual canviem la frase “d’oca en 
oca i tiro perquè em toca”, i anem dient, gairebé sense pensar (qui digui 
el contrari menteix): “d’aquí quatre dies Nadal”, “no ens n’adonarem que 
ja serà Setmana Santa”, “en dos dies som al pont”, “un mes i Sant Joan”... 
i aquest és el punt d’infl exió. Sant Joan és com l’anunci publicitari de 
l’estiu que arriba. Aquest era el fi l conductor que guiava les aventures de 
les estimades Teresina, Maria Teresa i Tere, i també el nostre: perquè a les 
portes de l’agost, a Vilanova podem dir, i amb orgull, que és, de nou, Festa 
Major!

Eloi Menasanch Sevil

El Pregoner

de nou, 

festa major!



COMENÇA LA FESTA MAJOR

divendres 5 d’agost
11:15 Església Parroquial. REPIC DE FESTA MAJOR  el nostre 

company i campaner a la província de Tarragona  Jordi 
Cervelló farà ballar la campana Montserrat  on encetarem la nostra 
festa major.

11:30 SEGON CONCURS D’ANGALONAMENT DE BALCONS 
tothom a fer volar la imaginació! Juntament amb les nostres 

banderes locals deixareu els balcons i façanes de Vilanova de Prades 
d’allò més bonics. En aquesta hora passarà el jurat. 

19:00 Sala del Casal. PREGÓ DE FESTES molt contents que el 
nostre antic regidor i company Eloi Menasanch Sevil sigui 

el pregoner d’aquest any.

Acte seguit: ENTREGA DE PREMIS ANGALONAMENT DE 
BALCONS.

Acte seguit: VOTACIÓ POPULAR PER EL NOM DEL 
CAPGROS. Com tots ja sabeu, per la trobada 

gegantera Comarcal es va presentar una nova icona cultural, un 
capgros per els petits de casa. Doncs, entre tots li posarem un nom!

23:00 Pl. Pere d’Avellà. CORREFOC AMB LA COLLA DE 
DIABLES DE RIUDOMS serà un correfoc espectacular! 

Doncs aquest any celebren els seus 30 anys! Itinerari:Plaça Pere 
d’Avellà, Sant Antoni, Major, Església, Major, Sant Antoni i Plaça Pere 
d’Avellà.

00:30 Pl. Del Casal. FESTA DE LA CERVESA El nostre estimat  
DJ TASIES i ja de la família el CARLES ROSSELL obriran 

aquesta festa tant esperada per a tots! I després de tant de covid, la 
farem grossa amb HECTOR ORTEGA,  Dj de FLAIX FM i locutor del 
FLAIX MATÍ. No es pot pagar amb visa només efectiu. 



dissabte 6 d’agost
11:00Piscines municipals. FESTA 

XOOOF.  Activitats d’aigua 
per a tothom!  vine! Banyat! 
Col·laborem en El MULLA’T PER 
L’ESCLEROSI MÚLTIPLE!  Durant 
tota la festa major es vendran 
articles solidaris destinats a la investigació d’aquesta malaltia i a 
l’ajuda de les persones afectades.

11:30Església Parroquial. REPIC DE CAMPANA EN HONOR A SANT 
SALVADOR.  El nostre campaner Jordi Cervelló honorarà a 

Sant Salvador, el nostre patró.

12:00Església Parroquial. OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR EN 
HONOR  A SANT SALVADOR. Missa ofi ciada pel mossèn 

Joan Roig i Montserrat. 

12:45Davant de l’Ajuntamet. CERCAVILA AMB LA  COLLA 
GEGANTERA  acompanyada per la Xaranga Bandsonats. 

Acte seguit: Plaça de La Closa. CONCERT-VERMUT amb 
la Xaranga Bandsonats. Org. Associació La Miranda.

16:30 a 21:00. Plaça del Casal. TOMBOLA. 
Org. Associació Els Torrats.

