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Festa Major d’hivern de Vila-seca
Pere Segura Alcalde de Vila-seca

«ESPEREM UNA BONA NOTÍCIA
DE HARD ROCK AL FEBRER»
Entrevista
‘Totum revolutum’. Així ha arrencat el 2020 amb la implementació de les noves línies ferroviàries.
Vila-seca passa a tenir més freqüències i preveu posar en marxa l’autobús urbà d’aquí a uns mesos
tracte. Des dels aspectes culturals
començarem a treballar i a establir el nou model de la FiM, la
Fira de Música al carrer de Vilaseca. Des de l’àmbit esportiu
també es començarà a redactar
el projecte del futur complex esportiu i estem treballant en el
projecte d’un nou poliesportiu
polilleuger.

CARMINA MARSIÑACH
VILA-SECA

Com ha començat aquest
2020?
Tot just portem poc més de quinze dies però a Vila-seca com que
som gent molt trempada, acabem
les festes de Nadal que han estat
intenses, noves, diverses i boniques, i comencem la Festa Major.
Tot això barrejat amb el dia a dia
de la gestió municipal, que no és
poca cosa, i amb la implementació de les noves línies ferroviàries.
Ha sigut un totum revolutum però
n’hem sortit vius i alegres.

Tots aquests projectes han estat possibles gràcies a l’acord
dels pressupostos amb Decidim Vila-seca. Quina valoració
en feu?
No ha estat fàcil, les diferents formacions polítiques tenen les seves
sensibilitats però ha estat un
acord generós per part de tots en
el qual segurament tots hem renunciat a algunes coses. El que
hem aprovat és un document que
ajuda a avançar a Vila-seca cap
endavant d’una manera molt important.

Quines són les principals novetats de la Festa Major?
Les festes sempre estan carregades de novetats perquè la programació així ho demana. Sempre
estem pendents del que es porta,
dels diferents grups d’interès entre els joves, en portar actuacions
diferents i en la programació per
a activitats infantils.
En la salutació del programa de
les festes destacava l’ús del
got reutilitzable i el rebuig al
sexisme.
Sí, sempre hi ha hagut aquesta
sensibilitat però cada cop la fem
més evident. Ja portem diferents
edicions amb el reciclatge del got.
El que fem amb el got i a través
d’altres mitjans és fomentar l’eliminació del sexisme, així com determinades actituds i ho fem de la
mà del govern i d’altres partits
que ens ajuden.
Vila-seca ha sortit beneficiada
del nou mapa ferroviari. Quina
valoració en fan?
El mapa ferroviari és francament
millorable i les propostes que inicialment sempre es van discutir
amb la Generalitat no s’han traduït a la realitat. Suposo que hi
ha hagut dificultats i que en breus
s’aniran implementant. És evident
que ara Vila-seca passa a ser un
nus ferroviari més important. Estem contents però no plenament
satisfets perquè tenim l’eterna reclamació de què la nostra estació
entri en funcionament, que tingui

També s’ha desbloquejat el projecte de la ZAL, la Zona d’Activitats Logístiques del Port. Què
suposarà pel municipi?
Aquest és un projecte històric de
fa pràcticament trenta anys. Vilaseca ha sigut generosa en el tema
de fomentar el desenvolupament
portuari i exigent també.

L’alcalde de Vila-seca, Pere Segura. FOTO: CEDIDA

personal assignat d’Adif, etc. Ara
que serà una estació amb moltes
més freqüències, esperem que tingui vida i sigui efectiva. Fa mesos
que hi estem treballant.
Quins serveis demanaran exactament?
És una reflexió que s’ha de fer
conjuntament. S’ha de valorar si
es remodela l’antic edifici o fer-ne
un de nou. Quins serveis s’han de
donar, quines zones d’aparcament
s’han d’habilitar, etc. Estem començant a parlar amb Adif ara
que ja és una realitat que la R-16
passa per Vila-seca.
Aquest 2020 també es vol posar
en marxa l’autobús urbà. Quins
serrells queden per enllestir?
Estem ja en la part final. El reglament el vam aprovar pel ple i ara

