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L’Ajuntament de Vilanova de Prades agraeix 
totes les aportacions i col·laboracions de 
veïns i veïnes, d’empreses, establiments 
comercials i en� tats que fan possible la 
realització de la festa. A més, dona les 
gràcies a tothom qui ha par� cipat desin-
teressadament en l’organització i que ha 
ajudat de forma decisiva a dur a terme les 
diferents ac� vitats programades.

El programa de les festes pot ésser sotmès a al-

guna modifi cació de darrera hora. En cas de plu-

ja, els actes es traslladaran a nous espais, sem-

pre que sigui possible tècnicament. En aquest 

cas, els canvis es comunicaran a través dels ca-

nals habituals d’informació.
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Ajuntament de 
Vilanova de Prades



VILANOVA DE PRADES
   2018

V
1163-2018

Any commemoratiu de la donació reial
de Vilanova a Pere d’Avellà

855 anys plens d’història
Coneix tots els actes a:

www.vilanovadeprades.cat



Salutacio
 de l’alcalde

Aquest 2018, a Vilanova de Prades estem d’aniversari. Com tots 

i totes vosaltres sabreu, commemorem els 855 anys de la donació 

que feu el rei Alfons el Cast del lloc de Vilanova a Pere d’Abellà. I 

amb motiu d’aquesta efemèride, el Consistori ha programat un seguit 

d’actes per homenatjar-la, que també s’incorporen al programa de 

festes. I és que 855 anys d’història no són pocs. Des de l’Ajuntament 

hem fet una aposta per la història i el patrimoni, i hem cregut conve-

nient treballar per recuperar i posar en valor aquest patrimoni arqui-

tectònic i cultural. I en són exemple la potenciació de les nostres fi res 

i festes, la rehabilitació dels rentadors, la il·luminació de la façana 

de l’església i el campanar, la creació de la “Ruta del Patrimoni”, que 

dona a conèixer a tothom el nostre tresor... Creiem que posar en 

valor el que tenim i oferir la possibilitat d’interpretar-lo, és fer que les 

persones s’interessin per ell, el respecti i l’acabi estimant. Vilanova 

té un enorme potencial i ens ho hem de creure.

Mentre descobriu el llegat de la nostra història, no us oblideu però, 

de viure la nostra Festa Major en honor a Sant Salvador, que cele-

brarem el primer cap de setmana d’agost, i aquest any durant cinc 

dies; també patrimoni immaterial del poble, i treva de rutines del dia 

a dia. Per això, us emplaço a tots i totes a participar de tots els actes 

del 855è aniversari, a la vegada que també us animo a participar i 

col·laborar amb la festa, però per damunt de tot, a gaudir-la amb la 

gent que estimeu.

En nom meu i en el de tot el Consistori us desitjo una bona Festa 

Major.

Visca Vilanova de Prades!

Visca la nostra Festa Major!
Artur Miró i Palau

Alcalde de Vilanova de Prades
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Ensemble Antiqua
6 | 19.30 h | St. Salvador
Música antiga en estat pur
violins, violoncel, orgue, trompeta barroca i veu

Jamaika Band
4 | 20 h i 23 h | Sala del Casal

Festa de la Cervesa
3 | 00.30 h | Pl. del Casal

DILLUNS

DISSABTE DISSABTE

Tasies vs Rossell
4 | 01.30 h | Pl. del Casal



La pregonera

Benvolguts vilanovins i vilanovines!

És un plaer per a mi poder fer el pregó de la Festa Major d’enguany.

Em considero fi lla d’aquest poble, encara que sigui de manera adop-
tiva, ja que com sabeu, el pare sí que era fi ll de Vilanova de Prades.

Vilanova ha estat per a mi la meva segona casa. Durant tot l’any, 
entre caps de setmanes i vacances era la nostra llar. I gairebé bé 
mai m’he perdut la Festa Major en honor a Sant Salvador, patró del 
nostre poble. 

De petita, esperava amb ganes que arribessin aquests dies de festa. 
Ara, de més gran, segueixo vivint-la amb les mateixes ganes i faig 
partícips a la gent que m’envolta en aquesta alegria. 

