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FESTA MAJOR DE VILA-SECA
Pere Segura
Alcalde de Vila-seca

«Tindrem plena autonomia per fer un pla
de serveis socials adaptat a Vila-seca»
El batlle destaca els actes tradicionals i les propostes musicals que es duran a terme durant la Festa Major i fa un repàs dels primers mesos de mandat
CEDIDA

Redacció

—Com es presenta la Festa Major?
—La Festa Major es presenta
molt intensa: amb més de 50
activitats pensades per a tots els
públics i organitzades perquè tot
Vila-seca les pugui gaudir plenament. Fa mesos que hi treballem
de valent i esperem que sigui,
com cada any, un èxit!
—Quins actes destaca?
—La veritat és que en destacaria molts. Com sempre, els actes
tradicionals hi tenen un gran pes
al programa, però també destaquen els musicals i els familiars.
El Cos de Sant Antoni és un imperdible de la nostra Festa Major,
és el nostre símbol d’identitat i
projecció. En aquest sentit, les
cercaviles populars, la Nit del Foc
i els diversos seguicis, també són
actes molt esperats per tot Vilaseca. Però tampoc em vull oblidar dels concerts de música electrònica amb les nits remember,
els concerts de música actual o
els espectacles familiars al Circ
dels Somnis i la tradicional Cursa de Pallassos i Pallasses “Joan
Busquets”, que ja és tot un clàssic
molt esperat per als més petits.
—Tenim novetats?
—Sempre hi ha novetats a la
programació de la Festa Major
de Vila-seca. I, per tant, sempre
hi ha nous grups musicals i noves activitats. Però a banda dels
actes en sí, enguany vull destacar
la posada en marxa d’una plataforma per a comprar les entrades
dels concerts i espectacles de forma online. Per primera vegada,
aquest any tothom pot aconseguir la seva entrada a https://festes.vila-seca.cat. A més d’aquesta
plataforma que estrenem, per
aquesta Festa Major hem volgut
donar visibilitat als problemes
ecològics actuals. Per això continuem apostant pel Got de la Festa, amb el qual potenciarem les
3R: Reutilitza, Recicla i Redueix.
Enguany, hi haurà la possibilitat
de reutilitzar el got durant tota la
Festa Major i també per a la propera, o bé reciclar-lo a uns contenidors especials que trobarem
als espais de la festa. Posterior-

Segura afirma que Vila-seca tindrà transport públic propi al llarg d’aquest any.

ment, aquests gots seran rentats
seguint la normativa d’higiene
d’envasos d’ús alimentari per a
reutilitzar-los en properes festes.
—Es compleix mig any del seu
mandat, quina valoració fa
d’aquests primers mesos?
—Han estat sis mesos de molta
intensitat, de molta feina i, sobretot, han estat sis mesos que
han servit per a crear consens.
Des del meu punt de vista, el
consens és l’eina indispensable
per a poder traduir la diversitat
ideològica de pensament i de
matisos que van expressar els
nostres ciutadans en les darreres
eleccions municipals. Ha estat i

Networking
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és l’eina indispensable per a fer
una política activa i en positiu
per al nostre municipi. A banda
d’aquest consens, també hem
hagut de gestionar el dia a dia
d’un ajuntament d’una ciutat
com Vila-seca, que no és poca
cosa! Han estat sis mesos plens
de reptes i de moltes ganes de
treballar a favor de la nostra ciutat. En resum, sis mesos intensos
però molt bonics! Tinc claríssim
que per a fer la feina bé, cal estimar la feina que es fa. I aquest és
el meu cas.
—Fa unes setmanes aprovava
els pressupostos de 2020, en
els quals s’inclou el traspàs de

les competències en Serveis
Socials del Consell Comarcal
a l’Ajuntament. Quan es farà
efectiu el traspàs i què suposarà?
—El ‘quan’ es faci efectiu el
traspàs, no només depèn de
l’Ajuntament. També depèn de
la Generalitat i, en una certa
mesura, del Consell Comarcal
del Tarragonès. Per la nostra
part, com més aviat millor. Clarament, si pot ser en sis mesos,
no en trigarem 12. Però aquí els
tempos depenen molt, com he
dit, dels altres ens. Quan sigui
efectiu, transferirem les competències i elaborarem l’acord marc
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El Grup Ene felicita les festes a
tots els vilasecans i vilasecanes!