hi ha una proposta de conveni
que ha d’estar ratificada per la
Generalitat i un cop estigui l’hem
de portar al ple i a partir d’aquí en
poc temps el transport serà una
realitat (...) el servei vertebrarà la
ciutat i permetrà igualtat de serveis entre els ciutadans visquin on
visquin.
Aquest conveni inclou els preus
del transport municipal?
Aquest conveni estableix els detalls de la relació que hi ha d’haver amb l’operador. El tarifari
l’haurem de negociar amb els diferents grups polítics. Volem que
sigui compatible amb els diferents
tiquets interurbans dels transports
que hi ha avui en dia, que el mateix bitllet que fas servir per Vilaseca et pugui servir per agafar un
autobús en un altre indret.

Quins són els principals projectes que tenen damunt la taula
per aquest 2020?
En tenim molts en diferents àmbits. Des de l’àmbit social hi ha
molts projectes però evidentment
el que cobra el principal interès és
la reversió dels Serveis Socials
que fins avui en dia estaven cedits
al Consell Comarcal i volem revertir-los a l’Ajuntament en un
nou model d’acció social que sigui
molt més universal.

Exigent en quin sentit?
Exigent amb el respecte a la Xarxa
Natura 2.000. Exigent en què tinguessin en compte tot el tema del
contradic, de les sortides d’aigua,
que es tingués en compte el transport i la mobilitat i que no hi hagués qualsevol tipus d’activitat
(...). La ZAL generarà 3.000 llocs
de treball directes o indirectes i
que juntament amb Hard Rock
acabaran d’impulsar l’economia
del territori.

La transformació del Celler també és un dels altres projectes
estratègics. Les obres estan a
punt d’arrencar, oi?
Les obres començaran ara a finals
de gener, una inversió molt important amb el suport d’Europa,
és una més d’unes quantes. I ara
només falta la signatura del con-

Precisament Hard Rock sembla
que no acaba d’accelerar.
Jo diria que cada cop es va accelerant més. Espero que de cara al
febrer puguem donar una bona
notícia de Hard Rock. Esperem
que s’arribi a l’acord definitiu de
la compravenda dels terrenys i les
obres puguin començar el 2021.
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L’ambientòleg Martí
Boada. FOTO: CEDIDA

El doctor en
Ciències
Ambientals Martí
Boada, el pregoner
Va ser codirector del projecte d’elaboració
de l’Agenda 21 al propi municipi
REDACCIÓ

La Festa Major d’hivern de Sant
Antoni 2020 s’encetarà aquest dijous, a partir de les 20.15 hores a
l’Auditori Josep Carreras, amb la
lectura del pregó a càrrec de Martí Boada Juncà, doctor en Ciències Ambientals, geògraf i naturalista. Aquest prestigiós científic té
un vincle molt estret amb Vila-seca, ja que va ser codirector del
projecte d’elaboració de l’a21

(agenda 21) del municipi, de la
mà de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). És, a més a més, coautor del llibre Vila-seca, un municipi cap a la sostenibilitat.
Nascut a Sant Celoni (Barcelona) el 28 d’octubre de 1949, Martí Booda és doctor en Ciències
Ambientals, magíster i llicenciat
en Geografia per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Es lli-

cencià també en Estudis Catalans
per la Universitat de Perpinyà i
cursà Sociologia a l’Institut Catòlic
d’Estudis Socials de Barcelona i
Química de Laboratori a l’Escola
Industrial de Barcelona.
En l’actualitat és professor titular de la Universitat Autònonoma
de Barcelona, on duu a terme
docència i recerca a l’Institut de
Ciència i Tecnologia Ambientals
(ICTA) i al departament de Geografia. A més, és director del Grup
de Recerca en Conservació, Biodiversitat i Canvi Global (Nycitortax), situat a l’ICTA.

