


Ja la tenim aquí….

La Festa Major de Santa Caterina!!

Després de tant de temps, aquest any la podrem gaudir. Han 
estat dies complicats amb moltes restriccions. L’any passat ens 
vam quedar amb tots els actes preparats i no va poder ser, 
però espero que aquest any tots tingueu ganes de sortir al ca-
rrer, tot i el fred. Les festes dels pobles com Vinyols i els Arcs 
sempre són un bon enclavament de retrobament amb família, 
amics i veïns, i  que cal aprofitar perquè cada moment és im-
portant per  parlar, riure, ballar…. Ja heu vist que en qualsevol 
moment tot pot canviar.

Esperem veure-us a tots els actes que us hem preparat, n’hi 
ha per a totes les edats: teatre, espectacle per a petits, concerts 
per a joves i grans, correfocs, etc... i el nostre gran ball de Festa 
Major que aquest any podreu gaudir estrenant el nou Casal. 

Aquestes noves instal·lacions us faran gaudir encara més dels 
actes, ja que ara si que estan preparades per rebre a tots 
els vinyolencs i vinyolenques, siguin quines siguin les seves 
limitacions.

Us espero als carrers...

Gaudiu de la nostra Festa Major de Santa Caterina!!Gaudiu de la nostra Festa Major de Santa Caterina!!

SALUTACIÓ  SALUTACIÓ  
DE LA REGIDORA DE FESTESDE LA REGIDORA DE FESTES
Tere Garcia Martínez



Benvolguts vinyolencs i vinyolenques,

Ja hi tornem.... Malauradament ens ha costat molt, però sortosament ja puc convidar-vos de nou a 
què gaudiu dels vostres, dels nostres dies d’esbarjo i, perquè no, d’una mica de disbauxa, que ja 
ens toca.

Cada any, que puc, aprofito aquest escrit per fer una mica de balanç de com ha anat l’any. En-
guany m’ho estalviaré perquè ja hi haurà temps els mesos que venen per retre comptes.

Aquesta vegada, partint de la idea que l’esbarjo, l’oci, la cultura i la música beneficien el benestar 
en general, ajuden a regular les emocions, creen felicitat i relaxació en la vida quotidiana i ens 
poden traslladar a un estat d’ànim molt més positiu, recordar moments feliços, augmentar l’autoes-
tima i la confiança en nosaltres mateixos, em congratulo en oferir-vos durant aquests dies de Festa 
Major, com a legítims propietaris que en sou, el nou Casal on podreu aconseguir que aquelles 
activitats us proporcionin els beneficis que desitjo a tots els vilatans, doncs tots plegats ens ho 
mereixem. Probablement serà l’obra més important d’aquesta legislatura i confiem en què sabreu 
valorar-la i treure-li el profit que ens pot oferir. 

Avui en dia en què valors com la diversitat, la convivència entre persones, el respecte i la solidari-
tat són tan necessaris, és estimulant presentar-vos un programa que respon al model de festa major 
amb què creiem i que hem procurat d’instaurar, de consolidar i millorar edició rere edició. Hem 
pretès que Vinyols i els Arcs, i això no només durant els dies de la Festa Major, esdevingui una 
referència. Tenim infraestructures de prou qualitat i altes capacitats individuals i col·lectives com 
per ser-ho. Sempre tenint en compte quina és la nostra àrea d’influència i quines són les nostres 
dimensions i capacitats. Hem intentat que tothom hi trobi els seus espais. Hi ha espectacles i actes 
per a totes les edats i de gustos diversos. També hem procurat que sigui una festa major el màxim 
de participativa possible. Perquè crèiem que una festa major ha de ser una festa per al poble feta 
des del poble. 

Molt bona Festa Major a tothom.

Visca Catalunya i Visca Vinyols i els ArcsVisca Catalunya i Visca Vinyols i els Arcs.