Que siguin uns dies plens d’amistat, cordialitat i companyonia entre 
tots nosaltres. Que la música, el ball, el menjar, l’ofi ci solemne, els 
jocs, entre altres activitats ens ompli aquesta Festa Major 2018 i 
que en la memòria quedin els records de les persones estimades 
del nostre poble que van fer que en el seu dia també gaudissin de la 
nostra Festa Major.

Us desitjo molt bona Festa Major 2018!

Fàtima Miró Vega
Pregonera de la Festa Major 
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10 h Església de Sant Salvador PRIMER TOC DE FESTA 
Com a novetat d’aquest any, s’introdueix el primer toc 
de festa amb el qual, la campana Montserrat anun-
ciarà l’arribada de la nostra Festa Major. 

BENVINGUDA DE FESTA MAJOR
SENYERES ALS BALCONS I FINESTRES!
La Festa Major en honor a Sant Salvador arriba un any 
més carregada d’actes. Vilanova de Prades està de festa 
i per això es fa la crida als vilanovins i vilanovines a en-
galanar els balcons i fi nestres amb la Senyera i bandera 

local per rebre les festes com cal.

18.50 h Església parroquial SEGON TOC DE FESTA I PREGÓ
Des del campanar de l’església de Sant Savador, la 

campana Montserrat repica el segon toc de festa per 

fer la crida al pregó de festes.

19 h Saló de Plens PREGÓ DE FESTES
El pregó és sens dubte l’acte d’inici de tota festa. Aquest 

any, l’encarregada de donar-nos el tret de sortida és la 

Fàtima Miró Vega.

En acabar, des del balcó de la Casa Consistorial VISCA LA 
FESTA MAJOR
Un cop acabat el pregó i signat el llibre d’honor per part 

de la pregonera, la mestra de cerimònies surt al balcó 

de l’Ajuntament acompanyat de les autoritats i crida: 

Visca la Festa Major!
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Acte seguit, també des del balcó de la Casa Consistorial 
MORTERS DE FESTA MAJOR
La pregonera encén els morters de festa. Un morter 
per dia. Cada morter representa els dies d’activitats i 
l’inici indiscutible de la Festa Major. Aquest any seran 
cinc els morters que ressonaran al cel de la localitat.

23 h Pl. de la Diputació CORREFOC AMB LA COLLA DE 
DIABLES VORAMAR 

Els diables Voramar porten el foc a dins. La seva proxi-
mitat al mar no els impedeix ser uns diables amb altes 
dosis de foc i pólvora, i els seus acompanyaments de 
la banda de tambors faran vibrar els carrers per on 
passin. No t’ho pensis més, vesteix barret i roba texa-
na i agafa’t al primer diable que et passi per davant.

Itinerari: Diputació, Sant Antoni, Major, Església, Major, Sant 
Antoni i Camp de Poblet.

En acabar, Camp de Poblet CASTELL DE FOCS
El castell de focs és l’espectacle pirotècnic inaugural 
per excel·lència de la nostra Festa Major. Els vilano-
vins i vilanovines estem acostumats a obrir les nostres 
festes omplint el cel nocturn de colors i formes.

00.30 h Pl. del Casal FESTA DE LA CERVESA
La Festa de la Cervesa esdevé tot un símbol de la 
Festa Major vilanovina que aplega joventut i gent 
gran dels pobles veïns, i cal fer-la grossa. Aquest any 
l’acompayem amb un cartell de luxe.
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DJ TASIES No falla el nostre indiscutible DJ coneixe-
dor al 100% dels nostres gustos a la pista.

CARLES ROSSEL és fi del a les nits de disco de Vi-
lanova i ens vol acompanyar amb els millors hits del 
moment.

MATT LASONG torna a Vilanova de Prades per no 
perdre’s una nova edició de l’emblemàtica festa, i amb 
la intenció de fer tremolar la Plaça del Casal.

MON DJ serà el dj encarregat de rebentar del tot la 
pista.

De bon matí Pl. de la Diputació MATINADES AMB EL GRUP 
DE GRALLERS I SARAU DE VILANOVA DE PRADES
El so de la gralla i dels timbals omplirà els carrers del 
nostre poble per donar-nos avís que el segon dia de la 
Festa Major comença.

