


Deixem enrere el bon temps i entrem a la tardor però, 
per a nosaltres no és sinònim de tristor, sinó de festa, ja 
que donem la benvinguda al fred amb la nostra Festa 
Major de Santa Caterina.

Aquest any és l’última Festa Major d’aquesta legislatura 
que tinc el plaer de coordinar com a regidora. I volia 
aprofitar per dir-vos, tal i com vaig fer en la meva 
primera salutació com a Regidora de Festes, que, per 
a mi, Vinyols i els Arcs és més que el lloc on visc: són 
vivències, família, amics i records que no s’obliden. Per 
tot això, us vull donar les gràcies per haver-me permès 
treballar per la nostra vila durant aquests darrers 
quatre anys.

Tot i que no he pogut fer el que m’hauria agradat, 
ja que tots sabem les circumstàncies d’aquests últims 
dos anys, he intentat trobar esdeveniments que us 
poguessin entusiasmar, captivar, entretenir..., i que 
espero haver aconseguit.

Ara només em queda desitjar-vos una bona Festa 
Major i encoratjar-vos a sortir malgrat el fred, i gaudir 
de tots els actes que us hem preparat des de la 
Comissió de festes i el Consistori.

Gaudiu d’aquesta Festa Major!

SALUTACIÓ  
de la regidora de festes
Tere Garcia Martínez



Benvolgudes convilatanes, benvolguts convilatans,

El que fa les comunitats fortes, el que les fa resilients i el que els 
permet adaptar-se als nous temps sense perdre les arrels, és que 
tinguin una societat civil forta i uns ciutadans compromesos i, tot això, 
ho tenim a Vinyols i els Arcs.

Avui en dia, per engrandir un poble es necessita acció i il•lusió, més 
que esperança perquè, quan actuem, l’esperança ja és a tot arreu. 
I vosaltres sou l’acció que ens engrandeix i que genera aquesta 
esperança. Vosaltres sou el futur que volem dibuixar.

Equivocadament, es dona massa importància a la política. És cert 
que a nosaltres, els polítics, ens toca fer bé les coses. Ens toca 
administrar els recursos de totes i tots amb honestedat, rigor i, si m’ho 
permeteu, un punt de valentia. Un punt de valentia en el sentit que no 
ens podem adormir i fer les coses, o bé “perquè toca”, o bé “perquè 
s’han fet sempre així”.

Aquest és el darrer discurs de Festa Major d’aquesta legislatura. Ara 
mateix, no podem saber si en faré cap més. Per això vull aprofitar 
aquest moment per agrair-vos la confiança que em vau fer i, per 
dir-vos que, passi el que passi els pròxims mesos, fer d’alcalde haurà 
estat la feina més engrescadora i il•lusionant que hauré dut a terme.

Us agraeixo a cadascun i cadascuna de vosaltres que m’hàgiu 
permès treballar al servei de totes les persones de Vinyols i els Arcs. Els 
mesos que ens queden seguirem amb el mateix entusiasme i intensitat 
del primer dia i, després, el futur, l’escriureu vosaltres.

Molt bona Festa Major!

SALUTACIÓ  
de l’alcalde
Arnau Guasch i Girona



DISSABTE 12
9:30h A la plaça Pere de Clariana

VII BICICLETADA POPULAR
Inaugurarem una de les noves rutes saludables que podeu trobar al 
web de l’Ajuntament. Serà una ruta circular d’aproximadament 8km. 

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 Vinyols

17:00h a 19:00h Al Casal 

Taller: DESCOBRIR NOUS JOCS EN FAMÍLIA 
Col•labora: AFA Escola Santa Caterina



DIES 17, 18, 19 i 20
VINYARTIA – 5a edició de la Mostra artística de Vinyols 
i els Arcs.
Durant el cap de setmana, hi haurà exposició d’artistes, actuacions i 
diverses activitats de caire cultural en diferents indrets del poble.

L’organització editarà el seu propi programa.

Organitza: Associació Cultural El Replà

Col•labora: Ajuntament de Vinyols i els Arcs

DIJOUS 24
15:15h A l’Era 

TASTET DE CIÈNCIES 
A càrrec dels alumnes de l’escola Santa Caterina.



