
2022
D’ESTIU

FESTA
MAJOR

DE L’1 AL 10 D’AGOST
VILA-RODONA



Amb calor extrema i restriccions d’activitats en l’àmbit rural 
per tal de prevenir incendis forestals, encarem aquesta 
Festa Major que serà diferent a les dels últims anys. Sembla 
que el Covid ja no ens condicionarà en els actes de la festa, 
i per tant, en podrem gaudir al màxim.

Un any més ens agafa l’estiu amb el poble en obres, i obres 
importants que alteren la mobilitat i altres aspectes del dia 
a dia. És per això que des de l’Ajuntament volem agrair la 
comprensió i la paciència mostrada per tots/es vosaltres. 

Des de l’organització hem preparat juntament amb les 
entitats un programa festiu de 10 dies. Des del primer 
d’agost fins el 10, dia de Sant Llorenç, patró de La Vila.

Tornem a la festa popular, a la festa cultural, a la tradicional. 
Pels més petits, pels joves, pels no tan joves i pels grans. 
Petanca, màgia, ball, correfoc, bitlles, cercavila, trastos, 
cronoescalada, sopars, correbars, música, honor al sant 
patró, sardanes...

Amb el desig que el programa us agradi, i que el temps ens 
acompanyi, us encoratgem a sortir al carrer a participar en 
tots els actes possibles.

En nom de totes les regidores i regidors del Consistori us 
desitgem una BONA FESTA MAJOR.

Ramon M. Bricollé
L’alcalde

Salutació



Al Camp de Futbol
XXVI Memorial de petanca Toni Egea – Classificatòries. 
Inscripcions al Bar Casal, Bar Miami i Bar Las Vegas fins el 
dijous 28 de juliol. Sopar de pa amb tomàquet per les 
tripletes participants. Preu 5€ (a pagar el dia del torneig).

DIMARTS

02/08

DILLUNS

01/08
A les 20:00h

Programa d’actes

Caminada nocturna a Vilardida. Hi haurà aigües a la sortida i 
avituallament a Vilardida. Es donarà un obsequi als participants.

Inici a la parada de busA les 22:00h

Festa dels colors i pinta cares amb la Marieta Voltereta.
A les MoreresA les 18:00h

Tirada de bitlles local.
A les MoreresA les 19:00h

DIMECRES

03/08
Cronoescalada BTT de Vila-rodona. Inscripcions a l’Ajunta-
ment fins el dia 1 d’agost. 

A la Plaça dels ArbresA les 18:30h



DIjous

04/08
V Baixada de trastos.
Inscripcions a l’Ajuntament fins l’1 d’agost. 

Des del Portal d’en Parera a l’AjuntamentA les 19:00h

Vetllada musical i gastronòmica amb l’actuació d’ “Eco Duo” 
i la degustació de pastís i cava gentilesa del Restaurant Les 
Fonts en motiu del seu 25è aniversari.

A les Fonts FresquesA les 22:00h 

VENDA TIQUETS*
Sopar de motxilla. Preu: 2€. Venda de tiquets a les oficines 
de l’Ajuntament i a través d’eAgora fins el dia 1 d’agost.

A les MoreresA les 22:00h

DIVENDRES

05/08
Factor K: L’espectacle familiar de Karaokes Band.

A la Plaça dels ArbresA les 19:00h

Correfoc dels Diables de Vila-rodona. En acabar, actuació 
del Grup infantil de timbalers a la Plaça dels Arbres.

Des de la Quintana del CastellA les 21:00h

Nit Jove amb el grup Karaokes Band.
A la Plaça dels ArbresA les 00:30h

A continuació DJ JR.



VENDA TIQUETS*

DISSABTE

06/08
Correbars amb la Pat-Xaranga Cafè, Copa i Puro. Org: Vilajove.

Inici a la Plaça dels ArbresA les 18:30h 

Concert d’Hotel Cochambre.
Seguidament a les Moreres: DJ Dani i DJ Moloko.