Itinerari: Pl. de la Diputació, Sant Antoni, Major, Pl. de 
l’Església, Sant Salvador, Major i Sant Antoni.

11 h Piscines municipals MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
Venda d’aricles solidaris. Durant la jornada està permès 
l’accés a la piscina amb infl ables d’aigua. 

18 h Pistes poliesportives PARC D’INFLABLES
La tarda d’aquest dissabte de festes està pensada per 

saltar i fer tombarelles. Durant aproximadament tres 

hores, els petits del poble podreu entrar als castells in-
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fl ables o superar els obstacles que trobareu en aquest 

parc de Festa Major. A més, us espera una bèstia per 

domar, apte per a tots els públics. Petits i grans, acon-

seguireu aguantar a lloms del bou mecànic?  

18.30 h Campanar CONEIX LA MONTSERRAT I ELS SEUS TOCS
Després de la restauració de la campana Montserrat, 

el campaner Jordi Cervelló us n’ensenyarà els seus 

tocs tradicionals.

20 h Sala del Casal BALL DE TARDA AMB JAMAIKA BAND
L’orquestra del grup Lausel Music torna a la localitat 

amb un espectacle d’ingredients combinants. Durant 

la sessió podrem gaudir de les millors cançons de tots 

els temps, dels èxits que sempre han triomfat a la pista 

al llarg dels anys i de les grans novetats musicals.

23 h Sala del Casal GRAN BALL DE FESTA MAJOR AMB 
JAMAIKA BAND
Els dies de festa segueixen i també toca seguir ba-

llant. Si no n’has tingut prou amb la sessió de tarda, 

l’orquestra Jamaika Band t’ofereix una nova tanda de 

ball amb les cançons de sempre i totes les novetats 

més ballables. Després d’un repòs, Jamaika Band ha 

tornat a Vilanova de Prades per fer-nos ballar intensa-

ment aquesta nit de dissabte. Aquest grup musical amb 

gran trajectòria i experiència no ens deixarà indiferents.

01.30 h Pl. del Casal NIT JOVE
Segona nit de disco amb DJ Tasies i DJ Carles Rosell.
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10.30 h Església de Sant Salvador MISSA
Missa ofi ciada pel mossèn Joan Roig i Montserrat.

12.30 h Pl. del Casal SARDANES AMB LA COBLA COSSETÀNIA 
DEL CASAL TARRAGONÍ
Enguany farà tres anys que es van recuperar les sar-
danes per festa major i en aquesta nova edició de les 
festes tampoc fallen. 

La vigíla de Festa Major és un dia perfecte per ballar la 
dansa més bella de les danses que es fan i es desfan 
o escoltar la cobla mentre prenem algun refresc o ver-
mut a la fresca de la Plaça del Casal.

Cordeu-vos les trenetes i sortiu a la rotllana, el fabiol 
i el tamborí, les tibles, les tenores, les trompetes i el 
trombó, els fi scorns i el contrabaix us estan esperant.

17.30 h Pistes poliesportives FESTA DE L’ESCUMA
Aquest diumenge el sol apreta més que cap altre dia? 
Tenim el millor remei per fer-te passar la calor. A l’estiu, 
no hi ha cap altra festa que triomfi  més que la festa 
de l’escuma. Escuma, aigua i música és la combinació 
d’ingredients perfecte per combatre els dies calorosos 
d’estiu i assegurar una tarda refrescant de diversió per 
a petits i grans.

Nens i nenes, pares i mares, avis i àvies, no és mo-
ment de pensar-se res. Banyadors i samarretes velles 
a sobre que la música comença i els primers rajos 
d’escuma estan a punt de sortir! 
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19 h Davant del Casal DESCOBRIMENT DE LA PLACA DE LA 
NOVA PLAÇA PERE D’AVELLÀ
En el marc del 1163-2018 855 anys de Vilanova. Any 
commemoratiu de la donació reial de Vilanova a Pere 
d’Avellà, tindrà lloc aquest acte de reconeixement de 
la fi gura de Pere d’Avellà, poblador de Vilanova. 