amb el qual ens desvincularem
del Consell Comarcal. La transferència de les competències a
l’Ajuntament suposarà per Vilaseca tenir plena autonomia per a
elaborar el nostre propi projecte
de Serveis Socials, amb el qual
podrem actuar i ajudar a les diverses famílies de forma directa,
amb un model molt més adaptat
a la ciutat de Vila-seca.
—Els pressupostos també impulsen la creació de la ciutat
esportiva i el transport públic
municipal. Què s’ha previst fer
enguany respecte a aquestes
dues qüestions?
—Pel que fa a la ciutat esportiva,
durant aquest any elaborarem
el projecte base, ja que es tracta d’un projecte molt ambiciós,
molt complex, que abasta moltes
disciplines esportives, com ara
el futbol, l’atletisme, el tennis,
el pàdel, el ciclisme, així com
d’altres esports. És un projecte
transformador i de referència
en el territori, perquè no només
estem parlant de planificar unes
instal·lacions, sinó també un
parc lúdic i esportiu que comprendrà la zona de l’Estadi municipal, que també s’ampliarà, i el
Parc de la Torre d’en Dolça. Està
previst que properament s’adjudiqui el contracte per a l’estudi
bàsic, del qual se’n derivaran les
licitacions dels diversos projectes constructius, que s’hauran de
desenvolupar durant el mandat.
Tot això, amb l’acord dels diferents grups municipals, així com
de les entitats esportives, que
també hi podran participar.
—I pel que fa al transport públic?
—Naixerà enguany i estem a
l’espera que el conveni quedi
ratificat per part de la Generalitat, per tal d’aprovar-lo. A partir
d’aquest moment, el transport
ja serà una realitat. La meva
previsió és que durant el segon
trimestre d’aquest any pugui ser
operatiu.
—S’havia previst l’inici de les
obres del Celler per aquest gener. S’està complint el calendari? I com s’aniran executant?
—La previsió és que a finals

d’aquest mes de gener se signi el
contracte amb l’adjudicatari. A
partir de llavors, ja s’iniciaran les
obres, unes obres que són molt
importants per a nosaltres i han
d’anar a bon ritme per a poder
complir amb els terminis que
marca Europa.
—Acabàvem l’any amb l’aprovació definitiva de la ZAL. Què
suposarà aquest nou pol logístic del Port de Tarragona per a
Vila-seca?
—Aquest nou pol logístic suposarà, d’una banda, un impuls
enorme a una economia moderna, diversa i equilibrada, generadora de progrés social i treball
estable, que generarà 4.000 llocs
de treball. D’altra banda, permetrà el naixement de nous espais
d’interès ambiental, perquè incorporarà gairebé 40 hectàrees
de zona verda que pertanyeran a
la Xarxa Natura 2000. Per tant,
el desenvolupament de la ZAL
pivotarà sobre tres eixos fonamentals: economia, treball i protecció ambiental.
—S’ha donat una pròrroga
de tres mesos a la llicència de
Hard Rock arran de diversos
desacords en la compravenda
dels terrenys i al·legacions dels
antics propietaris. Creu que
aquest temps serà suficient per
a desencallar la situació?
—Tinc el desig i la intuïció que
aquests tres mesos seran més
que suficients perquè ben aviat
tinguem una molt bona notícia i
de ben segur que, d’una manera
fefaent i ferma, podrem veure
que aquest projecte tira endavant.
—Per últim, què els desitja a
tots els vila-secans per aquest
Sant Antoni?
—Que tan petits com grans
gaudeixin plenament de la Festa
Major d’Hivern. Tothom pot trobar activitats que siguin del seu
grat, perquè és una Festa Major
pensada per a tots els veïns i veïnes, per a tots els gustos i per a
totes les edats. Sempre intentem
interpel·lar a tots els públics. La
nostra voluntat i objectiu és que
la Festa Major sigui una festa de
tots i per a tots.

FESTA MAJOR DE VILA-SECA

16/01/2020 diarimés

19

20

diarimés 16/01/2020

FESTA MAJOR DE VILA-SECA

PROGRAMA D’ACTES

Activitats programades del 16 al 26 de gener
DIJOUS, 16 DE GENER

Turisme de Vila-seca. Forma de pagament únicament amb targeta de crèdit/
dèbit (no s’acceptarà efectiu).

11:30 h. A la plaça de l’Església.
Repic de Campanes.

23:30 h. Al Circ dels Somnis
(Via Màxima amb plaça
d’Alexander Flemming).
Mas & Mas presenta Menéalo on
Tour .

Toc de vigília de Festa Major.

20:15 h. A l’Auditori Josep
Carreras (Plaça de Frederic
Mompou, 1).
Pregó de Festa Major.

Fins a les 4 de la matinada. Els menors
de 16 anys han d’anar acompanyats
d’un adult. Preu entrada: 8 € a taquilla, 5 € anticipada Aforament limitat.
Punts de venda: compra la teva entrada
online a https://festes.vila-seca.cat al
Patronat Municipal de Turisme de Vilaseca i a taquilla 1 hora abans. Forma de
pagament únicament amb targeta de
crèdit/dèbit (no s’acceptarà efectiu).

