S
FE T A
MA J O R
Vilalba dels Arcs
Del 5 al 13 d’agost de 2022

D’aquí pocs dies començarem la nostra Festa Major en honor
a Sant Llorenç. Una festa que ha de ser el punt d’inflexió per
tornar a mostrar el nostre caràcter festiu, obert i participatiu.
Vull manifestar el meu agraïment a regidores i regidors , treballadores i treballadors municipals, quintos, pubillatge, Comissió
de Festes, a entitats i grups locals per l’esforç i la implicació en
l’organització de tots els actes festius i culturals que es fan al
nostre poble.
Animo a tots els veïns i totes les veïnes a sortir al carrer i gaudir
de les activitats que amb molta dedicació hem preparat.
Tenim a tocar uns dies de disbauxa i alegria. Vivim-los sobretot
amb respecte i civisme.
Molt bona Festa Major 2022
Isidro Sampé Busom

Estimades Vilalbines i Vilalbins,
És per nosaltres tot un plaer ser convidats com a pregoners en
representació de l’Associació de Jubilats i Pensionistes en el seu
25è aniversari, per donar el tret de sortida a la Festa Major 2022
en honor a Sant Llorenç.
Després de dos anys sense poder tenir, del tot, les nostres festes
i tradicions, enguany sí! Tornen aquests dies de gresca i convivència amb amics i familiars. Així doncs, desitgem que gaudiu
d’aquests dies de festa que són i formen part de la nostra història des de sempre i que participeu en tots els actes que s’han
organitzat, tradicions que s’han mantingut al llarg dels anys i
que mai hem de perdre.
Salut i molt bona Festa Major!
Mª Teresa Sabaté Batiste
Teresa Lluís Pinyol
Josep Cervelló Bada

DE LES PREGONERES I PREGONER

Durant molt de temps la pandèmia ha conformat i modelat la
nostra forma de fer i de viure.

GRUP DE MAJORETTES I
BANDA DE CORNETES I
TAMBORS
“El meu poble té una plaça de records,
fanals encesos i banderetes de colors.
I un gran ball dirigeix les nits d’estiu,
avui que tothom riu, avui que és festa major.”
(Txarango)

És un orgull per a les Majorettes juntament amb la Banda de
Cornetes i Tambors de Vilalba
dels Arcs participar un any més
en els actes de les Festes Majors
d’Estiu 2022!

La Comissió de Festes us desitja una molt
bona Festa Major 2022!!!

Tota l’agrupació us
desitja molt Bones
Festes i Salut!

MEMBRES DE LA COMISSIÓ
Aaron Pelayo Rodríguez
Carme Suñé Llop
Cati Sánchez Jiménez
Ignasi Solé Clua
Jordi Gironés Cervelló
Lourdes Solé Sampé
Maite Sabaté Batiste
Marc Solé González
Margarita Sampé Gómez
Marina Bada Benavent
Sílvia Esteruelas Peig
Raül Perdiguer Bujalance
Yuliya Todorova Sotirova
Avelina Solé Gisbert
Ismael Estupiñá Peig

PATRONAT DE LA PASSIÓ
DE VILALBA DELS ARCS
Des del Patronat de La Passió
de Vilalba, volem aprofitar
aquest espai, per agrair a totes
les persones, que després de
dos anys, van fer possible una
vegada més La Passió de Vilalba.
Gràcies, actors, actrius, muntadors, cellers, i veïns i veïnes que
col·laboreu i feu possible aquest
projecte, i molt especialment la
involucració dels més joves fa
que la Passió segueixi viva. A tots
i totes, mil gràcies!
Desitgem que gaudiu d’aquests
dies amb família i amics i que
tingueu una bona Festa Major
2022!

ASSOCIACIÓ DE JOVES
L’Associació de Joves us desitja
salut i unes Bones Festes
Majors!!!
Us esperem!!

GRUP DE TEATRE
PIRINDOLA
Veïns i veïnes,
De nou podrem tornar a viure la
nostra Festa Major amb normalitat i gaudir de les tradicions que
ens identifiquen com a poble.
Volem animar-vos a participar
de tots els actes que es preparen
per aquests dies, reivindicant,
una vegada més, la importància
del sector cultural en la nostra
societat, que tant s’ha vist perjudicat per la pandèmia.
Xaleu i rieu, canteu i balleu!!
Desitgem a tothom molt bona
Festa Major 2022!