L’any 1163, el monarca Alfons, el Cast, i el castlà 
de Siurana, Arbert de Castellvell, van donar a Pere 
d’Avellà, el lloc de Vilanova amb  la condició de poblar-
lo i de bastir-hi un castell. Fins a dia d’avui, el poble 
de Vilanova no ha reconegut aquest fi gura, i una bona 
manera de fer-ho és amb la dedicació del nostre espai 
públic a aquest personatge històric.

19.30 h Sala del Casal INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ V855
Si visiteu aquesta exposició podreu fer un repàs per 
la nostra història local a través de les fotografi es dels  
veïns i veïnes del poble i que plasmaran els canvis pai-
satgístics de Vilanova de Prades en els darrers anys, i 
el dia a dia dels nostres avantpassats.

L’exposició es podrà visitar tots els dies de la Festa 
Major i de la Flaütada, en horari d’obertura del Casal.

23 h Pl. del Casal MÚSICA A LA FRESCA
Seu i relaxa’t. No creus que no hi ha res millor que el 
recer d’aquesta plaça? La nit d’avui és per parlar en-
tre amics i amigues mentre us preneu alguna beguda 
refrescant envoltats per l’encant de l’ambient musical.
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De bon matí Pl. de la Diputació MATINADES AMB EL GRUP 
DE GRALLERS I SARAU DE VILANOVA DE PRADES
El so de la gralla i dels timbals omplirà els carrers del 
nostre poble per donar avís que avui és la diada de 
Sant Salvador i que en unes hores tindrà lloc el solem-
ne ofi ci.

Itinerari: Pl. de la Diputació, Sant Antoni, Major, Pl. de 
l’Església, Sant Salvador, Major i Sant Antoni.

11.15 h Ermita de Sant Antoni PLANTADA DE GEGANTS
Els gegants, gegantes i elements festius que acom-
panyaran l’anada a ofi ci comencen a arribar i fan plan-
tada a Sant Antoni tot esperant la seva arrencada.

11.30 h Ermita de Sant Antoni ACTE DE PRESENTACIÓ DEL 
NOSTRE ELEMENT FESTIU
Acte de presentació en societat del nou element festiu.

11.45 h Des de l’Ermita de Sant Antoni ANADA A OFICI
Després dels tres coets d’avís, arrenca l’anada a ofi ci 
amb els gegants veguers Ramon Berenguer de Vila-
franca, Arsenda i Beltran, dels Amics dels Gegants de 
Montblanc i el seu grup de grallers, els gegants romans 
Plubi Corneli Escipió i Emilia Paula Tercia, de la Colla 
Tarraco Escipions de Tarragona,  i el recent estrenat 
element festiu de Vilanova, i la xaranga Bandsonats, 
que tanca la comitiva amb les autoritats.

Itinerari: Ermita de Sant Antoni, Pl. de la Diputació, Sant An-
toni, Major i Pl. de l’Església.
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12 h Església parroquial OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR 
EN HONOR A SANT SALVADOR
Missa ofi ciada pel mossèn i poeta, Joan Roig i Montserrat.

En acabar l’ofici, cant popular dels Goigs de la Transfi-
guració del Senyor.

12.30 h Pl. de l’Església BATEIG OFICIAL DE L’ELEMENT FES-
TIU, PARLAMENTS I ENTREGA D’OBSEQUIS
Finalitzat l’ofi ci, i sota l’atenta mirada dels gegants i 
gegantes vinguts d’arreu, farem el bateig del nostre 
element festiu i l’entrega de records als padrins i les 
colles que ens han volgut acompanyar en aquest acte.

Acte seguit, Pl. de l’Església BALLADA CONJUNTA
Un cop descobert el rostre del nostre element festiu,  
els participants de la cercavila que no s’han volgut per-
dre aquest naixement tan esperat, faran una ballada 
conjunta que omplirà de festa el dia del sant patró.