A càrrec Dr. Martí Boada Juncà, Doctor
en Ciències Ambientals, Geògraf i Naturalista.

A continuació.
Concert amb l’Orquestra Händel
del Conservatori de Vila-seca.
Director: Rafael Fabregat.

23:30 h. Al Circ dels Somnis
(Via Màxima amb plaça
d’Alexander Flemming).
Musicland. Mas & Mas amb
reggaeton i ritmes llatins.
Fins a les 5 de la matinada. Els menors
de 16 anys han d’anar acompanyats
d’un adult i entregar el full d’autorització signat. Preu entrada: 8 € a taquilla, 5 € anticipada. Aforament limitat.
Punts de venda: compra la teva entrada
online a https://festes.vila-seca.cat, al
Patronat Municipal de Turisme de Vilaseca i a taquilla 1 hora abans. Forma de
pagament únicament amb targeta de
crèdit/dèbit (no s’acceptarà efectiu).

DIVENDRES, 17 DE GENER
5:30 h. Des del Circ dels Somnis.
Cercavila cap a la Canonada
Matinera.
Amb la Xaranga Los Mataos.

6 h. A la plaça de l’Església.
Canonada Matinera.
Acompanyada per la Xaranga Los Mataos.

8 h. A l’Era de la Cooperativa
Agrícola (Carrer dels
Castillejos, 21).
Esmorzar Popular.
11:30 h. A l’avinguda de la
Generalitat
Concentració dels Tres Tombs
12 h. Des de l’avinguda de la
Generalitat.
Els Tres Tombs.
Acompanyats per la Banda Sones de
Pasión. Itinerari: C. de Reus, c. de Sant
Jordi, c. del Castell, c. del Tenor Josep
Forasté, c. de Tarragona, rambla de
Catalunya, c. de Vic, plaça dels Països
Catalans, av. de Ramon d’Olzina, av.
de Francesc Macià, c. de la Font. Benedicció dels animals pel c. de la Font,
pl. de l’Església, c. Major, c. del Comte

DIUMENGE, 19 DE GENER

de Sicart i c. del Castell. Les mascotes i
altres animals domèstics: la concentració serà entre les 12.45 i les 13.00 hores
al c. de Sant Antoni cantonada amb el
c. de la Font i passaran a la benedicció
davant dels Tres Tombs.

11:30 h. A la plaça de l’Església.
Repic de campanes.
Toc de Festa Major.

12 h. A l’Església Parroquial de
Sant Esteve
Missa Major.
Amb la participació de la Coral Nova
Unió.

18 h. Al Circ dels Somnis
(Via Màxima amb plaça
d’Alexander Flemming).
Orelles de xocolata presenta “I
Love Rock & Roll”.
Amb clàssics del rock de tots els temps.
Música, color, acrobàcies, xanques,
clown, interacció amb el públic… la
combinació perfecta per a un espectacle per gaudir en família. Entrada lliure.
Cada adult haurà de portar un quilo de
llegums, cereals o pasta en benefici del
Banc d’Aliments de Vila-seca. Aforament limitat. Es prega un màxim de dos
acompanyants adults per cada infant.

22:30 h. Al Pavelló Municipal
d’Esports de Vila-seca (Av. de
l’Alcalde Pere Molas, 28).
Concert amb Itaca Band, Lildami
i dj Rayo.
Fins a les 4 de la matinada. Els menors
de 16 anys han d’anar acompanyats
d’un adult i entregar el full d’autoritza-

ció signat. Preu entrada: 15€ a taquilla,
10€ anticipada. Aforament limitat.
Punts de venda: compra la teva entrada
on-line a https://festes.vila-seca.cat, al
Patronat Municipal de Turisme de Vilaseca i a taquilla 1 hora abans. Forma de
pagament únicament amb targeta de
crèdit/dèbit (no s’acceptarà efectiu).

23:30 h. Al Circ dels Somnis
(Via Màxima amb plaça
d’Alexander Flemming).
Nit remember càrrec de Quique
Tejada i Dj Fábregas i Dj Puli.
Fins a les 4 de la matinada. Els menors
de 16 anys han d’anar acompanyats
d’un adult. Preu entrada: 8 € a taquilla, 5 € anticipada. Aforament limitat.
Punts de venda: compra la teva entrada
online a https://festes.vila-seca.cat, al
Patronat Municipal de Turisme de Vilaseca i a taquilla 1 hora abans. Forma de
pagament únicament amb targeta de
crèdit/dèbit (no s’acceptarà efectiu).

DISSABTE, 18 DE GENER
9 h. Pistes de Petanca del Parc de
l’Estació (C.Galceran de Pinós,
13).
Torneig Social de Petanca Sant
Antoni 2020.
Organitza: Club Petanca Vila-seca.