Martí Boada fou professor de la
Universitat de Califòrnia (EUA);
de la Universitat de Zacatecas
(Mèxic); de la Universitat San Nicolás (Mèxic); de la Universitat
de Talca (Xile); i de la Universitat
de Touluse (França).
Actualment Martí Boada és
membre del Comitè Espanyol del
PNUMA (Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient); de la Comissió de Comunicació i Educació de la UICN
(Unió Internacional per a la Conservació de la Natura); i del
Fòrum Global 500 de les Nacions

Unides. Precisament, aquesta darrera institució li concedí, l’any
1995, el Premi Global 500, que li
fou entregat personalment pel
Nelson Mandela.
Martí Boada també treballa com
a assessor científic de la UNESCO.
Ho fa en l’àmbit de conservació
de les Reserves de la Biosfera,
emmarcat en el programa Man
and Biosphere (MaB). Aquest programa està inclòs a la Divisió
d’Ecologia i Ciències de la Terra.
És autor d’uns 90 llibres i nombrosos articles de divulgació científica.
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Les curses de cavalls són un
dels plats forts de la Festa Major
d’Hivern. FOTO: ALBA MARINÉ

Les curses de cavalls, una
tradició que s’ha convertit
en un gran espectacle
El circuit urbà del Parc de la Torre d’en Dolça acollirà les tres carreres
d’enguany aquest diumenge, a partir de les 12.00 hores
REDACCIÓ

Les curses de cavalls són un dels
plats forts de la Festa Major de
Sant Antoni. Enguany se celebraran aquest diumenge 19 de gener.
A les 12.00 hores tindrà lloc la
primera, batejat com a Premi Torre d’en Dolça, amb una distància
de 1.700 metres; a les 12.30 h la
segona, el Gran Premi Ajuntament de Vila-seca, de 2.500 metres; i a les 13.00 h la tercera, el
Premi Patronat Municipal de Tu-

risme de Vila-seca, de 1.700 metres. Totes tres les disputaran a
galop cavalls pura sang anglesos,
caracteritzats per la seva gran velocitat.
Vila-seca, juntament amb
l’hipòdrom de la Zarzuela, a Madrid, Sant Sebastià i Sevilla, és un
dels llocs que apleguen el calendari oficial de competicions hípiques a l’Estat. D’aquí que les carreres atraguin tant competidors
com aficionats d’arreu de la geografia espanyola.

EMPRESA CONSTRUCTORA

Us desitjem bona Festa Major de Sant Antoni!

Als terrenys on se celebra la
competició, al Parc de la Torre
d’en Dolça, s’hi apleguen any rera
any més de deu mil persones per
assistir a les carreres. Les apostes
que es fan a les curses de Sant
Antoni són discretes, però es pot
apreciar el goig de les persones
pel fet de poder-hi participar.
A finals de l’any 2010, el Govern de la Generalitat de Catalunya va declarar element festiu patrimonial d’interès nacional el Cós
de Sant Antoni de Vila-seca, un

Gran parc de maquinària

reconeixement que permet que
aquest acte que se celebra a Vilaseca des de finals del segle XIX
quedi inscrit al catàleg del patrimoni festiu de Catalunya.
Les curses de Vila-seca es poden
considerar com a professionals,
com poden ser-ho a Madrid, Sant
Sebastià o Sevilla. Fa uns 25 anys,
a la cursa ja s’hi van començar a
congregar els millors genets espanyols com Claudio Carudel i Lluís
Saugart. Després es van professionalitzar i estaven reglamentades
per la Societat de Foment de la
Cria Cavallar d’Espanya. Des del
2016 estan reglamentades pel
Jockey Club Español de Carreras
de Caballos.
L’origen

El cós ja se celebrava a finals del
segle passat. Un document de
l’any 1876 que s’ha pogut recuperar dóna fe dels premis que es
lliuraven en aquella època i de la
forma en què es desenvolupava la
competició.
Les cavalleries, després d’haver
estat beneïdes, i quan acabava la
processó es congregaven a la Casa
de la Vila. A continuació, el rector
de la parròquia llançava una ban-