12.45 h Pl. la Closa CONCERT-VERMUT AMB LA XARANGA 
BANDSONATS
Durant el dia fort de les festes no hi pot faltar un hàbit 
del nostre tarannà mediterrani com el de fer el vermut. 
Aquest costum és des de fa uns anys, un dels actes 
més existosos de la festa. Així doncs, i aprofi tant que 
avui es dina tard i en família i amics, us convidem a no 
perdre aquesta tradició tan nostra.
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Avui tothom a plaça per regar-nos amb el millor vermut 
de les nostres contrades i acompanyats de la xaranga 
Bandsonats. Els fl aires del vermut i els sons de la xa-

ranga converitran la Closa en un esclat de festa.

Col·labora: Vermut Yzaguirre

Preu del tiquet: 1,5 €

19.30 h Església parroquial CONCERT DE MÚSICA ANTIGA 
AMB ENSEMBLE ANTIQUA
La gran rebuda del públic l’any anterior, ha fet tornar 

un cop més aquest quintet que com a novetat incorpo-

ra la veu de la cantant i que serà l’encarregat de bastir 

la diada del sant patró de Vilanova de Prades amb tota 

la solemnitat que correspon. Antigament, la imatge del 

sant protector de la localitat presidia l’altar major de 

l’església parroquial en substitució del desafortunat 

retaule barroc de la Transfi guració. Amb aquest acte 

es pretén donar major protagonisme a la parròquia de 

Sant Salvador i a la imatge que encara es conserva a 

la capella del Sagrat Cor.

Entrada inversa: Un cop fi nalitzi el concert, sereu els espec-

tadors qui decidireu el preu de l’entrada de l’actuació en fun-

ció de l’economia o la satisfacció que us hagi produit. La ta-

quilla inversa és un mètode de fi nançament cultural pensat 

com a donatiu, i per tant, no és obligatori fer cap aportació.

22.30 h Sala del Casal SESSIÓ DE CINEMA
Després d’un dia frenètic ple d’activitats, potser us bé 

de gust acabar la jornada amb una sessió de pel·li i 

manta; però no t’estiris al sofà de casa perquè el Casal 

es converteix en una sala de cine.

dilluns
 LA DIADA
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11.30 h Espai les Escoles TALLER DE MANUALITATS
Coneixes la infi nitat de possibilitats que tenen les pinces 
d’estendre? Sigues un manetes i descobreix totes les 
coses que pots fer amb aquest taller pensat per a nens 
i nenes.

17.30 h Pl. del Casal TUNEJA’T-SHIRT
Una de les modes emergents és la del tuneig de roba 
per donar-li un toc personal i deferent al nostre fons 
d’armari. Recicla la teva samarreta per anar a l’última 
moda. Cal dur la samarreta que tunejaràs.

Ofereix: Consell Comarcal de la Conca de Barberà

19 h Pl. del Casal XOCOLATADA POPULAR
Els comiats acostument a tenir un sabor amarg... i la 
millor manera de contrarestar-lo és amb una bona xo-
colatada popular que endolceixi la recta fi nal.

22 h Sala del Casal SOPAR FINAL DE FESTA MAJOR
Celebració sempre és sinònim de bon àpat amb famí-
lia o amics; i no se’ns acut millor excusa per seure al 
voltant de la taula per clausurar la nostra festa.

Ofereix: Bar-Restaurant El Casal

23.30 h Sala del Casal NIT D’HAVANERES AMB EL GRUP 
SONS DEL MAR
Després de l’èxit de l’any passat, tornen aquests sons 
tan mariners per transportar-nos des del peu de la Se-
rra la Llena fi ns a les millors cales del Mediterrani. 

7

dimarts
 EL COM

IAT
la xocolata-
da, el sopar 
popular, les 
havaneres
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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 explo-
sions pirotècniques.

- Obeïu les indicacions dels ser-
veis d‘ordre públic i de sanitat i se-
guiu 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, adre-

ceu-vos immediatament a un cen-

tre d’assistència.

- No encengueu foc ni fumeu a 

prop de  les bosses de contenidors 

del material pirotècnic.

- Protegiu els vidres de les fi nes-

tres i  de les portes amb cartrons 

gruixuts si es troben prop dels llocs 

de pas del correfoc.

- Retireu tots els vehicles dels ca-

rrers 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 qualse-

vol objecte que pugui difi cultar el 

pas dels actors, organitzadors i 

participants al correfoc.