DELEGACIÓ LOCAL LLIGA
CONTRA EL CÀNCER
La Delegació Local de la Lliga
contra el Càncer desitja una
Bona Festa Major a tothom.

GRUP DE CÀRITAS
PARROQUIAL DE VILALBA
DELS ARCS
Dona les gràcies a l’Ajuntament
i a totes les persones i establiments que col·laboren amb la
seva ajuda i els seus donatius.
Us desitgen unes bones Festes
Majors 2022!

SOCIETAT DE CAÇADORS
VILALBENSE
La Societat de Caçadors de Vilalba dels Arcs us desitja molt bona
Festa Major.

AGRUPACIÓ MUSICAL DE
VILALBA DELS ARCS
L’Agrupació Musical i l’Escola
de Música
desitgem que la
música i l’alegria omplin les
nostres cases i els carrers del
nostre poble aquests dies de
Festa Major. Moltes
felicitats a tothom
i que gaudiu de la
música!!!

ASSOCIACIÓ DE DONES
Algunes persones miren al món
i diuen Per què? I altres miren al
món i diuen, Per què no?
(G. Bernard Shaw)
L’Associació de Dones de Vilalba
dels Arcs us desitja una participada, compartida i feliç Festa
Major!

BATUCADA CATUXAP
GRUP DE DANSADA DE
VILALBA
A ritme de valset i amb els
braços ben amunt, les espardenyes lligades, la faixa apreta i
els mantons a l’aire, el Grup de
Dansada us volem desitjar que
passeu una Festa Major plena
de goig i alegria. Els balls populars són el vestigi de les nostres
arrels, de la cultura tradicional i
l’herència dels nostres avantpassats però també són un aparador
de lluïment i expressió artística
comunitària que cal preservar.
Des d’aquí, animem
a tot el poble a participar-hi per celebrar la festivitat del
nostre patró. Visca la
Dansada de Vilalba!

Ja tenim aquí la Festa Major
2022! Als membres de la
Batukada Catuxap ens omple de
felicitat poder tornar a fer soroll
pels carrers i escenaris! Desitjant
que mai més ens prenguin la
normalitat i que puguem seguir
escampant cultura i
música arreu del territori, esperem que
passeu molt bona
Festa Major! Salut i
ritme!

Gimcana fotogràfica
2022

1.

PARTICIPA !!!!
Un any més us proposem participar en la
gimcana fotogràfica de la Festa Major 2022.

4.

En les següents pàgines hi trobareu un total
de 25 imatges corresponents a diferents indrets del nostre municipi, que haureu d’identificar amb el carrer i número que correspon,
quan sigui possible. En la resta de casos servirà el nom de la casa on es troben o el nom
amb el que coneixem l’objecte fotografiat.

6.

S’ha d’entregar aquesta butlleta a les oficines de l’Ajuntament fins les 13:00 h. el dia
9 d’agost.

2.
3.

5.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

D’entre tots els participants que hagin encertat totes les imatges es farà un sorteig per
designar un guanyador i seguidament se li
farà lliurament del premi.

13.

El sorteig i l’entrega del premi tindrà lloc el
dia 13 d´agost a les 20:00h.

16.

És un concurs individual. Només es podrà
presentar una butlleta per persona.

18.

Vilalba està plena de petits detalls, troba’ls!!!

14.
15.

17.

19.
20.
21.
22.

Nom:

23.

Domicili:

24.

Telèfon:

25.

Organitza: Ajuntament de Vilalba dels Arcs · Col·labora: Grup Local aPassionats per la fotografia
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2022
MAJOR 2022
PROGRAMA
FESTA MAJOR
D’ACTES FESTA
PROGRAMA D’ACTES

DIUMENGE 7 D’AGOST
16:00 h. FESTA AQUÀTICA amb inflables per a totes les edats a les piscines municipals.

DIVENDRES 5 D’AGOST

19:00 h. CORREBARS
L’Associació de Joves de Vilalba organitza un circuit de “Correbars” amb la Xaranga Suquet Calero. Els
tiquets es podran adquirir a la barra dels joves abans de començar.

10:30 h. TALLERS INFANTILS D’IMATGERIA FESTIVA
Taller de capgrossos i taller de gegants a càrrec de Mar de Somnis i Xavier Solé Borràs al
Poliesportiu Municipal.
22:30 h. REPRESENTACIÓ TEATRAL
El Grup de Teatre Pirindola representarà la versió lliure adaptada de “Sexes!”, a la sala del ball
del Casal Rossinyol.
24:00 h. BANY NOCTURN a les piscines municipals.