10 h. A la plaça de Voltes.
Cursa de Pallassos i Pallasses
“Joan Busquets”.
A les 10 h, Taller de Maquillatge de
Pallass@s. 11 h Sortida de la IX CURSA.
Tradicional cursa de pallassos i pallasses pels carrers de Vila-seca on tots i

totes tenim l’oportunitat de sortir al
carrer disfressats de pallasso o pallassa
i gaudir d’una festa diferent. Posa’t el
teu nas, prepara el teu dorsal i a córrer!
Et convidem a fer un recorregut carregat de sorpreses, un repte per a cadascú
de nosaltres. La festa estarà animada
per la Cia. Puça Espectacles. No t’ho
pots perdre!

10 h. A la plaça de l’Església.
Xocolatada popular infantil.
A càrrec de la Colla castellera Xiquets
de Vila-seca.

10:30 h. Pista Poliesportiva del
Colomí.
20 aniversari Piscines Vila-seca.
Esport i Salut.
Activitats: 10:30 Master de Zumba.
11:30 Master de Body Combat. 12:30
Master de Ciclo Indoor. Organitza: Piscines Vila-seca.

12:30 h. A la plaça de l’Església.
Actuació Castellera.
Amb els Xiquets de Vila-seca.

13 h. A la plaça de l’Església
10è aniversari de l’Oficina. Festa
dels Kintos 2020.
Amb El Artriste i la seva Rumba Nuclear i Dj Karles Ferré amb Remember
Session.

17:30 h. A la Sala Polivalent de
la Casa Consistorial (plaça de
l’Església, 26).
Lliurament dels Premis VII
Concurs de Fotografia Albert
Iturria.
Inauguració de l’exposició.

18 h. A la plaça d’Estudi
La Nit del Foc. Correfoc Petit.
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. A la plaça de Voltes.

Ball de Sant Miquel.
Amb el Ball de Diables de Vila-seca.
“Origen dels balls de diables com els
entenem avui en dia; aquest ball parlat
representa la lluita entre les forces del
bé, encapçalades per l’Arcàngel Sant
Miquel i les forces del mal, encapçalades per Llucifer i la seva mà dreta, la
Diablessa. Hi intervenen els Set Pecats
Capitals, que interpreten versos satírics
que parlen de l’actualitat política, social i cultural, Quan els Diables parlen...
tremoleu!”.

20 h. A la plaça de Voltes.
Tabalada.

A partir de les 11 h. Al Circuït Hípic
del Parc de la Torre d’en Dolça
(Raval de la Mar).
Tradicional Cós de Sant Antoni.
Element Festiu Tradicional
d’Interès Nacional.
11 h: Parades d’Artesans.
12 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 h: 3a. Cursa. Premi Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca. Galop,
cavalls pura sang anglesos – Distància
1.700 metres.

12 h. A l’av. de Francesc Macià
Vermut Rumbero.
Fins a les 17 hores. Organitza: Play Off.

Amb la participació dels Tabalers del
Ball de Diables de Vila-seca i les quatre
colles convidades.

14 h. Al carrer de l’Hort
1a Calçotada Popular de Vila-seca
“de l’Hort a l’Olla”.

20:15 h. A la plaça de Voltes.
Correfoc.

Inscripcions: Fruiteria de l’Hort a l’Olla
(977393814) i a Mercabar. Organitza De
l’Hort a l’Olla amb la col·laboració de
Mercabar.

Amb el Basilisc de Mataró, el Ball de
Diables de Badalona, el Ball de Diables
de Sant Quintí de Mediona, Ball de Diables d’Esplugues de Llobregat i Ball de
Diables de Vila-seca. Itinerari: Pl. de
Voltes, c. de Sant Bernat Calvó, c. de les
Creus, c. de Sant Antoni, c. dels Bons
Aires, c. de la Verge de la Pineda, c. dels
Ferrers, c. de Sant Pere, c. de Santa Bàrbara, c. de Sant Antoni, c. de la Mola i
pl. d’Estudi.