SALUTACIÓ DE L’ALCALDESALUTACIÓ DE L’ALCALDE
Arnau Guasch i Girona



DIUMENGE 14
VII BICICLETADA POPULARVII BICICLETADA POPULAR
9:00h A la plaça Pere de Clariana. A la plaça Pere de Clariana.
Ruta circular, de sis quilòmetres, fins al Parc Samà, amb recorregut 
dins del parc amb la bicicleta.  
A l’arribada hi haurà esmorzar saludable per a tots els participants.  

Cal apuntar-se a l’Ajuntament en horari d’atenció al públic, 
presencialment o bé trucant al 977 850 461.

Col·labora: Amics del Ciclisme de Vinyols.

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ  INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ  
“NINES I JOGUINES ANTIGUES”“NINES I JOGUINES ANTIGUES”
11:45h A l’Establia,  A l’Establia, on es farà un petit refrigeri. 
Es podrà visitar durant els dies 14, 20 i 25 
Horaris: dia 14 de 11:45h a 13h 
dia 20 de 12:30h a 13:30h 
dia 25 de 17:30h a 18:30h

Col·labora: Associació de Dones Caterines.



DIVENDRES 19
19:00h REPIC DE CAMPANESREPIC DE CAMPANES

PREGÓ DE FESTA MAJORPREGÓ DE FESTA MAJOR
19:05h a càrrec de mossèn Josep Mateu a l’Ajuntament. a càrrec de mossèn Josep Mateu a l’Ajuntament. 
Seguidament hi haurà una recepció institucional a les Caterines 
vinyolenques.

A continuació, al c. Major, el pregoner farà l’encesa de la traca de 
Festa Major.

INAUGURACIÓ  INAUGURACIÓ  
DE LA REFORMA DEL CASALDE LA REFORMA DEL CASAL
20:00h al Casalal Casal
A càrrec de la senyora Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació 
de Tarragona.

CORREFOCCORREFOC
21:00h Pels carrers de Vinyols,   Pels carrers de Vinyols,  
amb la Colla de diables Banyuts  amb la Colla de diables Banyuts  
de Castellvell del Camp.de Castellvell del Camp.
Tot el veïnat amb llars i establiments 
afectats pel recorregut tindran a la seva 
disposició cartrons per a tapar els portals 
i altres zones sensibles a les espurnes, 
el dijous 18 de novembre, a la Torre de 
Defensa (antiga presó), de 17:30h a 19:30h.

RECORREGUT DEL CORREFOC: sortida 
de la plaça de l’Església en direcció a la 
plaça de Lluís Companys; es puja pel carrer 
de la Sardana fins al carrer del Centre, es travessa la plaça del 
Mercat fins arribar al carrer Major. Seguidament, es passa pel carrer 
del Carme i el de Tinent Rei, i es baixa per la raval de Sant Joan fins 
a tornar al Replà pel carrer de la Font.



DISSABTE 20
MISSA MAJOR MISSA MAJOR 
11.30h - Cantada per la coral Noves Veus. Cantada per la coral Noves Veus.
Tot seguit, processó en honor de Santa Caterina.processó en honor de Santa Caterina.

A continuació, al Replà, ballada de gegantsballada de gegants a càrrec de la Colla Gegantera  
i de Grallers de Vinyols i els Arcs i ball de Pastorets ball de Pastorets petit de Tarragona.

ESPECTACLE INFANTIL  ESPECTACLE INFANTIL  
“La Festa dels Colors”“La Festa dels Colors”
18:00h Al pavelló municipal, amb la Marieta Voltareta.  Al pavelló municipal, amb la Marieta Voltareta. 
Es tracta de la història dels colors que, en comptes de competir per ser 
els millors, es van unir com bons amics i van aconseguir una fita fantàstica. 
D’aquí que en gaudim tots plegats els dies de sol i pluja!



