






 PROGRAMACIÓ  
 

5 Dissabte  
 
15:30 h (Sala polivalent de l’Ajuntament)    
 XV Campionat de botifarra 
 Botifarra a 6 dats. Trofeu per al 1r,2n i 3r  
 classificats, pernil, llonganissa, cava i vi. 
 Inscripcions a l’Ajuntament de Vilanova de Sau 
 fins al 4 d’agost. (Tel. 83 884 70 06). 
  
 Preu  anticipada: 5€ amb consumició. 
 Preu el mateix dia: 7€ amb consumició. 

 
 
 

 

12 Dissabte  
 
12:00 h (Sala polivalent de l’Ajuntament)    
 Tast vi i formatge 
 Degustació de diferents formatges de  
 proximitat, maridats amb diferents vins  
 catalans.  
 Conduit per la Mariona i l’Adrià de la  
 Formatgeria d’Orís. 
 Inscripcions a l’Ajuntament de Vilanova de Sau 
 del 01/07/17 al 10/08/17 (Tel. 83 884 70 06) o 
 30 minuts abans.  
 Preu: 8€ 



 PROGRAMACIÓ  
 

12 Dissabte  
 
16:00 h a 19:00 h (Camp de ca la Pona)    
 Paint ball  
 Primer grup: nens de 8 a 13 anys 
 Horari: de 16:00 a 17:30 h 

 Segon grup: a partir de 14 anys 
 Horari: de 17:30 a 19:00 h 
 Activitat per a tothom que tinguin ganes de 
 passar una estona divertida. (Gratuït) 

18:30 h (Sala polivalent de l’Ajuntament) 
 Conte animació 
 El mico i la tortuga  
 Un comte filipí adaptat que tracta sobre  
 l’amistat. Espectacle de petit format amb  
 música en directa. 

23:00 h (Pista poliesportiva) 
 Gran Ball de Festa Major  
 Nit de gran ball de festa major amb Cafè 
 Trio . Que us farà ballar, salta i gaudir amb les 
 millors cançons. 
 

13 Diumenge 
  
9:00 h (Plaça Serrallonga)   
 Xocolatada 
 Per als més matiners xocolata i coca de forner. 

11:00 h (Pista poliesportiva)    
 Festa infantil  
 Inflables i festa de l’escuma per a grans i petits. 

15:00 h (Sala polivalent de l’Ajuntament)    
 XXXVIII Campionat de truc per parelles  
 Truc al millor de 3 cames. Trofeu per al 1r, 2n i  
 3r classificats, pernil, llonganissa, cava i vi. 
 Inscripcions fins al 10 d’agost al restaurant  
 Ferrer de Tall. (Tel. 93 884 70 31) 
 Preu anticipada: 5€ amb consumició. 
 Preu al mateix dia: 7€ amb consumició. 

19:00 h (Camp de futbol)    
 Campionat de Futbol   
 Partits de futbol 7 per equips. Inscripcions 30 
 minuts abans.  
 Premi: una consumició per jugador. 
 Esperem la vostra participació! 

21:00 h (Pista poliesportiva)    
 Cinema a la fresca  
 Primera sessió (infantil) : Mascotas   
 Com es exactament la vida de les nostres mascotes 
 quan sortim per la porta de casa?  

  

22:45 h (Pista poliesportiva)    
 Cinema a la fresca  
 Segona sessió: Jurassic World  
 Després dels esdeveniments de Parc Juràssic, Illa 
 Nubla té ara un parc temàtic de dinosaures en ple 

 funcionament (Jurassic World), però disminueixen 

 els clients. Per rescatar l’interès dels visitants, creen 

 una nova atracció, que resulta horrible. 
 
14 Dilluns  
 
10:00 h (Pista poliesportiva)   
 XVIII Campionat de parxís 
 Trofeu per al 1r, 2n i 3r classificats, pernil,  
 llonganissa, cava i vi. 
 Inscripcions al Ferrer de Tall. Preu: 5€ 

16:00 h (Sala polivalent de l’Ajuntament)    
 Classe de Salsa 
 Dirigida per en Beto de la Salsa. Duració: 2h 

19:00 h (Carrer Escoles)    
 Baixada de carretons 
 Inscripcions a l’Ajuntament de Vilanova de Sau 
 del 01/07/17 al 10/08/17. (Tel. 83 884 70 06) 
 Podeu descarregar les bases a:
 www.vilanovadesau.cat 
 Premi: Tres entrades pels Cars Osona. 

23:00 h (Piscines)    
 Disco Mòbil - Festa Carib/ Mojitos  
 Música de tots els estils, acompanyat amb  
 mojitos i caipirinyes. 
 
15 Dimarts 
 
10:00 h (Església de Santa Maria)   
 Missa Solemne 
 A càrrec del rector Mn. Francesc Basora.  

10:30 h (Mirador de la presa del pentà de Sau) 

 Visita a la presa 
 Inscripcions a l’Ajuntament de Vilanova de Sau 
 fins el 10 d’agost. (Tel. 83 884 70 06) 

11:00 h (Parc de l’Església)   
 Vermut popular 
 Pica-pica i vermut per a tothom ambientat amb 
 els grans èxits de tots els temps. 

18:00 h (Pista poliesportiva)    
 Gran Sorteig Popular 
 Sorteig de 12 premis molt completes, de les 
 quals 3 seran especials amb premis  
 espectaculars, i una quina final que us deixarà 
 bocabadats. Preu del cartró: 10€ 







Patrocina: 

Agraïments: 

Aquest any s’ha renovat la comissió de festes, 
amb molta empenta i ganes d’innovar. Volem 

agrair l’ajuda de l’anterior comissió, a l’hora de 
guiar-nos i donar-nos un cop de mà quan ha 

calgut, i la confiança rebuda des de l’Ajuntament 
per seguir organitzant aquesta festa.  

 
Volem agrair un cop més el suport donat per 
part dels patrocinadors, que continuen amb  

nosaltres un any més. I, per últim, agrair l’ajuda 
que ens ofereixen tots els veïns de Vilanova. La 
festa de tots només és possible gràcies a tots.  

 CONCURS DE FOTOFRAFIA  

Després de molts bons resultats i molta  
participació, enguany s’ha decidit tornar a  
convocar el concurs de fotografia a través  

de les xarxes socials! 
 

Pot participar-hi tothom qui vulgui penjant les 
seves fotos sota el títol “Passant la calor de   

l’estiu a Vilanova de Sau” a Facebook, Twitter o 
Instagram.  

 
Només caldrà penjar-les de manera pública i  

etiquetar-les amb el hashtag # fmvilanovadesau 
i l’usuari @camarrojos. 

 
L’autor de la fotografia guanyadora s’endurà un 

pack d’experiència! 

 

Us desitgem una molt bona Festa 

major 2017! 

Contacte: camarrojos@gmail.com 


