AJUNTAMENT DE
VIMBODÍ I POBLET

Benvolguts vimbodinencs i vimbodinenques,
Aquest any celebrarem una Festa Major diferent, com ha sigut també diferent tot el temps que portem
de legislatura des de que la vam iniciar el mes de juny del 2019. Des del mes de març d’aquest any
fins avui, hem viscut una situació totalment nova i extraordinària per tots i cadascun de nosaltres.
El confinament de tota la població, ens ha afectat a totes i tots en diferent mesura, però més trista
encara ha sigut la pèrdua de moltes persones estimades que no hem pogut acompanyar com s’haurien
merescut. Haguéssim volgut, sense dubte, que tot fos diferent, però els tindrem aquest dies presents
en el nostre record.
Tant estranya experiència de confinament, ha servit per trobar noves formes de relacionar-nos i passar
els dies i les hores una mica millor. La música als balcons, els vermuts compartits des de la distància i
les xerrades a través d’una pantalla són alguns dels mitjans que vam trobar per poder-nos sentir a prop
els uns dels altres .
Arribada l’hora de la Festa Major, que hem preparat amb totes les mesures de seguretat que marquen
les autoritats sanitàries, l’hem de viure amb il·lusió. Us animo a que la gaudiu envoltats dels vostres
veïns i veïnes i a continuar mostrant la solidaritat i companyia de la que heu fet gala aquest mesos.
Perquè la Festa Major és la nostra festa gran, la festa que fa tornar al poble les vimbodinenques i els
vimbodinencs que viuen fora, la que il·lusiona, la que fa que totes i tots tinguem ganes de sortir al carrer
i compartir amb amics, familiars i veïns moments únics i màgics.
Seguim tots units com hem fet fins ara! Sortim al carrer i gaudim un any més de la nostra Festa Major!
Però sempre amb les mesures de seguretat pertinents, mascareta i distància de seguretat.
L’Ajuntament us desitja el millor per aquests dies de joia.
Rebeu una forta abraçada del vostre alcalde.
Joan Canela Rios
Alcalde

Més informació a
www.vimbodiipoblet.cat,
a eBando i
a les xarxes socials.

@AjtViP
@AjtViP
@vimbodi_i_poblet

*L’actualitat sanitària i les mesures de
protecció enfront de la COVID-19 marquen
el programa festiu d’enguany. L’Ajuntament
de Vimbodí i Poblet es reserva el dret a
introduir canvis o a variar la programació
per motius derivats de la COVID-19.

SERVEIS TELEFÒNICS D’ATENCIÓ A DONES EN SITUACIÓ
DE VIOLÈNCIA MASCLISTA I EL SEU ENTORN
• Consultes al 900 900 120
• Whatsapp al 671 778 540
• Correu electrònic a 900900120@gencat.cat

Dijous 6 d’agost
11.00 h Tronada d’inici de la Festa Major
2020, per gentilesa de Pirotècnia
Catalana. Des de la Muntanyeta.
12.00 h Ofici Solemne de Festa Major en
honor a Sant Salvador, patró de la vila.
Homilia a càrrec de Mn. Daniel Palau.
A l’Església de la Transfiguració del
Senyor.
En acabar, Vermut amb música
ambient, a càrrec de l’Associació
Juvenil Somdepoble. A la Plaça Major.
A la Plaça Major ens espera la
Gegantona Piponeta al balcó de
l’Ajuntament on presidirà tots els
actes de la Festa Major junt amb
els capgrossos de la nostra vila
Matapuces, Sapastre, Patarram,
Cagafred i Pelegrí-Catxondo, ubicats
a la sala 1 d’octubre.
19.00 h Pregó de Festa Major, a càrrec
de Xavier López i Ortín. A la Plaça
Major.
El vimbodinenc Xavier López Ortín és
mestre i director de l’escola Octavio Paz
de Barcelona, Premi Ensenyament 2019.
Té un màster en recerca educativa i
expert en lideratge per a l’aprenentatge
i transformació pedagògica. Aprèn
i s’emociona contínuament i està
convençut del treball en equip.