Mesures de precaucio 
durant les jornades de foc
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PROHIBICIONS  D’APARCAMENT

3 d’agost | St. Antoni, Major, Església

des de les 22 h fi ns a la fi nalització 

del correfoc

6 d’agost | Pl. Església

des de les 7 h fi ns a les 21 h
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Els espais de la festa
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OBRES FEBIAL SL

obres en general

enderrocs

moviment de terres

www.obresfebial.com

936 116 237

674 376 386



VILANOVA DE PRADES

TARRAGONA

SOCIETAT DE CAÇADORS VILANOVENSE

LA SOCIETAT DE CAÇADORS VILANOVENSE

us desitja 

Bona Festa Major!





BAR RESTAURANT
EL CASAL

Menú diari

Menú de cap de setmana

Esmorzars de forquilla

Caragols a la llauna

Carns a la brasa

Pizzes

Mariscades

Carns de caça

Obert tots els dies, excepte dilluns

Carrer de Sant Antoni, 42
43439 Vilanova de Prades

977 869 021



Carrer Major, 19
43439 Vilanova de Prades

616 776 518
construccionscllado@gmail.com

Carrer Grallers, 7
43400 Montblanc

CONSTRUCCIONS

Claudi Lladó, SL



Bosir sa.

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Pol. Ind. Francolí, Parcel·la 9, Nau 4
43006 Tarragona

977 548 218
www.bosir.es
bosir@bosir.es





Juan Antonio Jiménez

INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT

Camí Ample, 16 - 43392 Castellvell del Camp

670 20 19 41 jajimenezmonguia@gmail.com

JA J

DESATASCOS • LIMPIEZA DE TUBERÍAS

INSPECCIÓN TV • REPARACIÓN DE TUBERÍAS

PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD

LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS Y ARQUETAS

LIMPIEZA DE DEPÓSITOS

EXTRACCIÓN DE RESIDUOS 

S.O.S INUNDACIONES

Ronda Sud, 34  ·  25141 TORREGROSSA (LLEIDA)647 966 999

info@verpa.es

WWW.VERPA.ES





V E G A
A I X A L À

Carrer de la Font, 11
43439 Vilanova de Prades

636 519 821
www.vegaaixala.com
info@vegaaixala.com



QUEVIURES

i collita pròpia

C/ La Llaunera, 3

Vilanova de Prades

43439 Tarragona

LA PALLISSA



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.comTel. 699 218 340

mcarthurmiro@gmail.com

 

 

 

J O R D I  E S P A S A  D O M E N E C H  

V I L A N O V A  D E  P R A D E S

C O N S T R U C C I O N S  I  R E F O R M E S  

 

 

6 1 6 3 4 3 9 2 0



Polígon Industrial AgroReus 
Avinguda de Falset, 136 43206 Reus

977 333 982
www.hidrotuit.cat
info@hidrotuit.com

Crta. Reus-Morell Km 7.8
977 840 655

www.vermutyzaguirre.com



Carrer dels Castells, 6
43800 Valls
902 360 842

www.segurdades.com

C. Camí dels Esmoladors, 4

43400 MONTBLANC - Tel. 977 86 29 98

www.sans.bigmat.es



Plaça de l’Església, 1
43440 Espluga De Francolí

977 870 357

Carrer Muralla Santa Tecla, 4 
43400 Montblanc

977 860 439
www.ferreteriamontblanc.com

ferrerteria@ferreteriamontblanc.com

Carrer Lluís Carulla, 50
43440 Espluga de Francolí

977 870 253
civifl or@gmail.com

IMPRESSIÓ DIGITAL

RETOLACIÓ

CARTELLERIA

VINILS

Carrer Joan Miró, 5
43005 Tarragona 977 242 419

www.mediuskoloro.com

Barri Riu Clar, bloc 4, local 15 
43006 Tarragona 977 550 037

www.dinatres.com
info@dinatres.com
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>Les festes de Vilanova de Prades han pres, en els darrres anys, re� evàn-
cia a la nostra comarca i són exemple de convivència i civisme. Això és 
feina de tots i totes i és mèrit de tots i totes. 