DIVENDRES 25
17:00h MISSA en honor a la nostra patrona. 
En sortir, es llegirà el Manifest del Dia Internacional de l’Eliminació 
de la Violència contra la Dona. 

I, seguidament, a l’Establia, inauguració de l’EXPOSICIÓ “Vestits 
antics i complements”. Es podrà visitar els dies 26/27 de novembre i 
4 de desembre. 

Horaris: dia 26 de 12:30h a 13.30h
 dia 27 de 11.45h a 13:00h
 dia 04 de 11.45h a 13:00h

Col•labora: Associació de Dones Caterines

19:00h REPIC DE CAMPANES

19:05h A l’ajuntament 

PREGÓ DE FESTA MAJOR a càrrec de la senyora Immaculada 
Serra Pagès. Tot seguit, es farà una recepció institucional a les 
Caterines vinyolenques.

A continuació, al c. Major, la pregonera farà l’ENCESA DE LA 
TRACA de Festa 

Major.

En acabat, pels 
carrers de Vinyols, 

CORREFOC 
amb la Colla de 
diables Banyuts 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 24 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; pujada pel carrer de la Sardana fins al carrer del Centre i la plaça del Mercat per 
arribar al carrer Major. Seguidament, es passa pel carrer del Carme i Tinent Rei, i es baixa per la 
raval de Sant Joan fins a tornar al Replà pel carrer de la Font.

23:30h Al casal 
CONCERT JOVE amb el grup Allioli.

I, després, sessió musical  
amb el DJ. Aleix Ballesté.



DISSABTE 26
11.00h MISSA MAJOR, cantada per la CORAL NOVES VEUS.

Posteriorment, PROCESSÓ en honor de Santa Caterina.

A continuació, al Replà, BALLADA DE GEGANTS a càrrec de la 
Colla Gegantera i de Grallers de Vinyols i els Arcs i presentació 
del NOU ELEMENT DE LA COLLA VINYOLENCA. 

Acte seguit, hi haurà vermut popular, servit per la Colla Gegantera.

18:00h Al pavelló municipal 

ESPECTACLE INFANTIL 
“La Festa dels Colors” amb la Marieta Voltareta. 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!



19:00h Al Casal 

CONCERT DE FESTA MAJOR amb l’orquestra Maravella.

23:00h Al Casal

BALL DE FESTA MAJOR amb l’orquestra Maravella.                                                      

I, després, sessió musical amb el DJ. Francesc Torres.

DIUMENGE 27
10:30h Darrere del pavelló 

PAINTBOLL: partides de 1/2h amb boles il·limitades, amb equips de 
10 persones. Hi haurà dos torns de joc per a diferents edats.

Cal apuntar-se a l’Ajuntament en horari d’atenció al públic, per tal de 
recollir els tiquets i el consentiment per als menors, a partir del 16 de 
novembre.



18:30h Al Casal 

TEATRE amb l’obra “Poliamor”.

En Pau i l’Anna són una parella de 
mitjana edat en plena crisi matrimonial. 
Senyores i senyors, la comèdia està 
servida!

11:00h MISSA DOMINICAL. 

Tot seguit, CONCERT a càrrec dels Massagrans de la coral 
Rossinyols, amb “Reivindiquem-nos”. En aquest concert es reivindica 
el país, amb la nostra llengua i cultura: es reclamen els grans valors 
universals com la pau, la igualtat, la llibertat... i el mateix fet de cantar.



DIUMENGE 4 DE DESEMBRE
8:00h Al carrer de Santa Caterina

INAUGURACIÓ del panell informatiu de les rutes saludables i 
el plànol de Vinyols i els Arcs i, tot seguit, CAMINADA per la ruta 
del camí dels Matxos. 

En arribar, ESMORZAR DE LA CLOTXA a la pista d’estiu.

Inscripcions per esmorzar els dies 30 de novembre  i 1 de desembre 
de 19h a 20h al Centre Cultural. Tiquets a 3€. Gratuït per als menors 
de 16 anys.

Col·labora: Club Excursionista Vinyols i els Arcs 



Ho organitza

ENTITATS COL·LABORADORES

Alguns actes es poden veure alterats segons la normativa  
del Procicat que estigui vigent en aquell moment i per inclemències 

del temps. Disculpeu les molèsties.

Ajuntament de 
Vinyols i els Arcs