Àmplia experiència

Gestió integral

dera a l’aire i el genet que l’atrapava havia de sortir corrent, perseguit per la resta de competidors.
Anaven cap a les quatre carreteres
i a la tornada feien un tomb al
voltant de la vila per la plaça de
Sant Antoni, carrer de la Presó,
carrer de Sant Josep, per la plaça
de Manyà i carrer Major.
La muntura que travessava primer la línia d’arribada resultava
guanyadora. El primer premi era
un corder; el segon, quatre pollastres; el tercer, quatre coques; i el
quart, quatre cebes i un manat
d’alls.
Les curses han tingut diversos
escenaris al llarg de la història: el
camí de la Pineda, l’albereda de
Folc, la Parada de l’Hort del Pep,
el camí dels Emprius, l’actual autovia de Vila-seca a Salou abans
de la seva construcció, els terrenys de la Formiga propers a
l’estadi i la Parada Gran del Castell han estat al llarg dels anys el
marc de les tradicionals curses.
En l’actual Circuit Urbà del Parc
de la Torre d’en Dolça es disputen
curses des de l’any 2001, després
d’una renovació i adaptació del
parc per part de l’Ajuntament de
Vila-seca.

Plantilla qualificada

Cuidem el nostre entorn

C. Vilafortuny, parcel·la A21 · Pol. Ind. l'Alba 43480 Vila-seca (Tarragona) · Tel. 977 393 974 · www.agrovial.cat
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Ítaca Band, El Sevilla i Quique Tejada
formen part d’un cartell intens i variat
Les festes de Sant Antoni proposen una programació molt potent encapçalada per l’energia musical, l’autenticitat
dels espectacles teatrals o la innocència de les funcions familiars. Cultura per a tots els gustos i per a totes les edats
ANA RIVERA MAGAÑA
VILA-SECA

Aquest dijous es dóna el tret de
sortida de la Festa major d’hivern
de Vila-seca, que s’allargarà fins a
finals del mes de gener.
Els programes culturals de la
localitat sempre atorguen un principal protagonisme a la música. I
aquest any n’és un bon exemple.
Sant Antoni arriba carregat de
bons concerts com el d’Ítaca Band
el divendres 17 de gener. El grup
reggae/ska de Montcada i Reixac
tocarà al Pavelló municipal d’esports a les 22.30 h en un concert
que s’allargarà fins a les 4 de la
matinada amb les actuacions de
Lildami i DJ Rayo. El preu de les
entrades anticipades és de 10 € i
es poden comprar personalment
al Patronat Municipal de Turisme
de Vila-seca i també online a la
web www.festes.vila-seca.cat. El
mateix dia del concert es podran
comprar a taquilla per 15 €.
El mateix divendres, a les 18 h,
el Circ dels Somnis s’omplirà dels
clàssics de tots els temps, acompanyats d’acrobàcies, clowns,
xanques,... la companyia Orelles
de xocolata presenta I love
Rock&roll, un espectacle per gaudir en família. Ja ben entrada la
nit, a les 23.30 h, l’espai es transformarà en el millor escenari per
la Nit remember. De la mà del Dj
internacional Quique Tejada, es
recordaran hits dels anys 90: ballareu amb els mítics Bolero Mix,
Blanco y Negro Mix, etc.

Itaca Band sonarà al Pavelló
d’esports el divendres.
FOTO: EL GARAJE PRODUCCIONES

Un got de la festa
responsable per lluitar
contra l’emergència climàtica
REDACCIÓN
VILA-SECA