23:30 h. Al Pavelló Municipal
d’Esports (Av. de l’Alcalde Pere
Molas, 28)
Gran Ball de Festa Major amb
l’orquestra Nueva Era.
Fins a les 4 de la matinada. Els menors
de 16 anys han d’anar acompanyats
d’un adult i entregar el full d’autorització signat. Preu entrada: 5 €. Preu
taules: 15 €. Entrada gratuïta per als
menors de 13 anys. Aforament limitat.
Punts de venda: compra la teva entrada
online a https://festes.vila-seca.cat al
Patronat Municipal de Turisme de Vilaseca i a taquilla 1 hora abans. Reserva
de Taules (entrades a banda): a partir
del 13 de gener online a https://festes.
vila-seca.cat i al Patronat Municipal de

18 h. Des del jardí del Castell de
Vila-seca.
Cercavila del Seguici Tradicional
amb Elements Festius i Balls.
Amb el Ball de Diables Infantil de Vilaseca, Ball de Diables de Vila-seca, Trabucaires del Comú, Va de Vent, Cavall
Alat de Vila-seca, Txaranga Band Tocats, el Basilisc Petit de Reus, el Basilisc
de Reus, Gegants i Grallers de Vila-seca, el Ball de Bastons, el Ball de Gitanes,
el Ball de Cercolets, el Ball de Valencians, Xiquets de Vila-seca i Cobla dels
Ministrers del Comú. Concentració:
a les 17.30h al jardí del Castell de Vilaseca Itinerari: c. del Comte de Sicart, pl.
de Voltes, c. Major i plaça de l’Església.

DIMARTS, 21 DE GENER
20 h. A l’hotel Raval de la Mar
(carrer de la Verge de la
Pineda, 21)
Tast de vins del Celler Scala Dei
del Priorat.
Preu: 5€. Organitza: Palas Pineda.

DIjous, 23 DE GENER

FESTA MAJOR DE VILA-SECA
22 h. A l’hotel Raval de la Mar
(carrer de la Verge de la
Pineda, 21).
Cocteleria amb la Schweppes.
Degustació i explicació de diferents
còctels i tòniques. Preu consumició:
5€. Organitza: Palas Pineda.

DIVENDRES, 24 DE GENER
17:30 h. A la cruïlla dels carrers
de Vic i de Sir Esteve Morell
Scott.
Sortida de la XXXIX Cursa Atlètica
de Sant Antoni i XXIII Milla Local.
Circuït urbà del Barri del Colomí. Organitza: Club Atletisme Vila-seca.

18 h. Al Circ dels Somnis
(Via Màxima amb plaça
d’Alexander Flemming).
Gran Gala de Dansa Sant Antoni
2020.
Amb les escoles de dansa: Escola de
Dansa África Aguilar, Escola de Dansa
Bailarte, Escola de Dansa Camí de Mar
de l’AVV la Formiga, Escola de Dansa
M. Begoña Ramos, Grup Folklòric Virgen del Rocío. Amb l’actuació extraordinària del CGR Costa Daurada (al
principi i final de la gala). Aforament
limitat. Entrada amb invitació que facilitaran les respectives entitats, escoles
de dansa i el Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca.

22:30 h. Al Circ dels Somnis
(Via Màxima amb plaça
d’Alexander Flemming).
El Sevilla presenta La Vida es

llada encenen al mig del cercle. El foc,
els elements pirotècnics, el ball dels
diables i el so dels tabals no s’aturen
en cap moment durant aquesta dansa
de foc, l’exposició més pirotècnica més
gran de la Festa Major”. Consulteu les
mesures de seguretat.

Rocanrol.
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. Els menors de 16 anys han
d’anar acompanyats d’un adult i entregar el full d’autorització signat. Preu
entrada: 8 € a taquilla, 5 € anticipada
Aforament limitat. Punts de venda:
compra la teva entrada online a https://
festes.vila-seca.cat al Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca i a taquilla
1 hora abans. Forma de pagament únicament amb targeta de crèdit/dèbit (no
s’acceptarà efectiu).

DIUMENGE, 26 DE GENER
10 h. A la plaça de l’Església.
Joc de Descoberta en Família: “El
porquet de Sant Antoni es vesteix
de festa”.
Grups d’un màxim de 8 persones amb
almenys un major d’edat. Durada: 1.30
hores . Inscripcions fins al 25 de gener:
esplaiesclop@gmail.com. Preu: 1€ per
persona a benefici de La Marató de
TV3. Organitza: Esplai l’Esclop de Vilaseca.

DISSABTE, 25 DE GENER
10 h. A l’Estadi Municipal de
Vila-seca.
Tennis. Torneig Social Sant Antoni
2020.
Organitza Club de Tennis Vila-seca.

10:30 h. A la plaça de l’Església
X Trobada dels Amics dels
Gegants i Grallers de Vila-seca .
Plantada de capgrossos, gegantons
i elements festius de Vila-seca A les
10.45h 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 h. A la plaça de l’Església
Cercabirra.
Amb la Txaranga Band Tocats. Final a

la plaça de Voltes.

