SALUTACIÓ
DE LA REGIDORA
DE FESTES
Tere Garcia Martínez
Podria ser un d’entre tants... un Sant Joan més
d’aquells que esperàvem amb molta fal•lera, però no
és així. No és un d’entre tants. És aquell Sant Joan que
esperem des de fa dos anys i, per tant, serà un Sant
Joan diferent, perquè en tenim més ganes que mai,
d’aquesta festa tan nostrada.
Sant Joan ens aporta FESTA, ALEGRIA, DIVERSIÓ,
AMISTAT, ESTIU... i aquesta vegada sí que podrem
gaudir de tot això i més.
És un gran repte crear un programa de festes any
rere any i que sorprengui a totes les vinyolenques
i els vinyolencs. Així que, jo mateixa com a regidora
de festes, els companys de consistori i la comissió
de festes esperem que gaudiu d’aquests actes, com
ara la creació de vinyols VE DE VInya, la primera festa
del vi del nostre poble. La idea ha sorgit del cap de
dos vinyolencs que ens han ajudat a aconseguir tirar
endavant aquest nou projecte. Des d’aquí, els vull

reconèixer el seu esforç i la seva implicació per arribar
a fer realitat aquesta iniciativa.
Com el seu propi nom indica, Vinyols ve de vinya. Des
de l’Ajuntament, ja fa temps que estem implicats a
trobar les nostres arrels i els nostres orígens com a
poble. Així doncs, volem que tothom pugui sentir-se
identificat amb aquesta festa i fer-nos-la nostra.
Esperem que us agradi aquest nou acte i tot el
programa de festes, pensat tant per a petits com per
a grans.
Bona Festa Major de Sant Joan! Ens veiem als
carrers!!!

SALUTACIÓ
DE L’ALCALDE
Arnau Guasch i Girona
Benvolgudesvinyolenques, benvolguts vinyolencs,
Recordeu el grup musical “Els Esquirols”? Ells cantaven:
“Cada dia surt el sol
i tot recomença
i la fosca de la nit
amb força hem de vèncer...”.
I als vinyolencs i les vinyolenques aquestes paraules ens
venen com anell al dit.
Hem passat temps complicats en què se’ns feia difícil
pensar en “temps millors”, però aquests han arribat.
El sol en aquests dies està sortint amb força i això ens
indica, inequívocament, que la nostra Festa Major de Sant
Joan està trucant a les portes.
L’estima que tots sentim per Vinyols i els Arcs ha estat
el motor per poder confeccionar els actes que emplenen
el programa que ara us oferim. Enguany, sembla que
podrem reprendre la nostra tradicional Festa amb un

cert grau de tranquil•litat. És per això que ens sentim
plenament satisfets de la feina feta de totes i cadascuna
de les activitats que hem programat amb la col•laboració
de les Entitats, que són el gran puntal, i la ciutadania.
Moltes gràcies pels grans esforços que heu fet tots per
recomençar de nou i us prego que gaudiu de la Festa
Major amb la honradesa, la generositat, la dignitat i el
saber fer que ens caracteritza. Hem tirat endavant, quasi
hem vençut i, per aquesta raó, ens mereixem aquests
dies de xerinola i gresca que ens han d’alleugerir el pesar
de tants dies dolents.
El sol ha fet desaparèixer la nit, la força de tots ens ha
guiat cap a una certa victòria i ara és l’hora que tots
plegats gaudim, riem, ballem, estimem, parlem ..., sense
oblidar, això sí, que ho hem de fer amb el degut respecte
cap als altres.
Us desitjo una immillorable Festa Major de Sant Joan.

FESTA DEL VI
Inaugurem la 1a edició de la festa del vi a Vinyols
i els Arcs, perquè Vinyols VE DE VInya i la volem
dedicar a donar visibilitat a les dones que es
dediquen al món del vi.

Divendres 10

Dissabte 11

19.30h: 1r tast de vins a càrrec del Celler Suñer,
d’arrels vinyolenques, amb l’enòloga M. Alba
Suñer i tot l’equip del celler familiar.