17:30Pista Poliesportiva. FESTA DE L’ESCUMA. Una activitat que 
els nostres infants esperen cada any. Es recomana dur 

roba de recanvi i ulleres d’aigua si cal.

EL MELIC
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SOPAR
DE FESTA

MAJOR

MENÚ
Coques de recapte

·
Fricandó amb bolets

·
Postre

·
Pa, vi i aigua

20€

Presentació de l'Associació de 
Joves Els Torrats

DIUMENGE 7 D'AGOST 2022
21h a la Plaça del Casal
Vilanova de Prades

Inscripció i pagament a la piscina municipal
Data límit per apuntar-se: DILLUNS 1 D'AGOST

Pagament en efectiu
Places limitades!

Hi ha opció vegetariana o vegana

PREGUNTA PEL 
MENÚ INFANTIL!

20:00 Sala del Casal. 
BALL DE 

TARDA AMB  ZAMBA SHOW. 
Desde Montblanc, ens faran 
gaudir amb els seus millors 
temes musical.

23:00Sala del Casal. 
BALL DE 

FESTA MAJOR AMB EL GRUP 
ZAMBA SHOW.

01:30Pl. Del Casal. NIT 
JOVE amb el 

nostres  DJ TASIES I CARLES 
ROSSELL  ells no ens fallen i 
nosaltres tampoc! Una gran 
festa ens espera, no podeu 
faltar!



18:30 Plaça del Casal. XOCOLATADA POPULAR. Tots aquells que 
tingueu el got de color lila de “Violència de gènere” porteu-lo.

Acte seguit, SHOW AMB SUSANITA PINCELES. Ella amb la 
seva energia ens farà ballar, saltar i fer-nos passar una 

tarda diferent. Pintacares, jocs i moltes sorpreses ens esperen! ( foto17) 
Ho patrocina l’Associació de Caçadors de Vilanova de Prades.

21:00 Plaça del Casal. SOPAR FINAL DE FESTA MAJOR I 
PRESENTACIÓ DE L’ ASOSIACIÓ ELS TORRATS. Aquest any 

ens organitza el sopar l’Associació Els Torrats!

23:00 Plaça del Casal. HAVANERES AMB SONS DEL MAR ells ja 
són de la família! I no i podien faltar. Ens relaxem com si 

estiguéssim davant del mar escoltant aquestes boniques cançons. Hi 
haurà ROM cremat per a tothom.

00:30 Sala del Casal. MUSICA AMB DJ TASIES diguem adéu a 
aquesta festa major amb aquest noi que durant tants 

anys ens ha fet gaudir.

Diumenge 7 d’agost
10:30 Església Parroquial. MISSA oficiada per el nostre mossèn 

Joan Roig i Montserrat.

11:00. Pista Poliesportiva. EXPOSICIÓ DE COTXES MINI CLASSICS. 
Uns entusiastes d’aquest mon del motor que venen de la 

província de Tarragona i Barcelona ens exposaran els seus tresors  
durant tot el matí.

12:00 Plaça del Casal. SARDANES AMB LA COBLA COSSETÀNIA 
DEL CASAL TARRAGONÍ ja fa uns anys que ens 

acompanyen i aquest any no podien fallar. A tots, pares, mares, 
avis, fills, filles, nets...es un dia d’esta en família i continuar amb les 
tradicions que ja tenim arrelades.

COMIAT DE FESTA MAJOR
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• Vestiu amb roba de cotó amb mànigues i pantalons llargs, barret amb 
ales que cobreixi tot el cap, mocador de cotó que cobreixi el clatell i 
calçat adequat.

• Protegiu-vos els ulls i tingueu cura de tapar-vos les orelles per 
disminuir el soroll de les explosions pirotècniques.

• Obeïu les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat i seguiu en 
tot moment  les indicacions de la Colla.

