


Teresa Garcia 
Regidora de festes

Aquest Sant Joan tornem 
a sortir al carrer amb ganes 
de gresca, diversió i esbarjo, 
però no serà com altres anys, 
ja que les normatives que ens 
imposen per tenir controlada 
la Covid-19 encara no ens 
deixen realitzar els actes que 
ens agradaria programar i als 
que estem acostumats. 

Tot i així, intentarem divertir 
grans i petits. Per això, hem 
preparat diferents activitats 
per poder gaudir tant com 
puguem d’aquesta festa i, així, 
a poc a poc i amb prudència, intentar deixar enrere aquests mesos tan obscurs 
per tal de començar a gaudir del nostre poble, de les passejades pels seus carrers 

Així doncs, jo mateixa i tot el consistori us animem a sortir i participar en tots 
els actes que hem preparat per a vosaltres, amb la il·lusió que us ajudin a mirar 
endavant.

No volem oblidar-nos d’agrair a la comissió de Festes la seva ajuda en la preparació 
d’aquests actes i, a les Entitats locals, la sempre bona disposició a col·laborar en 
l’organització dels mateixos.

Desitjant que us divertiu i esperant poder programar una gran Festa de Sant Joan 
l’any vinent, us dic: Vinyolenques i Vinyolencs ens veiem als carrers!!!!

Visca Vinyols i els Arcs!



Arnau Guasch
Alcalde
Benvolgudes vinyolenques, benvolguts vinyolencs, 

Cada dia ens llevem amb l’esperança que avui serà diferent i, certament, sembla 
que ho anem aconseguint, gràcies al bon ritme del programa de vacunacions. 

Tal i com va passar l’any passat, la nostra festa de Sant Joan ve condicionada 
per les mesures de la Covid-19. Tornarem a celebrar aquest esdeveniment tan 
nostrat, com acostumem a fer les coses darrerament: amb mascareta, des d’una 
cadira, amb distància, amb olor de gel hidroalcohòlic i amb aforaments limitats, 
però, al mateix temps, també tenim el compromís com a poble de preservar les 
festes i tradicions, ja que són el llegat de la nostra cultura, sense el qual, seria 
encara més difícil sortir d’aquesta crisi.

És per aquesta raó, que hem preparat un programa ajustat al moment i als 
condicionants de la situació, tot i que ja sabeu que cada dia canvien les mesures 
d’aquests esdeveniments i, per això, volem que tothom se senti segur. 

Us vull donar les gràcies per la vostra 
disposició a gaudir-ne, tot i els moments 
que ens toca viure.

Així doncs, us convido a ser-ne la part més 
important, a sentir i viure cada moment 
d’aquesta FESTA envoltats de família, amics 
i veïns.

Moltes gràcies a tothom i 
Bon Sant Joan!



DIVENDRES 18 

17:00h | Inici de la Ruta del Pintxo Vinyolenc durant tot el 
cap de setmana a càrrec dels bars i restaurants que 

s’han adherit a aquesta iniciativa. Aquest any, hem adaptat els horaris i 
les normatives a l’hora de fer la ruta.

22:30h | A la Plaça 
Pere de Clariana, 

espectacle Connexions CHILL-OUT 
amb Lluís Fortuny de la Companyia 
Elèctrica Dharma. Sessió vídeo 
musical amb instruments en directe 
que es combinen en un viatge per 
les músiques del món.

DISSABTE 19 

9:00h | A la plaça Pere de Clariana, esmorzar popular. Cal 
adquirir el tiquet del 10 al 17 de juny a l’Ajuntament al preu 

d’1,50€, que inclou: pa torrat amb llonganissa normal o llonganissa amb 
samfaina, fruits secs, olives, vi i aigua. Aquest any NO tindrem tiquets 
a la venda el mateix dia, només es 
podran comprar, anticipadament, a 
l’ajuntament per tal de respectar i 
tenir en compte les normes d’higiene 
i seguretat en relació a la COVID-19 . 
Durant tot el matí ens acompanyarà el 
Dj. Gama amb la seva música. 

9:00h  | A la plaça Pere 
de Clariana, durant 

tot el matí,  
dels plats cuinats per a tots/totes 
els/les participants a les Jornades 
Gastronòmiques de la Samfaina.

és una sessió vídeo musical per a veure i escoltar

en un ambient relaxat i distès.

Instruments en directe, una taula de DJ i projeccions, es combinen en un

viatge musico visual per les músiques del món.

Aprofundir en els processos creatius, buscant espais per explorar nous

llenguatges.

Una mostra musico visual, en viu i viva en el sentit escènic i emocional

del terme.

Un espectacle que neix sobre l’escena i que es modifica de manera única

a cada sessió, sense camins establerts, emocional i emocionant.



10:00h | Al carrer de Santa Caterina, passeig amb poni. 
Els més petits podran gaudir d’un 

passeig amb poni.

16:00h  | Al carrer de la Font i la plaça 
de l’Església, tobogan d’aigua 
 refrescant per als i les més petits i 

19:00h | Al Pavelló municipal, partit 
de futbol sala entre el FS Vinyols 

Grup Arbó i el FS Ascó.

20:00h | A la plaça President Companys, 
acompanyament 

musical amb el Dj. Gama.

23:00h  | A la plaça Pre-
sident Companys, 

Concert amb Joan Reig trio. El 
músic constantinenc ens farà gau-
dir d’un recull de cançons pròpies i 
versions de músics com Bob Dylan, 
Elvis Presley o Elvis Costelo.