La Festa Major de Sant Antoni de
Vila-seca està compromesa amb la
sostenibilitat del medi ambient.
Així, un aspecte a destacar d’aquest
any és que s’ha millorat el got de la
festa. Davant l’emergència climàtica actual, l’Ajuntament ha renovat
el got de la festa i instal·lat diversos
punts sota el nom d’Easy Box. Aquí

es pot dipositar el got una vegada
que no s’hagi de fer servir més.
Els gots recollits a l’Easy Box seran rentats a través d’un procés
industrial que segueix la normativa d’higiene d’envasos d’ús alimentari per tornar-los a reutilitzar
en festes futures i així allargar la
seva vida útil.
Una altra opció és guardar el got
i reutilitzar-lo en la pròxima festa o
en altres ocasions. Els gots es com-

pren a les barres de servei que hi ha
als diferents espais de la Festa Major de Sant Antoni per 50 cèntims
d’euro no reemborsables.
L’Ajuntament de Vila-seca està
molt conscienciat en la cura del
medi ambient, així com la reducció de la nostra petjada ecològica,
minimitzar l’ús del plàstic i el consum de l’energia de fabricació,
per reduir les emissions de CO2.
L’alcalde, Pere Segura, exposa que
«hem volgut donar visibilitat al
tema ecològic, fet que ens ha portat a millorar per incrementar l’ús
del got de la festa, un got amb
més informació, amb un missatge
clar per reciclar, reutilitzar i reduir, i que vol potenciar l’ús responsable tant del plàstic com del
consum mesurat de la beguda».

La nit del dissabte 18 hi haurà
opcions per a tots els gustos: el
Pavelló d’esports acollirà el Gran
ball de festa major amb l’Orquestra Nueva Era. Art en fusió amb
l’excel·lència musical: una elaborada posada en escena, vestuari
de disseny, grans estructures escenogràfiques, fantàstiques veus i
una espectacular banda en viu i
en directe.
El Circ dels Somnis, per la seva
banda, acull Nacho Lascasas
&Friends amb el seu complet i entretingut xou Menéalo on Tour.
El líder i cantant del grup Los
Mojinos Escozíos, El Sevilla arriba
amb el seu monòleg La vida es rocanrol, on parla d’algunes qüestions més íntimes amb l’humor
que el caracteritza. El podreu veure el divendres 24 de gener a les
22.30 h al Circ dels Somnis.
El darrer cap de setmana serà el
torn dels espectacles familiars.
Després del seu pas per la Gran
Vía de Madrid, el dissabte 25 de
gener arriba De Simba a Kiara: el
tributo del Rey León. Un homenatge a un dels espectacles musicals
més famosos de tots els temps. El
Circ dels Somnis ofereix dues sessions: a les 18 h i a les 22 h.
Finalment, el diumenge 26
s’omple de teatre: a les 18 h el
Circ dels Somnis acull l’espectacle
Dintríssim, de la companyia Xiula.
I a les 19.30 h, al Teatre del Centru es presenta el clàssic de Shakespeare 2 cavallers de Verona, a
càrrec de la Cia Fabulae Tarraconenses.

El cartell del got de la festa. FOTO: CEDIDA
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Dijous 16
11.30 h. Repic de Campanes
A la plaça de l’Església. Toc de
vigília de Festa Major
20.15 h. Pregó de Festa Major
A l’Auditori Josep Carreras. A càrrec
del Dr. Martí Boada Juncà, Doctor
en ciències ambientals, geògraf i
naturalista
Concert amb l’orquestra Händel del
Conservatori de Vila-seca
23.30 h. Musicland
Al Circ dels Somnis (Via Màxima
amb plaça d’Alexander Flemming)
Mas & Mas amb reggaeton i ritmes
llatins.