18.00h a 24.00h: inici de la 1a festa del vi,
VINYOLS VE DE VINYA

21.00h: 2n tast de vins.
Els tiquets es podran comprar a l’ajuntament, al
preu de 10€. (Aforament limitat).
Lloc: Establia

Els tiquets es podran comprar el mateix dia de
la festa.
Lloc: passeig dels Plataners

Opcions de tiquets:
4 TASTS + COPA + BOSSA .  .  .  .  . 10€
1 TAST + COPA + BOSSA .  .  .  .  .  3,50€
5 TASTS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10€
1 TAST .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,50€

Diumenge 12

Dissabte 18

19:00h: presentació del llibre “Llengua i República, el manifest Koiné argumentat”, la presentació
serà a càrrec de dos membres del grup Koiné, la
Dolors Requena (professora de llengua i literatura catalanes i directora de la revista local El
Replà) i el Josep M. Virgili i Ortiga (catedràtic de
Llengua i Literatura catalanes i twittaire).

09:00h: esmorzar popular, prèvia adquisició del
tiquet a l’ajuntament (preu 1,50 €) del 10 al 16 de
juny. NO es vendran tiquets al mateix dia.

Lloc: Centre cultural

Lloc: plaça Pere de Clariana

El tiquet inclou: esmorzar de pa torrat amb
llonganissa, a escollir entre llonganissa normal o
llonganissa amb samfaina, acompanyat d’olives,
fruits secs, vi i aigua.

Organitza: Associació Cultural El Replà

Divendres 17
19:30h: conferència a càrrec de l’historiador i
professor Jaume Borràs i Galceran. “Per què Catalunya va perdre la Guerra Civil?”

09:30h: cuina de samfaina infantil per a nenes i
nens nascuts entre el 2010 i 2017. Es prepararà
la samfaina que després es podrà presentar al
concurs.
Lloc: plaça Pere de Clariana

Lloc: Centre cultural

10:00h a 11.00h: recepció de les cassoles de
samfaina per al concurs d’adults.

Organitza: Club Excursionista Vinyols

Lloc: entrada de l’Ajuntament

10:30h a 14:00h: petits i grans podran gaudir
d’un passeig amb trenet pels carrers del poble.

19:00h: actuació castellera amb les colles dels
Xiquets de Cambrils i els Castellers de Tortosa.

Lloc: c. de Santa Caterina

Lloc: al Replà

11:00h: inici de temporada de la piscina municipal.
23.00h: Concert amb SEGONAMÀ. Després
de més de 10 anys dalt dels escenaris, la jove i
enèrgica banda del Baix Camp ens farà gaudir dels
nous sons urbans mesclats amb R&B, donant un
toc molt fresc amb un directe molt treballat, en
la seva última gira com a grup.

11:30h: el jurat, presidit per Ferran Cerro,
Salvador Virgili i Quim Borrull, començarà a fer
els tastets i, a continuació, es lliuraran els premis
a les millors samfaines.
Durant el matí, gaudirem de l’actuació del Dj.
Gama, que amenitzarà els diferents actes amb
acompanyament musical.
Lloc: plaça Pere de Clariana

Una vegada acabat el concert, continuarà la festa
amb l’actuació dels discjòqueis: PD Macarroni i
DJ Hanz.
Lloc: plaça Pere de Clariana
En aquest acte,
s’instal•larà un
PUNT VIOLETA,
per tal que qualsevol persona que pateixi algun tipus d’agressió sexista, s’hi pugui adreçar.

IX CONCURS GASTRONÒMIC
DE LA SAMFAINA
BASES DE PARTICIPACIÓ
Els participants interessats a inscriure’s al concurs de samfaina ho podran fer a l’Ajuntament
del 7 al 16 de juny, ambdós inclosos, tot indicant
en quina de les tres categories s’inscriuen. En
el cas de les categories clàssica i moderna, les
inscripcions seran individuals, i en el cas de les
categories infantils, les inscripcions seran per
grups, formats per dos infants del mateix grup
d’edat més un adult. L’adult acompanyant només
podrà manipular la paella, però no els aliments,
ja que ho faran els petits (netejar, trossejar, posar sal i oli, etc.). L’Ajuntament proporcionarà els
estris de cuina: paelles i fogons necessaris per
preparar la samfaina. També proporcionarà els
següents aliments: pebrot vermell, pebrot verd,
carabassó, tomàquet i ceba. Els participants que
hi vulguin afegir altres productes, els hauran de
dur de casa.