DIUMENGE 20 

9:00h | A la plaça Pere de Clariana, Bicicletada popular. 
Ruta circular, de sis 

amb recorregut dins del parc amb 
la bicicleta. A l’arribada hi haurà 
esmorzar saludable per a tots els 
assistents.  
Cal apuntar-se a l’Ajuntament 
en horari d’atenció al públic, 
presencialment o bé trucant al 
977 850 461.



11:00h | Obertura de la 
piscina municipal i 

jornada de portes obertes.

20:00h | A la plaça Pere de 
Clariana, espectacle 

d’improvisació amb Toc de Gresca. 

ajudant busquen els extres per enllestir la pel·lícula.

DIMECRES 23  

19:00h | A la Pista d’estiu. Repartiment de coca de Sant Joan 
per a tothom.

19:30h | A la Pista 
d’estiu. Arribada 

de la Flama del Canigó i ballada de 
Gegants amb la Colla Gegantera i 
de grallers de Vinyols i els Arcs.
Seguidament  lectura del manifest i 
encesa de la Foguera

23.30h | A la zona de 
la Foncoberta (c. 

Bernat dels Arcs) Castell de focs 

23.45h | Al nucli de 
Vinyols (pàrquing 

de l’escola) Castell de Focs  

DIJOUS 24  

12:00h  | Missa solemne en honor a Sant Joan. Tot seguit, 
al Replà, ballada de gegants a càrrec de la Colla 

Gegantera i de Grallers de Vinyols i els Arcs.



18:30h  | A la pista 
d’estiu, espectacle 

infantil amb Pirates a l’abordatge. 

20:00h  | A la plaça Pere de 
Clariana, espectacle 

“Alegria que és festa major”. Basat en 
el disc de la Trinca “FESTA MAJOR”, 
reviurem les típiques escenes 
protagonitzades pel capellà, l’alcalde 

 
DIVENDRES 25 

19:00h | La Galeria artAMILL presenta: HACMORIADA, 
recital de poesia d’acció per a tots els públics, 

recordant el poeta i activista Carles Hacmor. Amb presència d’Ester 
Xargay i Marta Derder 

19:00h  |     Al parc del c. 
Bernat dels Arcs, 

Contacontes i taller infantil a 
càrrec de la Loli Beltran, que ens 
explicarà el conte “Plàstics quins 
fàstics” i després plantarem llavors 
de julivert en pots decorats.

22:30h  | A la plaça de 
la Concòrdia, es-

pectacle de Balls de Saló amb 

Estats Units, un viatge per arribar 
a la fama a través de la dansa i la 
música.



Ruta del Pintxo Vinyolenc
BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL 
| Broqueta d’estiu
Bacó, xampinyó, pebrot del padró, sobre 
base de melmelada de ceba.

LA MOSSEGADA 
| Pintxo Popeie
Espinacs, ceba, all, vi blanc, panses, poma, 

PIZZERIA EL RACÓ DEL PAU I LA 
CAMÈLIA | Chiftelute în sos
Carn de porc i vedella amb salsa i pèsols.

TAST I TAP 
| Crestes cruixents thai
Crestes cruixents thai farcides de carn i 
verdures cuinades a baixa temperatura, 
amb una salsa tradicional tailandesa de 
curry de carril.

BAR MARIA 
| Mini Mariburguer
Carn de vedella 100% macerada i espe-
ciada, farcida de formatge de cabra, brots 

ceba caramel·litzada.



Aquest any, l’horari de degustació dels pintxos vinyolencs serà 
els matins d’11h a 13h i les tardes de 17h a 21h. 

exhaurir les existències).

Preu del pintxo: 
3,50€

Aquest preu inclou: 
el pintxo i a triar entre canya/vi/refresc/aigua

Tothom qui completi i valori el recorregut del Pintxo Vinyolenc, 
s’endurà un para-sol, gentilesa de l’Ajuntament, acreditatiu 

Per tal d’aconseguir-lo, s’haurà de dipositar la cartolina que 
acredita haver completat 
la ruta a les capses que 
trobareu als mateixos bars 
i restaurants, en la qual 

la tapa escollida com a 
guanyadora.

Les cartolines es podran 
recollir als diferents 
establiments adherits al 
Pintxo Vinyolenc.



Jornades Gastronòmiques
Les jornades gastronòmiques de la samfaina no poden faltar mai a Vinyols 
i els Arcs. Enguany encara patim les conseqüències de la COVID-19, però 
seguirem amb la nostra tradició de cuinar una bona samfaina. 

Us proposem que cuineu, tant petits com grans, una fabulosa samfaina i 
deixeu anar la vostra imaginació, ja sigui clàssica o bé moderna, i ens envieu 

setmana del 14 al 17 de juny.

que hi hagi prou participació) a la plaça Pere de Clariana durant tot el matí 
de dissabte 19, per tal que totes les vinyolenques i els vinyolencs puguin 
admirar aquestes creacions.

Tothom que hi participi rebrà un obsequi que es podrà passar a recollir per 
l’Ajuntament.

Esperem que, l’any vinent, puguem continuar amb el IX concurs gastronòmic 
de la samfaina.

Tothom a cuinar !



Protocol Covid-19
ESPEREM QUE TOTHOM RESPECTI LES NORMES 

D’HIGIENE I SEGURETAT DE LA COVID-19 
EN TOTS ELS ACTES



Alguns actes es poden veure alterats segons la normativa 
del Procicat, que estigui vigent en aquell moment. 

Disculpeu la incertesa.


