
Festa Major 

Vilanova de Sau 

2022 
 PROGRAMACIÓ 

 

Divendres 12 d’agost 
 

20:00 h (Plaça Major)    

 Concert de Festa Major amb CAFÈ TRIO  

22:00 h (Plaça Major)    

 Ball de Nit amb CAFÉ TRIO 
 

Dissabte 13 d’agost 
 

9:00 h (Plaça Serrallonga)   

 Xocolatada. Pels més matiners xocolata i 

 coca de forner. Cal portar got. 

11:00 h (Carrer Guilleries i Plaça Major)   

 Tobogan gegant i inflable per totes les 

 edats. (Veniu amb banyador) 

17:00 h (Circuit R/C Camp futbol)  
 II Rally R/C– Modalitat: Vehicles elèctrics 

 rally R/C. 

 Inscripcions: Ajuntament del 8 al 12 d’Agost 

 Preu:10€ 

18:00 h (Sala ordinadors)    

 XLII Campionat de truc per parelles  

 Inscripcions. Ajuntament del 8 al 12 d’Agost 

 Preu anticipada: 7€ amb consumició. 

 Preu al mateix dia: 10 € amb consumició. 

21:00 h (Sala polivalent)    

 Estrena de Teatre a càrrec del grup  SAU 

 TEATRE 

 Entrades: Ajuntament del 8 al 12 d’Agost 

 Preu: 5€  
 

Diumenge 14 d’agost 
 

09:00-16:00 h (Camps 4x4)  
 II Trial 4x4 

 Inscripcions: Ajuntament del 8 al 12 d’Agost 

 Preu:20€ amb samarreta i consumició. 

 

16:30 h (Pista poliesportiva)   

 XXII Campionat de parxís 

 Inscripcions: Ajuntament del 8 al 12 d’Agost 

 Preu anticipada: 7€ amb consumició. 

 Preu al mateix dia: 10 € amb consumició. 

22:00 h (Sala polivalent)    

 Teatre a càrrec del grup SAU TEATRE 

 Entrades: Ajuntament del 8 al 12 d’Agost 

 Preu: 5€  
 

Dilluns 15 d’agost 
 

9:30 h (Església de Santa Maria)   

 Missa Solemne 

10:30 h (Plaça Major)  

 Vermut popular 

11:00 h (Piscina Municipal) 

  Aquagym amb VICTOR COACH 

19:00 h (Pista petanca)    

 Campionat de petanca  

 Inscripcions: Ajuntament del 8 al 12 d’Agost 

 Preu: 5€  
 

Dimarts 16 d’agost 
 

11:00 h (Piscines Municipals)    

Inflables aquàtics 

18:00 h (Pista poliesportiva)    

Taller de circ a càrrec de CÍA FLYING PIKMIS 

 

Dimecres 17 d’agost 
 

11:00 h (Camp de futbol)    

 Laser Tag.  

 Inscripcions:Ajuntament del 8 al 12 d’Agost 

 Preu: 3€  



Bona Festa Major 

2022! 
Gràcies a tots 

 



 

Dissabte 20 d’agost 
 

08:00 h (Pista poliesportiva)    

 Bicicletada popular 

18:00 h (Sala polivalent)   

 XIX Campionat de botifarra 

 Inscripcions: Ajuntament del 8 al 12 d’Agost 

 Preu  anticipada: 7€ amb consumició. 

 Preu el mateix dia: 10 € amb consumició. 

22:00 h (Recorregut: Ajuntament, Carrer Santa 

 Maria i Plaça Major)    

 Correfoc a càrrec dels diables FOC I  
 GANXO  

23:00 h (Pista poliesportiva)   
 Nit jove, concerts de “NESCUTS EN  

 DIMARTS” i “GELUC” 

 Tot seguit disco mòbil amb DJ 
 

Diumenge 21 d’agost 
 

18:00 h (Pista poliesportiva)    

 Gran Sorteig Popular 

 
  

  

 

 

 

 

22:00 h (Pista poliesportiva)    

 Cinema a la fresca 

 Pel·lícula: “Cazafantasmas, Màs allà” 

 Pel·lícula per tots els públics 
 

Dijous 18 d’agost 
 

18:00 h (Pista poliesportiva)    

 Animació i festa de l’espuma amb  

 JAUME BARRI 
 

Divendres 19 d’agost 
 

19:00 h (Sortida Plaça Serrallonga)    

 5ª Baixada de carretons 

 Inscripcions: Ajuntament del 8 al 12 d’Agost 
 

 

 

 

 PROGRAMACIÓ 

Col·labora:



NORMES PER A UN CORREFOC SEGUR 
 

PER ALS PARTICIPANTS 
 
•Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons 
llargs, evitar la fibra sintètica. 
•Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell 
amb un mocador de cotó. 
•Protegir-se els ulls. 
•Portar el calçat adequat (esportiu, muntanya, etc.), mai sandàlies o  
xancletes. 
•Deixar la menor part possible del cos sense cobrir per evitar danys. 
•Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les  
explosions pirotècniques. 
•No demanar aigua als veïns. 
•Obeir les indicacions dels serveis d'ordre públic i de sanitat. 
•Queda prohibit portar productes pirotècnics. 
•Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics. 
•No obstaculitzar els diables ni fer-los caure. 
•Saltar sempre endavant i no col·locar-se entre els tabalers i les bosses 
de carretilles. 
•Seguir sempre les indicacions dels diables. 
•En cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament al punt  
d'assistència sanitària. 

PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS 
 
•Retirar tots els vehicles dels carrers de 
l'itinerari. 
•Abaixar els portals metàl·lics o persianes. 
•Protegir els vidres de les finestres, portes i  
aparadors amb cartons gruixuts. 
•Enrotllar tots els tendals exteriors dels  
habitatges i locals. 
•No tirar aigua als participants ni als espectadors 
del correfoc per la perillositat que representa.  
La pirotècnia mullada explota 
•Desconnectar tot tipus d'alarmes. 

Organitza: 


