


Salutació de la Regidora de Festes
Tere Garcia Martínez

Un dels millors records que tinc de la meva infantesa al 
nostre poble és l’aire glaçat a la cara, de camí al Casal 

de la mà dels meus pares, i veure’ls obrir el ball de Festa 
Major de Santa Caterina.

Ara, sóc aquí dirigint-me a vosaltres com a Regidora de 
Festes del meu poble, del nostre poble, per saludar-vos i 

desitjar-vos la millor Festa Major.

No puc més que agrair als meus pares aquest insistent 
desig participatiu i d’integració, ja que gràcies a ells puc 
treballar per Vinyols i els Arcs i, com a vinyolenca que 

sóc, és un gran honor.

Us hem preparat una Festa Major plena d’actes i 
activitats per a totes les edats, com ara: concerts, 

espectacles infantils, ball, activitats per a joves, etc., 
esperant que aprofiteu per gaudir-les amb la família 
i els amics, ja que l’important d’aquestes festes és el 

retrobament amb les persones que ens fan  sentir vius!

I, com no, donar les gràcies també, a la comissió de 
festes, als companys regidors i regidores, a l’alcalde, a 
la meva família i  a tots els que desinteressadament 

m’han ajudat en aquest nou repte, només amb la il·lusió 
de saber que el que preparem durant tant de temps és 
per als nostres veïns, per al nostre poble de Vinyols i els 

Arcs.

Les llums s’encenen, la música comença i l’olor de 
pólvora ja s’ensuma…

Així que no em resta res més a dir que:

Gaudiu de la nostra festa major de Santa Caterina!
De ben segur que jo ho faré!



Salutació de l’Alcalde
Arnau Guasch i Girona

Benvolgut conciutadà/ana,

Mirar la història sempre ajuda. Per això, recordo com, 
l’any 2017, en el meu escrit de la Festa Major, feia 
al·lusió, amb perplexitat i desencant, al comportament 
que l’Estat estava tenint amb el nostre País. Avui, a les 
portes de la nostra Festa Gran de l’any 2019, al recordar 
aquell escrit, em ve a la memòria una lletra profunda 
d’una cançó de Lluís Llach: “Tossudament alçats”, que 
avui desgraciadament torna a il·lustrar què passa:
“Som aquí, tossudament alçats, proclamem el temps i 
el lloc que ens dol i pertany, si vols amb els punys ben 
oberts, si cal amb els punys ben tancats”...

No ho hem d’oblidar perquè no torni a passar. No 
oblidar vol dir mantenir el compromís, el compromís 
ciutadà i el compromís institucional. I, per això, 
reclamem governs dignes, valents i solidaris, que 
compleixin de debò amb el que s’espera de nosaltres. No 
oblidarem, per no consentir que se’ns trepitgi el nostre 
dret de no conformar-nos i el nostre dret a treballar per 
reconquerir els drets que se’ns volen prendre.

Malgrat la situació que estem vivint, els vinyolencs i les 
vinyolenques tindrem uns dies on podrem arraconar les 
preocupacions i endinsar-nos en la gresca i la joia que 
una Festa Major com la que descriu el programa que 
teniu a les mans, ens posarà al nostre abast i, tot això, 
perquè l’esperit lluitador i constant que ens caracteritza 
no permetrà que se’ns privi del dret a gaudir dels 
nostres dies més esperats.

Així doncs, gaudim, sortim, riem, xalem, parlem, ballem, 
compartim... i, tot això, amb el civisme que sempre 
hem portat per senyera i amb la cordialitat que ens fa 
obrir els braços a tot aquell qui vulgui compartir amb 
nosaltres aquesta Festivitat.

Molt bona Festa Major a tothom.
Visca Catalunya i Visca Vinyols i els Arcs.



DIUMENGE  10 
VI BICICLETADA POPULAR 
9:30 h  Recollida de dorsals.
9:45 h  Inici de la bicicletada.

