Salutació
L’AJUNTAMENT DE VINAIXA
US DESITJA UNA

BONA FESTA MAJOR

Vinaixencs i vinaixenques,
Ja s’acosta la Festa Major, la festa de tots i per a tothom, que ens convida a gaudir del nostre poble, dels nostres carrers i dels indrets més bonics de Vinaixa, que esperem recórrer i compartir aquests dies de gresca
amb activitats de tota mena.
Enguany, des de l’Ajuntament, i a través d’aquest llibret que teniu a
les mans, volem destacar la feina de totes les persones que han dedicat
part del seu temps a embellir el nostre poble dins el marc del concurs
Garrigues en Flor. Han aconseguit que racons del nostre entorn llueixin
com mai i és per això que els hem d’estar agraïts com a convilatans.
Al llarg de tot l’estiu, a Vinaixa, s’organitzen actes diversos per a tots
els públics, amb la voluntat que la gent del poble i els que ens visiten
a l’estiu, sentin que som gent acollidora i amb empenta, amb ganes de
participar i fer coses. I no se m’acut un millor colofó per a aquest objectiu
que la nostra Festa Major.
Així, des de la Regidoria de Festes (amb la col.laboració de les entitats
del poble i la sempre apreciada ajuda de particulars) us proposem un
seguit d’iniciatives engrescadores: concert, balls, correfocs, parc aquàtic,
commemoració dels 700 anys de l’església de Vinaixa... per tal que en la
mesura del possible tots puguem fer-nos nostra la festa major i puguem
viure d’una manera especial els darrers dies d’aquest calorós estiu.
Us convido a assistir als actes que hem programat, a ser part de la
festa, i a fruir d’aquestes jornades de celebració en què tots ens retrobem
amb amics i familiars i també amb el nostre poble.
En nom meu, i de tot l’Ajuntament, us desitgem una bona Festa Major 2018.

Agraïments a tots els participants al concurs
Les Garrigues en Flor 2018

Jordi Sarlé Gallart
Alcalde

Programa d’actes

A les 8 del vespre, al Casal Vinaixenc, Ball de Tarda amb
l’orquestra CAFE LATINO
A les 11 de la nit, pels carrers de Vinaixa CORREFOCS a càrrec dels diables “GRUP RECERCA DE LES BORGES
BLANQUES”

Dijous, dia 23 d’agost
Nit jove (programa a part)

Divendres, dia 24 d’agost

A les 12 de la nit, al Casal Vinaixenc, Ball de Nit amb
l’orquestra CAFE LATINO
Tot seguit FESTA I LOVE 80’s

Diumenge, dia 26 d’agost

De les 12 del mati a 2 del migdia i de les 4 a les 7 de la tarda, a
la zona esportiva Parc infantil terrestre BOJERIA TOTAL TIME

A les 7 del matí, pels carrers del poble, XARANGA AMB ELS
SUC D’ANGUILA, al finalitzar esmorzar gentilesa del Bar
Sol

De les 12 del mati a 2 del migdia i de les 4 a les 7 de la tarda, a
les piscines Parc infantil aquàtic POOL PARTY

A la 1 del migdia, a l’església Sant Joan Baptista MISSA SOLEMNE de Festa Major, concelebrada per l’Arquebisbe
de Tarragona Excm. i Rvdm. Sr. JAUME PUJOL BALCELLS.

A les 9 del vespre, al Casal Vinaixenc Pregó de Festa Major
a càrrec del Sr. Ramon Miró Bernat (Garriguenc de l’any
2017)
A les 10 del vespre, a la zona d’esbarjo, SOPAR POPULAR
A les 12 de la nit, a la zona d’esbarjo Grup de Versions amb els
ROCKTAMBULS i tot seguit discomòbil GALAXY

Dissabte, dia 25 d’agost
A les 9 del matí, al Corral dels Bens, TIR AL PLAT, hi haurà
esmorzar gratuït pels participants
A les 10 del matí, a la Plaça de Les Garrigues TIRADA DE
BITLLES CATALANES

A les 2 del migdia, a la Plaça dels Arbres BALLADA DE SARDANES amenitzada per l’orquestra NOVA BLANES
A les 6 de la tarda, al Casal Vinaixenc, concert amb l’orquestra
NOVA BLANES, tot seguit SESSIÓ DE BALL
A les 12 de la nit, a la Plaça de la Font, HABANERES amb el
grup XATO, a la mitja part rom cremat per a tothom

Dilluns, dia 27 d’agost
A les 12 del migdia, a l’església Sant Joan Baptista MISSA
pels difunts de la parròquia
A les 7 de la tarda, a la zona d’esbarjo XOCOLATADA (gentilesa del Bar de les Piscines), tot seguit animació a càrrec del
grup LA CREMALLERA

Dimecres, dia 29 d’agost
A les 12 del migdia, a l’església Sant Joan Baptista MISSA en
honor a Sant Joan Baptista
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