A la Pista del CasalA les 00:00h

Sopar de Festa Major. Preu: 35€. Venda de tiquets a les 
oficines de l’Ajuntament fins el dia 1 d’agost.

A la Pista del CasalA les 22:00h

DIumenge

07/08
Cercavila amb el Basilisc Gran i el Basilisc Petit de Valls. Final de festa 
a la Plaça dels Arbres amb canó de confeti i gelats per la canalla.

Inici a la Quintana del Castell A les 18:30h 

DIlluns

08/08
Inflables. També hi haurà parada de productes de la 
campanya Mulla’t per l’esclerosi múltiple.

A la Piscina MunicipalDe 11:30h a 13:00h 

Ball amb Duet Ruben’s.
A les MoreresA les 00:00h 



XXVI Memorial de petanca Toni Egea – Semifinals i Final.

DIMARTS

09/08
Sardanes amb la Cobla Reus Jove. Durant la ballada se 
servirà sangria i refrescos.

A la Plaça dels ArbresA les 20:00h

Llangonissada popular. Preu: 5€ (Beguda i postres inclòs). 
Venda de tiquets a les oficines de l’Ajuntament i a través 
d’eAgora fins el dia 5 d’agost.

A la Plaça dels ArbresA les 22:00h

DIMECRES

10/08
Ofici Solemne en honor a Sant Llorenç. Sostindrà el cant la 
Coral Parroquial. 

L’Església de Santa Maria de Vila-rodonaA les 12:00h

A l’antiga piscina del CasalA les 22:00h

Vermut musical amb el grup La Banda Sonora.
A les MoreresA les 13:00h

Màgia de prop amb el mag Jordi Caps. 
Preu: 3€. Venda de tiquets a l’Ajuntament i a través d’eAgora 
fins a exhaurir localitats. Edat recomanada, a partir de 14 anys. 
L’aforament és de 50 persones per sessió.

Al Local de Fires18:30h / 19:30h VENDA TIQUETS*

VENDA TIQUETS*



Concert de tarda amb l'Orquestra Europa. 
Preu: 5€. Venda de tiquets a les oficines de l’Ajuntament, 
a través d’eAgora i el mateix dia a taquilla.

A la Pista del CasalA les 19:30h

Més informació

VENDA TIQUETS*

Ball de nit amb l'Orquestra Europa.
A la Pista del CasalA les 00:00h

CINEMA DEL CASAL DE VILA-RODONA

Top Gun: Maverick
A les 22:30h11 d’agost

A les 19:30h14 d’agost

A les oficines de l’Ajuntament: 28 de juliol i 3 d’agost de 10:00h a 13:00h
1 d’agost de 10:00h a 13:00h i 17:00h a 20:00h 
A través d'eAgora: Cal descarregar-se l'aplicació i crear un usuari. 
Els tiquets comprats queden guardats a l'apartat "Els meus tiquets". 
S'hauran d'ensenyar a l'entrada de l'acte corresponent.
No s'admetran canvis o devolucions de les entrades, excepte en cas de cancel·la-
ció de l'esdeveniment per causa imputable a l'Ajuntament de Vila-rodona.

 VENDA DE TIQUETS*

Preus per taula de 6 persones. Venda de tiquets a l’Ajuntament:
- Concert d’Hotel Cochambre: 30€ a l'antiga piscina del Casal.
- Ball nit amb l’Orquestra Europa: 30€ a la pista del Casal.

TAULES FESTA MAJOR VENDA TIQUETS*



Casal de Vila-rodona · Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit de Vila-rodona 
Col·lectiu de Dones · Associació de Jubilats i Pensionistes · Club BTT

de Vila-rodona · Vilajove · Diables de Vila-rodona i Grup Infantil
de Timbalers · Castell d'Or · Pirogestión · Veïns i veïnes del poble

Amb la col·laboració dE:

ORGANITZA: AMB EL SUPORT:

#lavilaestàdefesta
Bona Festa Major!(

Segueix les nostres xarxes, l’app eAgora i web per més informació.