Sortida i arribada a la plaça Pere de Clariana, on 
s’oferirà un esmorzar  de coca amb xocolata per a tots 
els participants en acabar l’activitat.
Recorregut d’uns 7 Km, aproximadament, per camins 
del terme municipal.
Organitza i col·labora: Ajuntament de Vinyols i els Arcs 
i Amics del Ciclisme Vinyols.

DISSABTE 16
PINTA’M UN CONTE
19:30 h Al Centre Cultural, maridatge de narració
 i dibuix de la mà de Montse Parra i Nuri 
 Mariné. 

Activitat creativa per a públic adult amb inscripció 
prèvia a l’Ajuntament. Al preu d’1 €, fins el dia 14 de 
novembre. Aforament limitat.
Organitza: Ajuntament de Vinyols i els Arcs

DIUMENGE  17
XIII TROBADA DE GEGANTS 
DE VINYOLS I ELS ARCS
11:30 h  Plantada dels gegants a la Plaça 
 Pere de Clariana.
12:00 h  Cercavila pels carrers del poble amb els Gegants 
 de la colla local i de les diferents colles 
 convidades.

13:00 h  Ballada final a la Plaça de Lluís Companys.
 Organitza i col·labora: Ajuntament de Vinyols i els Arcs i  
  Colla Gegantera i de Grallers de Vinyols i els Arcs.



DIVENDRES  22 
TASTET DE CIÈNCIES  
15:15 h A l’Era, a càrrec dels alumnes de l’escola.
Organitza i col·labora: Escola Santa Caterina 
i Ajuntament de Vinyols i els Arcs.

UN MÓN DE JOCS 
16:45 h Al Centre Cultural, taller infantil. 
Organitza: Ampa Escola Santa Caterina.

19:00 h REPIC DE CAMPANES

PREGÓ DE FESTA MAJOR
19:05 h a l’Ajuntament, a càrrec del doctor Àngel 
 Aguiló. A continuació, recepció institucional 
 a les Caterines Vinyolenques.    
20:00 h  al carrer Major, el pregoner farà l’encesa de la  
 traca de Festa Major.

CORREFOC
20:00 h pels carrers del nucli antic. A càrrec dels   
 Diables Banyuts de Castellvell del Camp. 

Tots els veïns 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 21 de novembre, a la Torre de 
Defensa (antiga presó), de 17:30 h a 19:30 h.
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.

Els quatre actes anteriors seran consecutius. Per aquest motiu, els horaris 
es poden veure sensiblement alterats.



DIVENDRES  22 
CATERINETA TOUR 
23:00 h pels carrers del nucli antic i animat amb la 
 Xaranga Estrella Band des de les Terres de 
 l’Ebre.
Recorregut: sortida des del Replà, continua pels carrers Major, del 
Carme, Tinent Rei, Plaça Sant Isidre, continuarà per la Raval de Sant 
Joan fins arribar al Casal.
Avituallaments de Caterineta: El Replà, Plaça Sant Isidre i Pista 
d’estiu.

Organitza: Ajuntament de Vinyols i els Arcs.

*Des de l’Ajuntament es recomana un consum responsable 
de l’alcohol i es recorda que no és permès  el consum 
d’alcohol als menors d’edat.

CONCERT JOVE al Casal 
23:59 h Tàrraco Surfers
Amb David Muñoz “Gnaposs” (Jarabe de Palo), David Portero 
(La Banda Puig) i Joan Reig (Els Pets), els Tàrraco Surfers és la 
banda de versions més genuïna dels últims temps. Versions 
de tots els estils i totes les èpoques musicals a ritme de surf.

 Porto Bello
Després del gran èxit del seu primer treball a les xarxes: 
“Basat en fets reals” i en els concerts, aquest 2019 han tret el 
seu segon treball: “L’ull de la tempesta”, que els ha fet estar al 
 capdavant de totes les ràdios nacionals i amb el qual han   
  tancat una gira de 70 concerts pels millors festivals i festes 
   majors del país.

 i, en acabar, sessió musical amb DJ. CEBA



DISSABTE  23
MISSA MAJOR 
11:00 h cantada per la coral Noves Veus i, tot seguit, 
 processó en honor a Santa Caterina.

