AJUNTAMENT DE
VILANOVA DE SEGRIÀ

DIA 17 DE JULIOL:
20:30 Hores: La Corporació Municipal , donara pas a l’inici de la nostra Festa
Major amb la Proclamació de Pubills/Pubilles a la Carpa del
Poliesportiu.
21:00: Hores: LLONGANISSADA POPULAR, al poliesportiu ( per tal de poder

tenir accés, cal anar a recollir els tiquets a les oficines de
l’ajuntament sense els quals no s’entregaran entrepans, ni
consumicions, de dilluns a divendres en horari d’oficina
fins al 16 de juliol. Donatiu 2€ )
22:30 Hores: Gran Batucada amb l’agrupació PeTeBe
23:00 Hores: Gran correfocs amb la COLLA DE DIMONIS “D’ALGUAIRE” amb
l’espectacle FOT-LI FOC I FORT.
Tot seguit INICI DE LA NIT DEL JOVENT al poliesportiu amb l’actuació del
grup: LA COSA NOSTRA ( grup de Versions), per després a la zona de la Penya
actuacions dels Dj locals.
DIA 18 DE JULIOL:
12:00 Hores: Processó amb l’agrupament de Tarores i Xirimies PLECH DE
MINISTRILS I Missa, on es repartirà el tradicional PA BENEÏT.
Al finalitzar a la Sala Social de l’Ajuntament, VI D’HONOR
PER A TOTHOM organitzat pel Club d’Escacs de Vilanova de
Segrià.
.
17:00 Hores: X ANIVERSARI de la TRANSPINYANA, organitzat per l’associació
de joves Caragolines i l’Associació Esportiva, convidem a tots
els Vilanovins/nes a baixar amb les seves embarcacions pel
Canal de Pinyana. ( cal apuntar-se als llocs habituals local del
jovent - ajuntament)
19:30 Hores: Espectacle a la plaça Major per a tots els públics, d’animació, màgia i
humor: ROSKAFÚ” (Taller de globoflexia, pintacares i balls
d’animació)
23:00 Hores: Concert a Càrrec de l’ ORQUESTRA NOCTÀMBULA i tot seguit,
ball de nit.

A la zona de la Penya del jovent podreu comptar a l’actuació dels Dj Locals.

DIA 19 DE JULIOL:
10:00 Hores: VII TORNEIG D’ESCACS organitzat pel Club d’Escacs de Vilanova
de Segrià, de partides ràpides a la sala social de l’ajuntament
amb la participació de clubs convidats d’altres contrades.
10:30 Hores: VII PEDALADA POPULAR, pel terme de Vilanova de Segrià,
organitzada pel Club Ciclista de Vilanova de Segrià ( pel seu

recorregut pot participar tothom meitat serà sobre asfalt i
meitat sobre terra). El lloc de trobada serà al poliesportiu,
arribada a la Plaça Major.
16.00 hores: Gran concurs de BOTIFARRA I DE SISET i BILLAR a tres bandes, a
la Llar de Jubilats “Sant Sebastià”
17:00 a 20:00 Hores: Parc lúdic de jocs tradicionals amb 4 estacions: tant per a nens
i nenes com per adolescents i joves, pares, etc.. a càrrec del
grup CENT PEUS, al carrer Doctor Fleming amb berenar ofert
per L’AMPA de l’Escola de Vilanova de Segrià, per a tots els
assistents. A continuació segona part; FESTA ACUÀTICA amb
diferents jocs per a tothom i EL FINAL SERÀ UNA GRAN
GUERRA D’ESCUMA DE COLORS Pot participar tothom.
(Advertim als participants que l’escuma de colors tenyeix

la roba per això us caldrà anar apropiadament vestits)
22:00 Hores: Ball de fi de Festa a càrrec de l’Orquestra MEDITERRÀNEA a la
Carpa del poliesportiu. A la mitja part es repartirà coca i cava
per tothom i els premis de tots els concursos realitzats.

BONA FESTA
MAJOR !!!

FESTA MAJOR DE VILANOVA DE SEGRIÀ 2015
17, 18 i 19 de JULIOL.

Salutació:
Junt a l’estiu, cada any arriba al nostre poble la nostra estimada festa Major .
Aquesta d’aquest any, com la dels altres, està pensada pel gaudi de tots els
Vilanovins i Vilanovines i, les propostes, que amb tota la bona voluntat ha desenvolupant la comissió de festes, té un únic objectiu: “trobar-nos”, fer vida conjunta,
parlar de les nostres coses, compartir el que fem a les diferents activitats, per tal de
sentir-nos part de la comunitat. Perquè el més important serà l’actitud amb la que
ens apropem als diferents actes tot volent gaudir de cada instant, junt amb els
nostres veïns i amics que ens acompanyen.
És per aquest motiu, que us convido a que amb aquestes actituds de germanor,
tolerància, alegria, ganes de compatir i de fer poble, sortiu massivament durant
aquest dies, lluny de la quotidianitat que ens envolta, per a que tots plegats gaudim
de la festa.
BONA FESTA MAJOR!!!!
Josep Manel Vila i Cabalé
Alcalde President.
***La Comissió de Festes es reserva el dret de fer modificacions en algun acte, que per motius aliens a la seva voluntat es poden
veure alterats.

BONA FESTA
MAJOR !!!