• Respecteu les fi gures de foc, els portadors i els músics.
• Adopteu una actitud correcta amb els diables i no n’obstaculitzeu el 

pas ni els feu caure.
• No porteu productes pirotècnics particulars.
• En cas de patir cremades, adreceu-vos immediatament a un centre 

d’assistència.
• No encengueu foc ni fumeu a prop de les bosses de contenidors del 

material pirotècnic.
• Protegiu els vidres de les fi nestres i de les portes amb cartrons gruixuts 

si es troben prop dels llocs de pas del correfoc.
• Retireu tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
• Abaixeu els portals metàl·lics o les persianes dels edifi cis que en tinguin.
• Enrotlleu els tendals exteriors dels habitatges i locals.
• No tireu aigua als participants ni als espectadors del correfoc.
• Retireu de la via pública qualsevol objecte que pugui difi cultar el pas 

dels actors, organitzadors i participants al correfoc.

MESURES DE PRECAUCIÓ
DURANT EL CORREFOC

PROHIBICIONS D’APARCAMENT:
5 AGOST. St. Antoni, Major,Pla de l’ Esglèsia desde les 22h fi ns a la fi nalització del correfoc.
6 AGOST. Pla de l’Església. De les 10h fi ns a les 15h.

S’HABILITARA EL CAMP DE POBLET PER PODER APARCAR
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648 089 090

620 544 263

977 870 515

info@funeconca.com

Polígon Industrial Agro-Reus
Avinguda de Falset, 136
43206 Reus, Tarragona

902 196 226
info@hidrica.net

https://hidrica-group.com



Artur Miró i Palau
TerapeuTa en DpC Desbloqueig Psico-corPoral

El DPC, és una teràpia psico-
corporal, que t’ajuda a fer 
conscients els bloquejos per 
poder-los dissoldre’ls, mitjan-
çant el desbloqueig del cos, 
t’ajuda a recuperar la vitalitat 
i harmonitzar l’organisme a ni-
vell físic, calmar i dominar les 
emocions i a relaxar i adquirir 
un domini de la ment.

M. 620 299 553 
 mcarthurmiro@gmail.com



LA BOTIGA PROFESSIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ

SANS MONTBLANC, SL
C. Camí dels Esmoladors, 4

43400 MONTBLANC (Tarragona)
Tel. 977 86 29 98
sans@bigmat.es

www.sans.bigmat.es

didac.espasa@tubergourmet.com
+(34)676-698-575 / +(34)608-065-861

Responem en 24 hores!



Carrer dels Castells, 6
43800 Valls, Tarragona

902 360 842
info@segurdades.com
www.segurdades.com

L’Espluga de Francolí
977 871 365

Travesera Nou, 4

Montblanc
977 863 001

P. Berenguer de Vilafranca, 2
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Vilanovines i vilanovins,
És un plaer saludar-vos després d’aquests anys atí-
pics com a regidora de Festes, Cultura i Joventut a 
Vilanova de Prades. Juntament amb el consistori, 
rebem aquesta Festa Major amb més il·lusió que mai.

Aquest any  ha de ser mítica! Després de tant de “Covid” per les nostres 
cases  que no ens ha permès gaudir-ne del tot... l’hem de fer grossa!
 He de dir, i molt de tu a tu, que  sentir-me vilanovina és molt agradable. 
I per això, d’aquí ve la meva motivació  a poder aportar el meu granet de 
sorra i intentar que aquest poblet tan bonic no perdi una de les seves es-
sències. 
Per a tots vosaltres són uns dies molt assenyalats. Dies on recordeu aquell 
escalf familiar, aquelles olors i aquells records que us abracen des de la 
vostra  infantesa.
És el moment de sortir al carrer per participar, gaudir i compartir l’ambient 
de festa que impregna a tot el poble.
Amb un recull de paraules infi nites com: cultura, esport,festa, motor, litera-
tura, jocs, menjar,  música, pintura... s’ha creat i  us presentem el programa 
de la Festa Major, La Flaütada i la resta de festes que encara ens queden 
per gaudir fi ns a arribar a les festes de Nadal que ja comencen a  ser a dins 
de l’olla.
Aprofi to per donar les  gràcies a tota aquella gent que em  dona suport, a 
l’Associació de Caçadors de Vilanova de Prades,  l’Associació la Miranda, a 
l’Associació els Torrats i les Dones de Vilanova. 
Petits i grans esteu tots convidats a passar uns dies d’allò més agradables.
Sense vosaltres, la Festa Major no seria possible.
Sentim-nos vilanovins, sentim-nos vilanovines i  no deixem de sentir-nos 
Flaüts!!!