Preu entrada: 15€ a taquilla, 10€
anticipada. Aforament limitat
Els menors de 16 anys han d’anar
acompanyats d’un adult i entregar
el full d’autorització signat
23.30 h. Nit remember càrrec
de Quique Tejada i Dj Fábregas
i Dj Puli

Dissabte 18
09.00 h. Torneig Social de
Petanca Sant Antoni 2020
Pistes de Petanca del Parc de

Divendres 17
05.30 h. Cercavila cap a la
Canonada Matinera
Des del Circ dels Somnis. Amb la
Xaranga Los Mataos
06.00 h. Canonada Matinera
A la plaça de l’Església. Acompanyada per la Xaranga Los Mataos
08.00 h. Esmorzar Popular
A l’Era de la Cooperativa Agrícola
(Carrer dels Castillejos, 21)
11.30 h. Concentració dels Tres
Tombs
A l’avinguda de la Generalitat
12.00h. Els Tres Tombs
Des de l’avinguda de la Generalitat.
Acompanyats per la Banda Sones
de Pasión
11.30 h. Repic de campanes
A la plaça de l’Església. Toc de
Festa Major
12.00 h. Missa Major
A l’església parroquial de Sant
Esteve. Amb la participació de la
Coral Nova Unió
18.00 h. I Love Rock & Roll
Al Circ dels Somnis. Amb clàssics
del rock de tots els temps.
Entrada lliure. Aforament limitat. Es
prega un màxim de dos acompanyants adults per cada infant.
Cada adult haurà de portar un quilo
de llegums, cereals o pasta en
beneﬁci del Banc d’Aliments de
Vila-seca
22.30 h. Concert
Amb Itaca Band, Lildami
i Dj Rayo
Al Pavelló Municipal d’Esports de
Vila-seca .

Els pallassos.
l’Estació
10.00 h. Cursa de Pallassos i
Pallasses “Joan Busquets”
A la plaça de Voltes. Taller de
Maquillatge de Pallass@s
11.00 h. Sortida de la IX CURSA
Tradicional cursa de pallassos i
pallasses pels carrers de Vilaseca on tots i totes tenim l’oportunitat de sortir al carrer disfressats
de pallasso o pallassa i gaudir
d’una festa diferent. La festa
estarà animada per la Cia. Puça
Espectacles
10.00 h. Xocolatada popular
infantil
A la plaça de l’Església
10.30 h. 20 aniversari Piscines
Vila-seca. Esport i Salut
Pista Poliesportiva del Colomí
10.30 h. Master de Zumba
11.30 h. Master de Body Combat
12.30 h. Master de Ciclo Indoor
12.30 h. Actuació Castellera
A la plaça de l’Església. Amb els
Xiquets de Vila-seca.

13.00 h. 10è aniversari de
l’Oﬁcina
A la plaça de l’Església
Festa dels Kintos 2020, amb El
Artriste i la seva Rumba Nuclear i
Dj Karles Ferré amb Remember
Session
17.30 h. lliurament dels Premis
VII Concurs de Fotograﬁa
Albert Iturria
A la Sala Polivalent de la Casa
Consistorial. Inauguració de
l’exposició

LA NIT DEL FOC
18.00 h. Correfoc Petit
A la plaça d’Estudi, amb la participació del Ball de Diables Infantil
de Vila-seca.
Itinerari: C. de la Verge de la
Pineda, c. dels Bons Aires, c. de
Sant Antoni, c. de la Font, pl. de
l’Església, c. Major i pl. de Voltes.
19.30 h. Ball de Sant Miquel
A la plaça de Voltes, amb el Ball de
Diables de Vila-seca
20.00 h. Tabalada
A la plaça de Voltes, amb la
participació dels Tabalers del Ball
de Diables de Vila-seca i les
quatre colles convidades
20.15 h. Correfoc
A la plaça de Voltes
23.30 h. Gran Ball de Festa
Major
Al Pavelló Municipal d’Esports,
amb l’orquestra Nueva Era. Fins a
les 4 de la matinada.Preu entrada:
5 €. Preu taules: 15 €.
Entrada gratuïta per als menors de
13 anys
23.30 h. Menéalo on Tour
Al Circ dels Somnis, amb Nacho
Lascasas & Friends. Fins a les 4 de
la matinada

Diumenge 19
Tradicional Cós de Sant Antoni
Al Circuït Hípic del Parc de la Torre
d’en Dolça
Element Festiu Tradicional
d’Interès Nacional
11.00 h. Parades d’Artesans
12.00 h. 1a. Cursa. Premi Torre
d’en Dolça
Galop, cavalls pura sang anglesos
– Distància 1.700 metres