CONCERT DE FESTA MAJORCONCERT DE FESTA MAJOR
19:00h Al Casal, amb l’orquestra Nova Blanes.Al Casal, amb l’orquestra Nova Blanes.
Control d’aforament per tiquet gratuït a recollir a l’Ajuntament 
i obligatorietat de mascareta 

BALL DE FESTA BALL DE FESTA 
MAJORMAJOR
23:00h Al Casal,   Al Casal,  
amb l’orquestra Nova Blanes.amb l’orquestra Nova Blanes.
Control d’aforament per 
tiquet gratuït a recollir a 
l’Ajuntament, obligatorietat de 
mascareta i certificat COVID.

SESSIÓ DJSESSIÓ DJ
Seguidament, amb DJ XARTdeejay. amb DJ XARTdeejay.

DIUMENGE 21
MISSA DOMINICALMISSA DOMINICAL
11:00h: a l’Església.

CONCERT DE GUITARRACONCERT DE GUITARRA
Seguidament, a l’Església,  a l’Església,  
amb el concertista Marcel Torresamb el concertista Marcel Torres,  
que ens farà gaudir d’una bonica selecció que 
combina virtuosos clàssics del repertori de 
guitarra i composicions pròpies.

PISTA D’OBSTACLES K7PISTA D’OBSTACLES K7
17:00h a 20.30h Al pavelló municipal,  Al pavelló municipal, 
de 12 a 99 anys.



TEATRE:  TEATRE:  
““Separades. . .  I què?Separades. . .  I què?””
19:00h: Al CasalAl Casal, comèdia dirigida per Marià Font i interpretada per Mayte 
Carreras i Cristina Solà.

Control d’aforament per tiquet gratuït a recollir a l’Ajuntament i 
obligatorietat de mascareta

DIJOUS 25
MISSAMISSA
17:00h en honor de la nostra patrona, Santa Caterina. en honor de la nostra patrona, Santa Caterina.



DIVENDRES 26
CONFERÈNCIA:  CONFERÈNCIA:  
“Per què és divertit el sexe?  “Per què és divertit el sexe?  
Evolució de la sexualitat humana”Evolució de la sexualitat humana”
19:30h Al Centre Cultural, a càrrec del Dr. Antoni Pont,  Al Centre Cultural, a càrrec del Dr. Antoni Pont,  
cap del servei d’urologia de l’hospital Sant Joan de Reus.cap del servei d’urologia de l’hospital Sant Joan de Reus.

Col·labora: Club Excursionista Vinyols.

CONCERT AMB 31FAM I DJCONCERT AMB 31FAM I DJ
23:00h Al Casal. Al Casal.
Control d’aforament per tiquet gratuït a recollir a 
l’Ajuntament, obligatorietat de mascareta i certificat COVID.

Seguidament,  

SESSIÓ DJSESSIÓ DJ



DIUMENGE 28
1414aa TROBADA DE GEGANTS  TROBADA DE GEGANTS 
DE VINYOLS I ELS ARCSDE VINYOLS I ELS ARCS
11:30h A la plaça Pere de Clariana,   A la plaça Pere de Clariana,  
plantada de gegants.plantada de gegants.

CERCAVILACERCAVILA
12:00h pels carrers del poble

BALLADA FINALBALLADA FINAL
13:00h A la plaça de Lluís Companys. A la plaça de Lluís Companys.
Col·labora: Colla Gegantera  
i de Grallers de Vinyols i els Arcs.



El CERTIFICAT COVID  
serà IMPRESCINDIBLE per assistir al ball 

de Festa Major i al concert jove.

Per tant, l’haureu de  
PRESENTAR A L’AJUNTAMENT  

a partir del 10 de novembre, en recollir les 
vostres entrades gratuïtes.

Tots els ACTES A L’INTERIOR, serà 
obligatori l’ús de la MASCARETA.

Esperem que tothom respecti  
les normes d’higiene i seguretat  
de la Covid-19 en tots els actes  

de la Festa Major!

Edita: Ajuntament de Vinyols i els Arcs.
Disseny, maquetació i impressió: Lilac impremta

www.lilac.cat



Ho organitzaHo organitza

Hi col·laboraHi col·labora