Neus Aulet Casas
Regidora de Cultura, Festes i Joventut.

Salutació de la regidora

Com mantenir-se informat

@AjVilanovadeprades @vilanovadeprades

www.vilanovadeprades.cat
Pregons i notícies

Municipals al mòbil

El que cal
per una gran 
Festa Major!!
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dilluns 8
11:30A la pista. CIRCUIT DE TRANSIT. Parc mòbil de 

bicicletes i taller de posada apunt de la bicicleta i 
moto. Cal dur: patinet o bicicleta i casc. Per a totes les edats.

18:00A la pista. II PARTIT DE FUTBOL MIXTE. Fem salut! 
Organitzarem els equips en el mateix moment. És 

per a totes les edats. 

20:00Sala del Casal. EXPOSICIÓ RECEPTES DE 
VILANOVA DE PRADES I ENTORN. Per poder 

elaborar el receptari de plats típics de Vilanova i entorn, és 
moment d’elaborar els plats que apareixeran a les pàgines 
del recull de receptes. Elabora el teu plat i porta’l perquè el 
puguem fotografi ar. Org. Associació La Miranda.

dimarts 9
18:00 Església. VISITES GUIADES AL CAMPANAR. 

Org. Associació La Miranda.

19:00Església. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “EL MÓN 
DE LES CAMPANES A LA DEMARCACIÓ DE 

TARRAGONA”, amb l’autor Jesús Martínez i el campaner Jordi 
Cervelló. Org. Associació La Miranda.

dimecres 10
18:30Camp de Poblet. PARTIT DE BEISBOL. 

Org. Associació Els Torrats.

19:30Plaça Pere d’Avellà. EXCURCIÓ CAMINS DE VILANOVA. 
Excursió pels camins del nostre terme.  

Org. Associació La Miranda.

dijous 11
17:00Camp de Poblet. III TORNEIG DE PETANCA. 

Org. Associació La Miranda.

divendres 12
18:00Camp de Poblet. III TORNEIG DE PETANCA. 

Org. Associació La Miranda.

dissabte 13
18:30Sala del Casal. PRESENTACIÓ 

DEL LLIBRE DOLOR, 
RESILIÈNCIA, CORATGE de Salvador 
Domènech. Ens mostra una Encarnació 
Martorell valenta, que va gestionar les 
adversitats amb una component d’amor, 
solidaritat i catalanitat envers el fi ll, família 
i país. Un homenatge al seu recent traspàs 
(20/11/21).

diumenge 14
19:00Sala del Casal. TALLER PINTURA. 

Org. Associació La Miranda.

21:30Plaça del Casal. SOPAR FLAÜT. Ens reunim? 
Porta el teu sopar i fem-la petar!

La
 F

la
ü

ta
da
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15 Agost
18:30 Plaça del Casal. XOCOLATADA DE LES MARIES.

16 Agost. FESTIVITAT DE SANT ROC
11:30 Ermita de Sant Antoni.  Missa de Sant Roc.

14:30 Plaça del Casal. Dinar popular de Sant Roc.

27 Agost
19:00 Sala del Casal. 10 ANYS DEL RECITAL DE 

POESIA. 

11 Setembre
12:30 Pl. Pere d’Avellà. DIADA NACIONAL DE 

CATALUNYA. Hissada de bandera i lectura del 

manifest.

22 Octubre
12:00 Ermita de St. Antoni. EXPOSICIÓ DE 

PINTURA HOMENATGE ÀNGEL GARCÍA.

29 i 30 Octubre:
47A FESTA I 36È MERCAT DE

LA CASTANYADA.

i després de Festes...