BALLADA DE GEGANTS 
12:30 h al Replà, a càrrec de la Colla Gegantera i de 
 Grallers de Vinyols i els Arcs.
  A continuació, a l’Establia, inauguració de 
 l’exposició fotogràfica “Muntanya i Natura”, per a 
 celebrar el 10è aniversari del Club Excursionista 
 Vinyols, on se servirà un petit refrigeri.

SCAPE BOX PROJECTE C 
17:00 h al Centre Cultural.
L’experiència d’un scape portàtil que permet jugar 
simultàniament molts jugadors. Una experiència 
extremadament sorprenent.
Activitat dirigida a majors de 12 anys.

ESPECTACLE INFANTIL 
18:00 h al Pavelló i a càrrec de Més Tumàcat.

CONCERT DE FESTA MAJOR
19:30 h al Casal, amb l’orquestra Europa, 
 de la Sènia.

GRAN BALL 
DE FESTA MAJOR 
23:00 h al Casal, a càrrec de 
 l’orquestra Europa.



DIUMENGE 24 
11:00 h  MISSA DOMINICAL

CONCERT
11:30 h a l’església, a càrrec d’El Cor Jove 
 de l’Orfeó Sarrianenc.
“El Cor Jove de l’Orfeó Sarrianenc de Barcelona, dirigit 
per Gerard Ibáñez, és una coral amb més de 4 anys de 
recorregut i amb un repertori musical que inclou diferents 
estils, èpoques i orígens. Els seus concerts reuneixen 
una gran varietat de temes, incloent-hi des de peces de 
teatre musical, peces clàssiques o adaptacions de música 
actual. A la vegada, interpreten cants més ètnics, cançons 
de gospel o cançons tradicionals catalanes. Han actuat a 
l’Auditori Blau del Fòrum de les Cultures Catalanes, a la 
Cripta de la Sagrada Família, en multitud d’actes solidaris 
i en la celebració del 25è aniversari dels Jocs Olímpics de 
Barcelona”.



DIUMENGE 24
ACTIVITAT INFANTIL 
17:00 h  al Pavelló, tarda de diversió per als més 
 petits  amb jocs, pinta cares, tallers i altres 
 sorpreses.

REPRESENTACIÓ TEATRAL
18:00 h al Casal, de l’obra FUITA 
 de Jordi Galceran per la companyia 
 La Llanterna Teatre de Móra d’Ebre.
Isidre, un home que acaba d’enviar en orris la seva 
carrera política, sucumbeix, sense adonar-se’n, als nous 
personatges que entren a la seva vida. Tots amaguen 
secrets, que sortiran a la llum a mida que avanci l’obra.

DILLUNS 25

TIR AMB ARC
16:30 h  a la zona esportiva

17:00 h  MISSA en honor a la nostra 
 patrona, Santa Caterina.

DIVENDRES 29 
CONFERÈNCIA 
“Les migracions humanes” 
20:00 h al Centre Cultural   
“Seguint el rastre del nostre ADN”, a càrrec del doctor 
Antoni Pont, metge uròleg de l’Hospital de Reus.
Tot seguit, se servirà un petit refrigeri.
Organitza: Club Excursionista Vinyols

DISSABTE 30
ACTIVITAT FAMILIAR 
10:30 h al local dels jubilats dels Arcs, activitat 
 familiar i esmorzar de coca amb xocolata 
 per als participants.

    F
UITA 



DIUMENGE 1 de desembre
XXVIII TRIO CONTRARELLOTGE 
de Vinyols i els Arcs
9:00 h  Sortida des de l’av. de Catalunya.
Organitza i col·labora: Amics del Ciclisme Vinyols
i Ajuntament de Vinyols i els Arcs.

HOMENATGE A LA GENT GRAN 
17:00 h al Casal, on se servirà un berenar amb 
 acompanyament musical.
Inscripció prèvia a l’Ajuntament en horari d’atenció al 
públic: de l’11 al 29 de novembre.
Organitza: Ajuntament de Vinyols i els Arcs
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