DILLUNS 8 D’AGOST
DIADA DELS QUINTOS
Kintos 04
10:00 h. Els kintos us esperem a la Plaça de Sant Antoni per a la XOCOLATADA POPULAR. Més tard,
jocs i reptes per als més petits.

DISSABTE 6 D’AGOST
16:00 h. SÚPER TOBOGAN AQUÀTIC
Per a totes les edats. A la costa de la Font.
20.30 h. FINAL CAMPIONAT FUTBOL SALA
Gran final del campionat de futbol sala al poliesportiu.
22:30 h. 2a REPRESENTACIÓ TEATRAL
El Grup de Teatre Pirindola representarà la versió lliure adaptada de “Sexes!”, a la sala del ball
del Casal Rossinyol.

18:00 h. CERCAVILA, on recorrerem els carrers del poble amb canyissos plens de cocs i coques. A
part ens acompanyaran els capgrossos del poble, la Banda de Cornetes i Tambors i, com sempre, les
Majorettes de Vilalba ens oferiran un gran espectacle.
24:00 h. SESSIÓ DE BALL a la Plaça de la Vila, protagonitzada per l’orquestra “Super-màgic”, amb qui
no pararem de cantar i ballar. Durant la mitja part es realitzarà el sorteig dels cocs i les coques.
Acabada la sessió de ball, XARANGA dels kintos i kintes del 2004 pels carrers del poble. I per acabar,
ESMORZAR POPULAR a la Plaça de la Vila.
Els kintos i kintes del 2004 desitgem a tot el poble una molt bona Festa Major 2022, que la pugueu
passar amb la família, amb els amics, i participar de les activitats que oferirem per petits, joves
i no tan joves.

DIMARTS 9 D’AGOST

DIMECRES 10 D’AGOST

11:45 h. REPIC DE CAMPANES ANUNCIANT EL COMENÇAMENT DE LA FESTA MAJOR.

FESTIVITAT DE SANT LLORENÇ PATRÓ DE LA VILA

18:00 h. CONCENTRACIÓ A LA PLAÇA DE LA VILA
Grup de Majorettes - Banda de Cornetes i Tambors, Agrupació Musical de Vilalba, representants
institucionals i Pubillatge, desfilada en comitiva fins al Casal Rossinyol.

06:00 h. ELS DESPERTADORS.

19:00 h. PREGÓ DE LA FESTA MAJOR I PROCLAMACIÓ DEL PUBILLATGE 2022
Pregó de la Festa Major a càrrec de la Sra. Maria Teresa Sabaté Batiste, Sra. Teresa Lluís Piñol i
Sr. Josep Cervelló Bada com a representants de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Vilalba
dels Arcs i La Pobla de Massaluca al Casal Rossinyol.

11:30 h. PROCESSÓ amb la imatge de Sant Llorenç acompanyada del Pubillatge 2022, Corporació
Municipal i l’Agrupació Musical de Vilalba dels Arcs.

Proclamació del Pubillatge de la Festa Major 2022 i Actuació dels Grups Locals.

13:00 h. CONCERT – VERMUT amb el grup Quartet Mediterrània.

Presentació i Decoració a càrrec del Grup de Teatre “La Pirindola”.

17:00 h. PARC DE 4 AQUÀTICS TERRESTRES a la zona poliesportiva.

XIII NIT JOVE
00:30 h. Gran concert a la Plaça de la Vila amb el grup La Kinky Band i per seguir la festa tindrem
a DJ Krispin.
Organitza l’Associació de Joves de Vilalba dels Arcs.

10:00 h. CERCAVILA a càrrec de l’Agrupació Musical de Vilalba dels Arcs.

12:00 h. MISSA MAJOR a l’Església Parroquial de Sant Llorenç.

18:30 h. BALLADA DE SARDANES amb la Cobla Miranfont a la plaça Sant Antoni.
20:00 h. JAZZ I VINS. Jazz a càrrec del Grup TERRALTA Sessions feat amb Matthew Simon, Camil
Arcarazo i Carla Motis, i vins amb Vinomi Rural Experience a la Plaça de l’Església.
24:00 h. SESSIÓ DE BALL DE NIT amb l’orquestra Orquestra Energi Show al Casal Rossinyol.