12.30 h. 2a. Cursa. Gran Premi
Ajuntament de Vila-seca
Galop, cavalls pura sang anglesos
– Distància 2.500 metres
13.00 h. 3a. Cursa. Premi Patronat
Municipal de Turisme de Vila-seca
Galop, cavalls pura sang anglesos
– Distància 1.700 metres
12.00 h. Vermut Rumbero
A l’av. de Francesc Macià
Fins a les 17 hores
14.00 h. 1a Calçotada Popular
de Vila-seca “de l’Hort a l’Olla”
Al carrer de l’Hort
18.00 h. Cercavila del Seguici
Tradicional amb Elements
Festius i Balls
Des del jardí del Castell de Vilaseca

Dimarts 21
20.00 h. Tast de vins del Celler
Scala Dei del Priorat.
A l’hotel Raval de la Mar (carrer de
la Verge de la Pineda, 21)

Dijous 23
22.00 h. Cocteleria amb la
Schweppes
A l’hotel Raval de la Mar (carrer de
la Verge de la Pineda, 21)
Degustació i explicació de diferents còctels i tòniques

Divendres 24
17.30 h. Sortida de la XXXIX
Cursa Atlètica de Sant Antoni i
XXIII Milla Local
A la cruïlla dels carrers de Vic i de
Sir Esteve Morell Scott
Circuït urbà del Barri del Colomí
18.00 h. Gran Gala de Dansa Sant
Antoni 2020r
Al Circ dels Somnis
22.30 h. El Sevilla presenta
‘La vida es rocanrol’
Al Circ dels Somnis. Què pensa la
seva mare dels seus pèls, de la
seva roba i dels seus tatuatges?
Com educa els seus ﬁlls un tipus
que té un grup que es diu Los
Mojinos Escozíos? Aquests i molts
altres dubtes seran resolts en
aquest assaig en forma de
monòleg.

Dissabte 25
10.00 h. Torneig Social Sant
Antoni 2020 de tennis
A l’Estadi Municipal de Vila-seca
10.30 h. X Trobada dels Amics
dels Gegants i Grallers de
Vila-seca
Al Circ dels Somnis. Plantada de
capgrossos, gegantons i elements
festius de Vila-seca
10.45 h. Cercavila
Itinerari: C. de la Verge de la
Pineda, plaça d’Estudi, c. de
Tarragona, c. del Requet de Fèlix, c.
del Comte de Sicart i plaça de
Voltes.
12.00 h. Cercabirra
A la plaça de l’Església. Amb la
Txaranga Band Tocats
Final a la plaça de Voltes
18.00 h i 22.00 h. Cia. Musical
Al Circ dels Somnis. Cia. Onbeat
presenta De Simba a Kiara: el
tributo del Rey León.
20.30 h. Carretillada del Ball de
Diables de Vila-seca
A la plaça d’Estudi

Diumenge 26
10.00 h. Joc de Descoberta en
Família
A la plaça de l’Església. “El porquet
de Sant Antoni es vesteix de festa”
11.30 h. Matinades de Grallers
Al carrer de Sant Antoni
12.00 h. Cercavila de Gegants i
Grallers
Itinerari: C. de Sant Antoni, c. de les
Creus, c. de l’Hospital, c. de
Castillejos, pl. de les Creus, c. del
Castell c. del Comte de Sicart, pl.
de Voltes, c. Major i pl. de l’Església
13.30 h. Ballada Final i Lliurament de Records
A la plaça de l’Església
18.00 h. Espectacle familiar
Al Circ dels Somnis. Xiula presenta
‘Dintríssim’.
Un recorregut per l’interior del cos
humà mitjançant la música, l’humor
i projeccions sorprenents
19.30 h. Teatre
Al Teatre del CentruCia Fabulae
Tarraconenses presenta ‘Dos
cavallers de Verona’, una comèdia
de William Shakespeare.
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