18 h i 22 h. Al Circ dels Somnis
(Via Màxima amb plaça
d’Alexander Flemming).
Musical. Cia. Onbeat presenta ”De
Simba a Kiara: el tributo del Rey
León”.
Després del seu pas per la Gran Vía de
Madrid, arriba aquest tribut a un dels
espectacles musicals més famosos de
tots els temps. Viu un moment màgic amb els temes del Rey León 1, 2,
i 3. Els menors de 16 anys han d’anar
acompanyats d’un adult i entregar el
full d’autorització signat. Preu entrada
(a partir de 4 anys): 8 € a taquilla, 5 €
anticipada Aforament limitat. Punts de
venda: compra la teva entrada online a

https://festes.vila-seca.cat al Patronat
Municipal de Turisme de Vila-seca i a
taquilla 1 hora abans. Forma de pagament únicament amb targeta de crèdit/
dèbit (no s’acceptarà efectiu).

20:30 h. A la plaça d’Estudi.
Carretillada del Ball de Diables
de Vila-seca.
“La carretillada és una de les actuacions més recents del Ball de Diables de
Vila-seca, que arriba a la seva cinquena
edició. La carretillada és l’escenificació
de la revolució de les tropes infernals
després de la seva derrota a mans de
Sant Miquel. Els diables dansen en
cercle, al ritme dels tabals i amb la
carretilla encesa. Llucifer, la Diablessa
i altres elements propis de la carreti-

9 h. Pels carrers de la vila.
XXXVIII Trobada Gegantera.
Matinades de Grallers.
11: 30 h. Al carrer de Sant Antoni
(antiga plaça de Flix).
XXXVIII Trobada Gegantera.
Concentració i Plantada de les
Colles Geganteres.
12 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. A la plaça de l’Església
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Ballada Final i Lliurament de
Records.
Tota la recaptació per la venda de
marxandatge anirà a benefici del Banc
d’Aliments. Nota: En cas de mal temps
(pluja i/o vent), tota l’activitat de la
Trobada Gegantera es farà al Pavelló
Municipal d’Esports de Vila-seca (Av.
de l’Alcalde Pere Molas, 28).

18 h. Al Circ dels Somnis
(Via Màxima amb plaça
d’Alexander Flemming).
Espectacle familiar. Xiula
presenta “Dintríssim”.
Els quatre músics de Xiula, després de
tant viatjar pel món, decideixen iniciar
l’aventura definitiva: un recorregut per
l’interior del cos humà mitjançant la
música, l’humor i projeccions sorprenents. Entrada lliure. Cada adult haurà
de portar un quilo de llegums, cereals
o pasta en benefici del Banc d’Aliments
de Vila-seca. Aforament limitat. Es
prega un màxim de dos acompanyants
adults per cada infant.

19:30 h. Al Teatre del Centru.
Teatre. Cia Fabulae Tarraconenses
presenta “Dos cavallers de
Verona”.
Una comèdia de William Shakespeare
dirigida i adaptada per Miquel Àngel
Fernández. Preu entrada (a partir dels
4 anys): 5 €. Correu electrònic: amics.
teatre.vilaseca@gmail.com. Més informació al telèfon dels Amics del Teatre:
977391967. Organitza; Amics del Teatre
de Vila-seca, La Tramoia de Vila-seca,
El Centru.
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El doctor en ciències
ambientals, Martí Boada,
pregoner de la Festa Major
L’ambientòleg i geògraf, que és professor de la Universitat Autònoma i
col·laborador amb l’ONU, pronunciarà avui al vespre el pregó
UAB

Anna Ferran

Demà se celebraran els Tres Tombs i la benedicció dels animals.

Els Tres Tombs, el Cós de
Sant Antoni i la cercavila,
actes tradicionals
Diumenge es viuran alguns dels principals actes
A. Ferran

El vessant més tradicional no
pot faltar en qualsevol Festa
Major i Sant Antoni no és pas
l’excepció. Demà, dia del patró,
es viurà un dels actes principals
de la festivitat amb la celebració
dels Tres Tombs, a partir de les
12 des de l’avinguda de la Generalitat i per diversos carrers de
la localitat. Una hora més tard,
quan la comitiva arribi al carrer
de la Font es farà la benedicció
dels animals. I és que aquests
són uns dels grans protagonistes a la festa del patró.
La tradició continuarà diumenge amb dos actes definitoris de la Festa Major d’hivern

de Vila-seca. Al matí, a partir
de les 11, començarà el Cós de
Sant Antoni amb l’obertura de
les paradetes que hi ha a la zona
del Parc de la Torre d’en Dolça
i a partir de les 12 es donarà el
tret de sortida a les tradicionals
curses de cavalls. A la tarda, es
viurà un altre dels punts àlgids
de la festa, especialment pels
amants dels actes tradicionals. I
és que a les 6 de la tarda començarà la Cercavila del Seguici
Tradicional amb els Elements
Festius i Balls de Vila-seca, que
recorrerà el centre del municipi
i on es podrà tornar a veure el
Cavall Alat, l’element de més
nova incorporació al seguici.