No hi ha dubte que si ha una festa d’estiu per excel·lència, aquesta és la 
Festa de la Cervesa. Però més en� à d’aquest esdeveniment reconegut, 
en els darrers anys hem sabut teixir complicitats amb els nostres empre-
nedors locals, empreses que han fet tasques a la localitat i amb el nostre 
jovent,  i això ens ha permès no tan sols ampliar els actes festius sinó 
mi� orar-ne la qualitat.

La Flaütada 2017 era un punt i a part de les nostres festes. Un punt i a 
part per repensar-les i fer-les més d’aquí, més nostres, amb un ADN més 
vilanoví, més fl aüt. I si feu un cop d’u�  al programa, veureu que la gran 
majoria d’actes estan pensats i elaborats amb l’esforç de la joventut i de 
persones amb un fort vincle amb el municipi. Això és el que les fa espe-
cials.

A més, al 2018 se li afegeix una celebració important, els 855 anys de la 
donació reial de Vilanova a Pere d’Ave� à, i no hem volgut que passés 
per alt ni al programa de la Festa Major ni a de la Flaütada. Per això hem 
inclòs activitats que reconeixen la nostra història i que la posen en valor.

El segon any de Flaütada és un poti-poti d’actes sense més pretensió que 
la de fer-nos gaudir una mica més de l’estiu i de les nostres festes, i la de 
convertir-nos durant aquests dies ens veritables fl aüts! I així us animo 
a fer-ho!

Eloi Menasanch Sevil
Regidor delegat de l’Àrea

 de Cultura, Patrimoni
i Joventut

Deixa’t ser 
fl aüt

36                                                                        Festa Major 2018 - Vilanova de Prades



9

Festa Major 2018 - Vilanova de Prades                                                                         37

Actes flauts

10

11

12

Dj.

Dv.

Ds.

Dg.
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18.30 h Camp de Poblet I Con-
curs El mi! or pagès i pagesa de 
Vilanova.
Organitza: Joves de Vilanova

22.30 h Sala del Casal Talent 
jove La nostra joventut ens de-
lecten amb el seu talent a tra-
vés d’aquest espectacle variat.

11 h Sala del Casal Inauguració de 
l’exposició en 3D “Rapa Nui” de Joan Díez. 
Amb la col·laboració de l’Associació 
de Micropobles de Catalunya

12 h Espai les Escoles Ta! er creatiu 
Coneix el nostre element festiu per 
dins i aconsegueix el teu reta! able.

18 h Sala del Casal Presentació 
del ! ibre Vilanova de Prades, 
com el mestre Civera va revolu-
cionar el poble”, a càrrec de Sal-
vador Domènech i Manel Civera 
i amb la participació d’antics 
alumnes. Acte en el marc de 
l’Any commemoratiu V855.

12 h Plaça del Casal Vermutet fl aüt
Concurs de tapes per fer el vermut.  
Els participants anònims podran 
preparar fi ns a un màxim de tres 
tapes generoses diferents, que pos-
teriorment es degustaran entre el 
públic assistent a mode de vermut 
dominical.

23 h Piscines municipals Festa 
del mojito amb els djs locals DJ 
David i DJ Joan.

12 h Sala del Casal Ta! er 
d’ore! etes Aprèn a fer aquestes 
postres típiques de Vilanova. El 
ta! er es realitza en dues sessions, 
la primera, al matí; i la segona, a la 
tarda. És convenient dur davantal, 
drap de cotó, gibre! .

11 h Piscines municipals Piscineja 
Edició 2018.  Ofereix: CCCB

18 h Espai les Escoles Jocs tradi-
cionals Coneix i diverteix-te amb 
els jocs més populars. Organitza: 
Joves de Vilanova

19.30 h Sala del Casal Xerrada his-

tòrica sobre Vilanova de Pra-
des, a càrrec de Gabriel Serra, 
historiador. Acte en el marc de 
l’any commemoratiu V855.

21.30 h La Closa Sopar fl aüt. 
Agafa el teu sopar o prepara al-
gun plat, i sopa al carrer amb la 
companyia dels veïns i veïnes. 



Completa els tres dies de la ruta de tapes i entra al sorteig d'un menú 
per a dues persones en cadascun dels restaurants participants. 

