
 

  1 FESTA MAJOR  

DE SANT JOAN  

2020 

 

Vinyols i els Arcs 
 

del 20 al 27  

de juny 



  
Salutació de l’Alcalde  

Arnau Guasch i Girona  

 

Benvolgudes vinyolenques i vinyolencs,  

Les meves paraules del programa de la Festa Major d’aquest any han de ser diferents a 

les que serien habituals. Enguany, tot recomença de nou i tots els inicis van plens 

d’incerteses, de pors, però també d’esperances. Incertesa, perquè no sabem quan 

s’acabarà tot, ni les conseqüències que tindrà tot plegat; por, perquè el desconegut 

sempre provoca temor davant un esdevenidor nou, però també esperança que tot tornarà 

a florir.  

Us puc assegurar que el comportament del nostre poble davant la pandèmia que estem 

patint ha estat exemplar. Les vinyolenques i els vinyolencs han estat un referent de 

responsabilitat ciutadana i, gràcies als seus esforços i bon fer, s’ha aconseguit que els 

estralls del problema al nostre municipi hagin estat ben minsos. A tots, des d’aquí, moltes 

gràcies. 

Ara tenim a tocar la Festa Major que, evidentment, no podrà ser igual a la dels darrers 

anys. Hem adaptat el programa a les circumstàncies actuals, com no podia ser d’altra 

manera, malgrat que continua responent al model de Festa Major amb què creiem i que 

hem procurat d’instaurar, consolidar i millorar, edició rere edició. 

Així doncs, us encoratjo que gaudiu de la Festa amb la responsabilitat que us ha 

caracteritzat durant els temps difícils, us prego que no us deixeu vèncer per les dificultats 

que les incerteses porten implícites i us exhorto que no oblideu en cap moment que, com 

deia Lluís Llach: “cal que neixin flors a cada instant” i que aquestes tornaran a néixer. 

BONA FESTA MAJOR I VISCA VINYOLS I ELS ARCS! 

Salutació de la Regidora de Festes 

Tere Garcia Martínez  

 

Després de temps de tristor, angoixa i incertesa, arriba el moment de seguir endavant i 

obrir la porta de casa a l’esperança. Res no serà igual, però la nostra condició humana 

ens farà créixer i viure, gaudir de cada moment amb els nostres: un ball, una abraçada, 

un somriure...  

Així que jo mateixa, com a Regidora de Festes, i tot el consistori us animem a celebrar 

aquesta Festa Major de Sant Joan una mica atípica. No estarà farcida d’actes com altres 

anys, sinó que seran actes limitats per les normatives d’higiene i seguretat que comporta 

la COVID-19. Tot i això, ens permetran tornar a sortir al carrer i veure’ns amb els nostres 

convilatans; tan fàcil i tan senzill com gaudir dels nostres carrers i places, el nostre poble 

i la nostra gent. 

Ànim vinyolenques i vinyolencs! 

GAUDIU DE LA FESTA MAJOR DE SANT JOAN I VISCA VINYOLS I ELS ARCS! 

 

 



  DISSABTE 20  

19:30 h – A la Galeria artAMILL, inauguració de l’Exposició d’escultures amb 

material reciclat de Joan Vilà. 

22:00 h  - A la plaça President Companys, cinema a la fresca amb la pel·lícula 

JUMANJI, SIGUIENTE NIVEL. 

 

DIUMENGE  21  

9:00 h - A la Plaça Pere de Clariana, esmorzar popular. Cal adquirir el tiquet del 15 al 

19 de juny a l’ajuntament al preu d’1,50€. L’esmorzar inclou: pa torrat  amb 

llonganissa  normal o  amb samfaina, fruits secs, olives, vi i aigua. Aquest any NO hi 

haurà tiquets a la venda el mateix dia, només es podran comprar, anticipadament, a 

l’ajuntament. Durant tot el matí ens acompanyarà el Dj. Gama amb la seva música.  

11:30 h a 14:00 h - Al Casal, Taller de mascaretes amb la Nuri Mariné (l’Ajuntament 

subministra tot el material per muntar la mascareta). Inscripció prèvia a l’ajuntament 

des del 15 al 18 de juny, a partir dels 6 anys i fins als 99. És obligatori que porteu la 

mascareta posada, ja que el Casal és un recinte tancat. 

20:00 h – A la plaça Pere de Clariana, havaneres amb el grup Les Anxovetes. 

 

DIMARTS   23    

16:00 h a 20:00 h – A la pista de les Escoles velles, inflables refrescants. 

22:30 h – A la zona de la Fontcoberta (c. Bernat dels Arcs), Castell de focs.  

23:00 h – Al nucli de Vinyols (pàrquing de l’escola), Castell de focs. 

                         

DIMECRES 24   

12:00 h - Missa solemne en honor a Sant Joan. 

13:00 h – A les places de l’Església, Pere de Clariana i President Companys, 

Cercavila dels gegants vinyolencs, Joan i Caterina,  a càrrec de la Colla Gegantera 

de Vinyols i els Arcs.  

 19:30 h - A la plaça Pere de Clariana, espectacle còmic “Peras de festa”(pregons 

amb molt d’humor i sorpreses, de la mà de Joan Pera i Roger Pera). 

 

DISSABTE 27 

19:30 h – A la galeria artAMILL, Vinyolada: xerrada a càrrec de Pep Solà 

sobre la vida i obra del poeta Joan Vinyoli i recital dels seus poemes a càrrec del 

Safreig de Reus. Seguidament, les artistes Fina Veciana i Nuri Mariné pintaran, en 

directe, un quadre inspirat en l’obra de Vinyoli al so del saxofonista Toni Pla 

Santesmans. Acte seguit, aquestes obres seran subhastades entre el públic 

assistent. 



 

 

JORNADES GASTRONÒMIQUES DE LA SAMFAINA 

Aquest any, per celebrar les jornades gastronòmiques us proposem el següent: 

- Cuineu la vostra samfaina tradicional o moderna 

- Feu-vos una fotografia amb la vostra samfaina 

- Envieu-la al número whatsapp 670498304  

- Teniu temps del 15 al 19 de juny 

- Tots els participants rebran una ampolla de cava d’obsequi per celebrar 

la nostra Festa Major. 

Com que tampoc no podrem celebrar la ruta del Pintxo Vinyolenc, en diferents 

establiments de restauració del nostre municipi, trobareu la tapa de Festa 

Major “Patacons de Sant Joan”. 

 

ESPEREM QUE TOTHOM RESPECTI LES NORMES D’HIGIENE I SEGURETAT  

DE LA COVID-19 EN TOTS ELS ACTES DE LA FESTA MAJOR!  

L’Organització es reserva el dret de cancel·lar o modificar qualsevol acte, 

si les condicions o circumstàncies així ho aconsellen 

 

ORGANITZA: 

I RECORDEU: 

COL·LABOREN: 

Colla Gegantera i de Grallers 

de Vinyols i els Arcs 