Els participants de les dues línies de samfaina
infantil, l’hauran de cuinar durant el matí a la
plaça Pere de Clariana i començarà a les 9:30h. El
primer grup el formaran els participants nascuts
entre l’any 2014 i 2017 i, el segon, els nascuts
entre el 2010 i 2013.
Les places seran limitades a 5 equips per cada
grup d’edats, que es reservaran per ordre
d’inscripció a l’ajuntament.
Es donaran els següents premis:
- samfaina clàssica i moderna: un únic primer
premi per categoria d’un menú degustació per a
dues persones al Restaurant Ferran Cerro de Reus.
- samfaina infantil i juvenil: un premi per a cada
categoria consistent en un lot de dues entrades
per al Costa Caribe.
- pel sol fet de participar en aquestes jornades
gastronòmiques, tots els participants s’enduran
un obsequi.
Els participants de les categories clàssica i
moderna hauran de lliurar el seu plat entre les

10.00h i les 11.00h a l’entrada de l’ajuntament.
Des del Consistori us informem que aquest any,
dins del marc de les jornades gastronòmiques,
no tindrà lloc la tradicional “ruta del pintxo vinyolenc” degut a la manca d’adhesió de suficients
locals. Malgrat tot, continuarem treballant per
reinventar aquestes jornades i oferir-vos noves
propostes de cara a futures edicions.

Diumenge 19

Dijous 23

11:00h Missa Dominical.

Una representació del Club Excursionista Vinyols
i l’Associació Cultural El Replà aniran a recollir la
flama al Coll d’Ares. Qui vulgui fer el camí amb
la flama fins a Vinyols, ens trobarem tots a les
19.00h a la rotonda de la carretera de Riudoms
amb Montbrió T-310. També s’hi afegirà una representació dels Amics del Ciclisme Vinyols i els
Arcs, participants a la Titan Desert 2022.

Seguidament, inauguració de l’exposició fotogràfica “El Baix Camp, 28 pobles amb encant”, que
romandrà oberta els dies 24 (de 13h a 14h) i 25
(de 18.30h a 20h) de juny.
Lloc: Establia
Col•labora: Club Excursionista Vinyols
20:00h: actuació de FENYA RAI. Grup irreverent,
canalla i fresc, passant el cançoner popular
pel seu propi taller de
planxa i pintura, amb
l’objectiu de reintroduir
algunes cançons del
nostre patrimoni a la
memòria
col•lectiva
actual.
Lloc: plaça Pere de
Clariana

20.00h: la Colla Gegantera i de Grallers de
Vinyols i els Arcs donaran la benvinguda a la
flama i, seguidament, es realitzarà la lectura del
manifest i encesa de la foguera de Sant Joan, que
aquest any anirà a càrrec dels Amics del Ciclisme
Vinyols.
En acabar, al Casal municipal es repartirà coca de
Sant Joan i moscatell.
Lloc: darrere el Pavelló Municipal
Organitza: Associació Cultural El Replà
Col•laboren: Club Excursionista Vinyols, Amics
del Ciclisme Vinyols, Colla Gegantera i de Grallers de Vinyols i els Arcs i l’Associació de Dones
Caterines

21:30h: sopar popular de revetlla. Els interessats
a assistir al sopar es podran inscriure a l’ajuntament del 10 al 20 de juny (ambdós inclosos) al
preu d’1 €.
Places limitades a l’aforament de la pista, que
es reservaran per ordre d’inscripció. El tiquet no
inclou ni menjar ni beguda, només taula i cadira.
Lloc: pista d’estiu
23:00h: recepció i lliurament d’un detall a tot@s
les Joanes i els Joans del poble.
23:00h: Castell de focs a la zona de la Foncoberta.