El repic de campanes anunciant
la vigília de Festa Major, avui a
dos quarts de 12 del matí, i el pregó, a partir d’un quart de 9 del
vespre, seran els encarregats de
donar el tret de sortida a la Festa
Major de Sant Antoni de Vilaseca. Com ja ve sent habitual, el
pregó es pronunciarà a l’Auditori
Josep Carreras i enguany anirà
a càrrec de Martí Boada Juncà,
doctor en Ciències Ambientals,
Geògraf i Naturalista.
Boada és professor titular de la
Universitat Autònoma de Barcelona i investigador a l’Institut de
Ciència i Tecnologia Ambientals, centre en el qual lidera un
grup de recerca especialitzat en
la conservació la biodiversitat i
el canvi global. A banda, ha estat
professor en diverses universitats dels Estats Units, com la de
Califòrnia, de l’Amèrica Llatina,
com la Universitat de San Nicolás de Mèxic, i de la Universitat
de Toulouse.
Col·laborant amb l’ONU
A la seva tasca com a docent i
investigador, cal sumar-hi el fet
que Martí Boada és membre del
Comitè Espanyol del PNUMA
(Programa de les Nacions Unides
per al Medi Ambient); de la Comissió de Comunicació i Educa-

Cercabirra i Trobada
Gegantera, actes
principals del segon
cap de setmana
Les activitats programades per
la Festa Major de Sant Antoni s’allargaran el pròxim cap
de setmana amb actes lúdics,
tradicionals i familiars. Una de
les propostes més destacades
és la Cercabirra, que es durà a
terme el dissabte 25 a partir de
les 12 del migdia des de la plaça
de l’Església i comptarà amb la
participació de la Txaranga
Band Tocats. L’altre acte destacat del segon cap de setmana serà la Trobada Gegantera,
que arribarà a la 38à edició el
diumenge 26. A dos quarts de
12 del migdia es farà la plantada d’elements i a partir de
les 12 començarà la cercavila.
A tot això, se li han de sumar altres propostes com per
exemple espectacles infantils
o l’obra de teatre Dos cavallers
de Verona.

Piscines Vila-seca
celebra 20 anys amb
activitats el dissabte
El pregó es farà a les 20:15 hores a l’Auditori Josep Carreras.

ció de la UICN (Unió Internacional per a la Conservació Natural);
i del Fòrum Global 500 de les
Nacions Unides. Aquesta darrera institució va concedir-li l’any
1995 el Premi Global 500, que li
va ser entregat personalment per
Nelson Mandela. A més, Boada
treballa com a assessor científic
de la UNESCO, en l’àmbit de la
conservació de les Reserves de
la Bioesfera. Tota aquesta tasca

OCI
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li ha permès la publicació de més
de 90 llibres i nombrosos articles
de divulgació i científics.
Concert de l’Orquestra Händel
Després del pregó de Martí Boada, l’Auditori Josep Carreras acollirà el tradicional concert que
ofereix l’Orquestra Händel del
Conservatori de Vila-seca cada
any amb motiu de la festivitat del
patró.

Piscines Vila-seca celebra 20
anys i ho fa organitzant tot
un matí d’activitats esportives
aquest dissabte a partir de dos
quarts d’11 a la pista poliesportiva del Colomí. A les 10:30
hores, es durà a terme una
masterclass de zumba, una
hora més tard es farà una classe de body combat i finalment
a dos quarts d’1 del migdia es
realitzarà una sessió de ciclo
indoor, que servirà per clausurar aquesta jornada.
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Diables, bèsties i pólvora, a la Nit del Foc
La Cursa de Pallassos torna un any més
Una de les activitats més divertida de la Festa Major de Sant Antoni torna un any més i ja en van nou. Es tracta de la Cursa de
Pallassos i Pallasses, que es farà el dissabte 18 des de la plaça de
Voltes. A les 10 del matí s’ha preparat un taller de maquillatge de
pallassos i a les 11 es donarà el tret de sortida a la cursa.