DIJOUS 11 D’AGOST
FESTA DEDICADA A SANT VICENÇ FERRER I HOMENATGE A LA GENT GRAN
10:00 h. CERCAVILA a càrrec de l’Agrupació Musical de Vilalba dels Arcs acompanyant a la Corporació
Municipal, l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Vilalba dels Arcs i La Pobla de Massaluca, i del
Pubillatge 2022 amb entrega d’obsequis a les persones de 90 o més anys amb mobilitat reduïda.
12:00 h. MISSA MAJOR en honor a Sant Vicens Ferrer.
L’Associació de Jubilats i Pensionistes de Vilalba dels Arcs i La Pobla de Massaluca lliurarà les ofrenes
al Sant.
13:00 h. CONCERT – VERMUT amb el conjunt Quartet Armonic’s.
17:00 h. PARC INFANTIL Parc terrestre al carrer Rossinyol, Eres i Plaça Sant Antoni.

DIVENDRES 12 D’AGOST
FESTA DEDICADA A LA VERGE DELS DOLORS DIADA DE LA JOVENTUT I DE LA
COMISSIÓ DE FESTES
12:00 h. MISSA a la Capella de la Verge del Dolors. Celebrarà la missa el Bisbe Xavier Vilanova Pellisa,
fill de la Fatarella i auxiliar de la Diòcesi de Barcelona.
12:50 h. BALLADA DE SARDANES a la Capella de la Verge del Dolors.
13:30 h. CONCERT - VERMUT amenitzat per DJ Krispinight.
18:00 h. CURSES TRADICIONALS de sacs, d’ous, i d’altres. Entrega de premis: als primers classificats
de les curses i als carrers engalanats artísticament.
24:00 h. FI DE FESTA amb La Mandatària al Casal Rossinyol.

18:00 h. HOMENATGE A LA GENT GRAN
L’Associació de Jubilats i Pensionistes de Vilalba dels Arcs i La Pobla de Massaluca, la Corporació
Municipal i el Pubillatge 2022 lliuraran obsequis a les persones que compleixen o tenen més de
90 anys.
Festival de jota aragonesa a càrrec del grup “Cachirulo de Alcañiz”.

DISSABTE 13 D’AGOST

20:00 h. CONCERT DE TARDA amb la gran Orquestra Pasarela al Casal Municipal Rossinyol.

DIA DE LA SON

24:00 h. SESSIÓ DE BALL DE NIT a càrrec de l’Orquestra Pasarela al Casal Municipal Rossinyol.

19:00 h. Espectacle AL SAFAREIG a càrrec de la companyia Teatralitzat a la Font de Rentar, es sortirà
en cercavila des de la Plaça de Vila.

NOTES:
Els carrers engalanats es passaran a mirar entre els dies 10 i 11 d’agost.
El millor carrer engalanat artísticament rebrà la placa commemorativa i una espatlla, la resta de
carrers engalanats rebran una espatlla.
El trànsit per carretera serà desviat pel Carrer Cervantes els dies 9, 10, 11, 12,13 durant tot el dia.
Es demana als veïns i veïnes que no aparquin vehicles a les places i carrers els dies que s’hi facin actes.

HORARIS:

RECOLLIDA DE LA BROSSA:

Ajuntament: tancat el dia 10, 11 i 12 d’agost.

Dia 8 d’agost:
orgànica – rebuig – paper/cartró

Farmàcia: tancada del 10 al 15 d’agost
Consultori mèdic: tancat el dia 10 d’agost

Dia 11 d’agost:
orgànica – rebuig – envasos
Dia 13 d’agost:
orgànica - rebuig a partir de les 7 del mati

AGRAÏMENTS:
A totes les entitats, grups locals, treballadors
i treballadores municipals, a les persones
particulars que participen i fan possible
aquesta festa major.

Dia 16 d’agost:
orgànica – rebuig – paper/cartró
Dia 19 d’agost:
orgànica – rebuig – envasos

Pubillatge 2022

Pubilla

Dama

Dama

RUT SANS PEIG

JÚLIA BUSOM GISBERT

ANNA AGUAS LLUÍS

Hereu

Fadrí

Fadrí

PAU DESCARREGA FERRER

LLUC GALANO URGELL

QUIM SOLÉ GALANO

Pubilles infantils
AROA ESTUPIÑÁ RIUS

CLÀUDIA GISBERT SAMPÉ

1a DAMISEL.LA
NOM NOM NOM

PUBILLA

NOM NOM NOM

Fadrí

Fadrí

AARON PELAYO RODRÍGUEZ

FRANCESC SOLÉ CLUA

2a DAMISEL.LA
NOM NOM NOM

Hereu infantil
PAU MAÑÁ ESTERUELAS