Seguidament:
• Inauguració de l’exposició de
fotografies “La Nostra Festa Major
des de 1988 al 2018”, organitzat
pel fotògraf de la vila, Josep Maria
Potau, al Centre Cívic.
• Inauguració de l’exposició de
Pintura a càrrec de Jaume Batlle
i Sisco Farré. A la biblioteca del
Foment Parroquial de Cultura.
Les exposicions es podran visitar la resta
de dies en horari de 10.00 a 13.30 h i de
16.00 a 20.00 h.

23.30 h Concert amb el cantautor local
David Potau. A la Plaça Major.

Divendres 7 d’agost

12.00 h Espectacle familiar amb el Mag
Albert. Al teatre - cinema Foment.
Entrada gratuïta.
Aforament limitat. Inscripció prèvia a
l’Ajuntament fins el 5 d’agost.

19.00 h Cinema familiar amb la pel·lícula
“Jana i la piruleta Màgica”. Al teatrecinema Foment. Entrada gratuïta.
Aforament limitat. Inscripció prèvia a
l’Ajuntament fins el 5 d’agost.

23.30 h Concert a càrrec del grup musical
Travelin Band, banda tribut a
Creedence Clearwater Revival. A
continuació l’Orquestra Cotton. Al
pàrquing del Pavelló Municipal.

MESURES DE PROTECCIÓ PER A TOTS ELS ACTES
• És obligatori l’ús de mascareta per a assistir a
qualsevol dels actes programats.

• Cal tenir cura de la higiene i rentar-se les mans
sovint. S’aconsella utilitzar gel hidroalcohòlic.

• S’ha de mantenir la distància de seguretat d’1,5
metres i evitar les concentracions i aglomeracions.

• Es recomana anar amb antelació als actes, per tal
de facilitar l’entrada i l’acomodament.
• En els actes, s’ha de respectar la disposició de les
cadires, que asseguren la distància de seguretat.
• La majoria d’actes es realitzen en espais oberts
per tal de fer complir els requisits de seguretat
i de distància social. Així mateix, compten amb
limitació de l’aforament.

Dissabte 8 d’agost

12.00 h Concert de sardanes a càrrec de la
Cobla Jove de Reus. A la Plaça Major.
18.00 h Espectacle familiar amb The
Sullivan’s, una proposta fresca,
alegre i entretinguda, carregada de
bona música i humor. A la Plaça de
les Orenetes.
19.30 h Tarda gegantera. Ballada de
Gegants i Gegantons amb els Grallers
La Palanca de Vimbodí i Poblet.
Recorregut per la història gegantera
de la vila. A la Plaça Major.
Es repartirà coca amb xocolata per a les
persones assistents.

23.00 h Castell de focs d’artifici, gentilesa
de Pirotècnia Catalana. Des de la
Muntanyeta.
24.00 h Concert amb El Guateque,
interpretant èxits nacionals i
internacionals dels anys 60 i 70,
viatge emocional recordant i
gaudint les cançons de sempre. Al
pàrquing del Pavelló Municipal.

Diumenge 9 d’agost

8.00 h Caminada popular. a càrrec del grup
de Caminades de Vimbodí i Poblet.
Recorregut per les millores que s’han
fet en la recollida d’aigua, després
dels aiguats de Sant Marc del passat
mes d’octubre.
Sortida des de la Plaça de les Orenetes.
Es demana puntualitat.

12.30 h Vermut a càrrec dels Geganters
i Grallers la Palanca de Vimbodí i
Poblet. A la Plaça Major.
19.00 h Tarda de cine. Al teatre-cinema
Foment amb la pel·lícula “La Família
que tu tries”. Entrada gratuïta.
Aforament limitat. Inscripció prèvia a
l’Ajuntament fins el 5 d’agost.

23.00 h Cançó catalana i marinera amb el
grup d’havaneres Olla Barrejada. A
la Plaça de les Orenetes. Es repartirà
rom cremat.

Etiqueta les
teves fotos...
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