 
Cada establiment et segellarà el talonari amb la tapa del dia. Un cop el 

tinguis completat, presenta'l a l'Ajuntament. Molta sort! 



FORMULARI DE PARTICIPACIÓ AL SORTEIG DEL VA DE TAPES 2018

RUTA DE TAPES DE VILANOVA DE PRADES

Nom:

Cognoms:

Adreça:

Telèfon:

Telèfon mòbil:

Correu electrònic:

Si emplenes aquest formulari i el presentes a l’Ajuntament, acompanyat del talonari comple-
tat, signifi ca que consenteixes participar en el sorteig del menú per a dues persones.

No t’oblidis de presentar aquest formulari amb les teves dades i amb tots els segells dels 
establiments per poder entrar al sorteig.

Doblega aquesta pàgina amb la part del formulari cap a l’interior, i diposita-la a l’urna habilita-
da que trobaràs a l’Ajuntament. Molta sort!

El guanyador o guanyadora es donarà a conèixer pels canals habituals de comunicació, te-
lèfon o correu electrònic.

NomNom::

CogCognomnoms:s:

AdrAdreçaeça::

TelTelèfoèfon:n:

TelTelèfoèfon mn mòbiòbil:l:

CorCorreureu el electectrònrònic:ic:



13

dilluns

13

dilluns

13

dimarts 

14

dimarts 

14

dimarts 

14

dimecres 

15

dimecres 

15

dimecres 

15



XOCOLATADA DE LES MARIES
15 D’AGOST

18.30h - Pl. del Casal - Xocolatada

FESTIVITAT DE SANT ROC
16 D’AGOST

11.30h - Ermita - Missa de Sant Roc
14.30h - Sala del Casal - Dinar popular de Sant Roc

POESIA | MÚSICA | CULTURA
19 D’AGOST

19h - Sala del Casal - Recital de poesia

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
9 DE SETEMBRE

14.30h - Sala del Casal - Cassola de tros del Mestre Ventura
11 DE SETEMBRE

12h - La Llena - Acte solemne

EXPOSICIÓ DE PINTURA HOMENATGE ÀNGEL GARCÍA
20 D’OCTUBRE

12h - Ermita St. Antoni - Inauguració de l’exposició

FESTA I MERCAT DE LA CASTANYADA
27 I 28 D’OCTUBRE

Mercat, jornades, esmorzar popular, mostra de folklore, exposicions

i despres de festes...
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Es recomana el consum 
responsable de begudes 
alcohòliques

Diverteix-te i gaudeix de la 
beguda de manera cons-
cient. L’objectiu de la nit és 
divertir-se i no emborratxar-
se. Recorda que si et pas-
ses, no només no gaudeixes 
tu, sinó que amargues la 
festa als altres i poses en 
risc la teva salut.

L’ENDEMÀ ,
EXPLICA LA FESTA

Quin p
et!

Quina nit!

no recordo res...

una més, i pillo el puntet

acompanya’m a casa,

que em otrobo fatal



Canals d’informacio municipal

L’Ajuntament de Vilanova de Prades disposa de diversos 
canals d’informació ciutadana per tal de comunicar les 

diferents novetats d’interès municipal.

www.vilanovadeprades.cat

Ajuntament de Vilanova de Prades
@AjVilanovadeprades

ELS PREGONS I NOTÍCIES
MUNICIPALS AL MÒBIL

Instruccións d’ús:
1. Busca l’aplicació eBando en el Market del teu smartphone.
2. Instal·la l’aplicacció. 
3. Busca el municipi per nom o codi postal.
Ja està! 
Quan es publiqui un pregó, rebràs una notificació al teu mòbil.

Ajuntament
Butlletí d’informació municipal

Ajuntament de Vilanova de Prades
@vilanovadeprades

TOTES LES FESTES
AL TEU MÒBIL

Instruccións d’ús:
1. Descarrega’t l’aplicació FesCat en el Market del teu 
smartphone.
2. Busca Vilanova de Prades per conèixer totes les festes.
3. Si vols subscriure’t al canal, fes-te un usuari FesCat i quan 
es publiqui qualsevol programació o notícia sobre les festes, 
rebràs una notificació al teu mòbil.



 