23:15h: Castell de focs al nucli de Vinyols, amb
vistes des de la pista d’estiu.
Tot seguit, Gran ball de revetlla de Sant Joan, a
càrrec de la magnífica Orquestra CENTAURO.

En acabar, la festa continuarà amb l’actuació del
Xart Deejay.

Divendres 24
11:30h: Missa solemne en honor a Sant Joan i, tot
seguit, processó.
A continuació, al balcó de l’ajuntament, Pregó de
Festa major amb l’humorista Peyu i ballada dels
gegants amb la Colla Gegantera i de Grallers de
Vinyols i els Arcs.

20.00h: Espectacle “L’Home Orquestra” amb Peyu.
El disseny horrorós del cartell de l’home
orquestra ja dona moltes pistes del que vol ser
aquest espectacle. El Peyu ha volgut fer, d’alguna
manera, una paròdia-homenatge d’aquesta figura
que tots hem vist actuar algun cop a la Festa Major
del poble.
Podreu recollir
les entrades gratuïtes
(màxim
4 entrades per
persona) a l’ajuntament del 10 al
20 de juny.
Lloc: Casal municipal

Dissabte 25
11.00h: jornada de portes obertes amb entrada
gratuïta per a tothom, durant tot el dia, i inflables
d’11h a 14h.
Lloc: piscina municipal i pista d’estiu
17:45h: Relleus Solidaris Lliga Contra el
Càncer. Recorrerem camins de Vinyols i els
Arcs i acabarem el trajecte a la piscina, on ens
refrescarem.
Donatiu: 5€
Lloc: el Replà
19:30h: artAMILL presenta
FERRATERADA, recital de
poesia per Jordi Salvadó,
acompanyat al piano per
Maria Jacobs. Amb la
participació
de
l’artista
cambrilenc David Callau, que
pintarà en directe una obra

inspirada en la poesia ferratiana. L’obra serà
sortejada entre els assistents.
Lloc: galeria artAMILL
22:30h:
Concert amb
H AVÀ N A M E .
Formació
d’origen cubà,
establerta
a
Barcelona, amb un projecte musical on el repertori es compon, a parts iguals, d’havaneres,
cançons de Taverna i música tradicional de Cuba.
Lloc: pista d’estiu

Diumenge 26
11.00h a 14.00h: activitats per a petits i no tan
petits. Festa de l’escuma, Laser tag, toro mecànic
i eliminador.

Divendres 1
de Juliol

Lloc: Escoles velles

19:30h: Espectacle infantil PAM I PIPA, TRACK A
TRACK. L’humor i la picaresca de dos pallassos
que decideixen i proposen jugar amb tot el públic.

18:30h: IV Aplec d’estiu de Corals a Vinyols.

Lloc: parc de la Fontcoberta del c. Bernat dels
Arcs

Lloc: Església de Santa Caterina
Organitza: Coral Noves Veus
20.00h: sopar de cistell als Arcs. Cal apuntarse a les oficines de l’ajuntament o bé trucar per
telèfon al 977850461, del 13 al 22 de juny.
Durant la preparació del sopar es farà un partit
de bàsquet entre pares i fills. Podeu apuntarvos-hi al mateix moment.
Lloc: parc del c. Bernat dels Arcs
Col•laboren: veïns de la Fontcoberta

22:30h: Ball amb el duet LA CATALANA, integrants de l’orquestra Parfills del Maresme.
Lloc: plaça de la
Concòrdia

Ho organitza:

Hi col·laboren:

El Consistori agraeix a totes les Entitats que han contribuït a la realització dels actes d’aquesta festa i,
en especial, a l’alumnat de l’escola Santa Caterina, ja que els seus dibuixos han ajudat a donar un toc de
color a aquest programa. Dibuixos de la Júlia, l’Annabel, el Martí, la Dafne, la Valentina, la Ivet, el Pol, la
Nada, la Clàudia, la Teresa, la Itzel i l’Aleix.

L’organització es reserva el dret de cancel•lar o modificar qualsevol acte, si les condicions o
circumstàncies així ho aconsellen.