El foc omplirà el centre de Vila-seca el dissabte al vespre amb la
Nit del Foc. A les 6 de la tarda, es farà el Correfoc Petit, amb el Ball
de Diables Infantil de Vila-seca. A dos quarts de 8 serà el torn del
Ball de Sant Miquel, a càrrec del Ball de Diables adult. A les 8 començarà la tabalada i un quart més tard el correfoc, que comptarà amb la participació del Basilisc de Mataró, el Ball de Diables de
Badalona, el Ball de Diables de Sant Quintí de Mediona, el Ball de
Diables d’Esplugues de Llobregat i el Ball de Diables de Vila-seca.
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La màgia del Rey León arriba el dissabte 25
Rey León s’ha convertit en un dels espectacles musicals més
famosos de tots els temps, gràcies a una història commovedora i a una escenogràfica màgica. El dissabte 25 a les 6 de la
tarda i a les 10 de la nit al Circ dels Somnis, la companyia Onbeat presentarà el show De Simba a Kiara: el tributo del Rey
León, una proposta familiar que encantarà els més petits i que
inclourà temes de les tres pel·lícules d’aquesta meravellosa
història.
ESPECTACLE

CEDIDA

El cantant de trap Lildami (a la dreta) i la formació Itaca Band (a l’esquerra) protagonitzaran el concert de Festa Major de demà.

Itaca Band, Lildami i el Circ dels
Somnis posen ritme a Sant Antoni
S’han organitzat diverses festes amb djs, on es punxaran des de temes remember fins a reggaeton
Anna Ferran

El Sevilla, en clau de monòleg, el dia 24
La seva música, el seu look i les lletres de les seves cançons
han fet de El Sevilla un personatge conegut arreu. Per Sant Antoni visitarà Vila-seca, però no ho farà amb Los Mojinos Escozíos, sinó que arribarà amb el seu monòleg La Vida es Rocanrol. Aquest show (divendres 24 a les 22:30 al Circ dels Somnis)
posarà llum a incògnites com ara què pensa la seva mare dels
tatuages que duu o com educa els seus fills un tipus que s’ha
fet famós per temes com Que güeno que estoy.

Sant Antoni arriba un any més
farcit de música. I és que els concerts són sempre un dels plats
forts de la Festa Major d’hivern
de Vila-seca. Enguany, els caps
del cartell musical són Itaca
Banda i Lildami, que actuaran
demà a la nit, a partir de dos
quarts d’11, al Pavelló d’Esports.
Itaca Band s’ha consolidat com
una de les formacions claus en
el panorama musical català dels
darrers temps, gràcies als seus
ritmes contundents i a la fusió
de reggae, ska i punk. El senzill
Apropa’t, del seu darrer treball
d’estudi La lengua de los pájaros,
és un indispensable a les radiofórmules musicals catalanes i ha
estat una de les cançons que ha
marcat la banda sonora del 2019.
A Itaca Band, l’acompanyarà

el trap del terrassenc Lildami. Si
bé la seva trajectòria musical va
començar el 2017 el cantant va
guanyar especial notorietat el
2019 amb la publicació del seu
segon disc d’estudi Flors mentre
visqui, en el qual s’inclouen els
dos senzills que l’han catapultat a la fama: Pau Gasol i La dels
Manel. Els seus beats addictius
i les lletres intel·ligents han fet
de Lildami un imprescindible
que no para de sonar arreu i que
ha ampliat horitzons amb una
col·laboració del luxe amb Santi
Balmes, de Love of Lesbian, que
s’ha traduït amb el seu darrer hit,
Mentrestant. El concert clourà
amb una sessió de Dj Rayo.
Gresca al Circ dels Somnis
El Circ dels Somnis, ubicat a la
Via Màxima amb la plaça d’Ale-

xander Flemming, tornarà un
any més com un dels escenaris
musicals i d’espectacles de la
Festa Major. El reggaeton i els
ritmes llatins de la proposta Musicland Mas & Mas seran els encarregats d’inaugurar enguany
avui a dos quarts de 12 de la nit
aquest espai, en una festa que
servirà com a revetlla del dia del
patró i que es preveu que acabi a
les 5 de la matinada.
Aquells que vulguin recordar
el bo i millor del so dels 80 i dels
90 tindran una cita demà amb el
Circ dels Somnis i la Nit remember que han preparat Quique
Tejada, DJ Fábregas i DJ Puli, a
partir de dos quarts de 12 de la
nit. Dissabte, la gresca i el ritme
continuaran amb el Menéalo on
Tour, ofert per la productora Mas
& Mas.

A aquestes propostes més juvenils, se li ha de sumar un dels
clàssics imperdibles de qualsevol
festivitat: el Gran Ball de Festa
Major. Enguany, el ball anirà a
càrrec de l’orquestra Nueva Era
que animarà a tots els petits i
grans que s’apropin al Pavelló
d’Esports el dissabte 18 a partir
de dos quarts de 12 de la nit i fins
ben entrada la matinada.
Compra d’entrades online
Com a novetat en la compra
d’entrades, enguany s’ha habilitat un punt de venda online,
festes.vila-seca.cat, que se suma
al Patronat Municipal de Turisme i a les taquilles. En la compra
d’entrades només s’acceptarà el
pagament amb targeta de crèdit/
dèbit i, per tant, no s’acceptarà
efectiu.
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