






 PROGRAMACIÓ 

 

Dissabte 10 d’agost 
 

15:00 h (Sala polivalent de l’Ajuntament)  
  

 XVII Campionat de botifarra 
 Botifarra a 6 dats. Trofeu per al 1r, 2n i 3r 

 classificats, pernil, llonganissa, cava i vi. 

 Inscripcions al Ferrer de Tall fins el 9      

 d’agost.  
 

 Preu  anticipada: 5€ amb consumició. 

 Preu el mateix dia: 7€ amb consumició. 
 

20:00 h (Plaça Major)    

 Concert i Ball de Festa Major  
 Nit de concert i ball amb el grup Cafè Trio 

 per gaudir de les millors cançons. 
 

 Us demanaríem que assistíssiu vestits estil 

 eivissenc. 
 

 Botifarrada Popular 
 Gaudiu de la nit, el ball i la música, i .... per 

 recuperar  forces, un bon entrepà de       

 botifarra. 
 

Diumenge 11 d’agost 
 

19:00 h (Sala polivalent de l’Ajuntament)  
  

 Teatre -  Títol de l’obra: “Barcelona” 
 Autor: Pere Riera - Grup de teatre Atlàntida 

 de Folgueroles. 
 

Dijous 15 d’agost 
 

9:30 h (Església de Santa Maria)   

 Missa Solemne 
 

10:30 h (Parc de l’Església)  

 Vermut popular 
 Pica-pica i vermut per a tothom, ambientat 

 amb els grans èxits musicals de tots els 

 temps. 
 

11:00 h (Plaça Major)   

 Tobogan de 100 m al carrer Guilleries amb 

 inflable infantil per totes les edats.  

 Atreviu-vos! (Veniu amb banyador). 

 

 
  

 

16:30 h (Pista poliesportiva)   

 XX Campionat de parxís 
 Trofeu per al 1r, 2n i 3r classificats, pernil, 

 llonganissa, cava i vi. Inscripcions fins el 14 

 d’agost al restaurant Ferrer de Tall.  

 (Tel. 93 884 70 31) 
 

 Preu  anticipada: 5€ amb consumició. 

 Preu el mateix dia: 7€ amb consumició. 
 

22:30 h (Plaça Major)    

 Cinema a la fresca 
 Pel·lícula: “Campeones” 

 El Marc, un entrenador professional  de 

 basquet, es troba un dia, enmig d'una crisi 

 personal, entrenant a un equip format per 

 persones amb discapacitat intel·lectual. El 

 que comença com un problema s'acaba 

 convertint-se en una lliçó de vida.  
 

 Activitat gratuïta on es vendran crispetes i 

 xuixaries. 
 

Divendres 16 d’agost 
 

10:00 h - 13:30 h (Camp de ca la Pona) 

  Paintball i Laser tag 
 Hi haurà laser tag per nens a partir de 10 

 anys i Paintball a partir de 14 anys.  
 

10:00 h - 14:00 (Pista poliesportiva)    

 Karts per totes les edats.  
 

 Preu: 5€. Des de mitja hora abans de l’inici 

 de les dues activitats es vendran els       

 braçalets a la pista poliesportiva. Sense 

 braçalet no podràs accedir a les activitats. 

 El preu inclou participar en aquestes  

 activitats de forma il·limitada, ja sigui a les  

 dues o únicament a una.  

 

19:00 h (Sortida Plaça Serrallonga)    

 3er Baixada de carretons 
 Nou recorregut. Tota la informació de la  

 inscripció i bases la trobareu a:  

 baixadacarrtons.wordpress.com 
 Inscripcions des de la web o a l’Ajuntament 

 de Vilanova de Sau.  (Tel. 83 884 70 06) 
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22:00 h (Piscines Municipals)    

 Tast de còctels A càrrec de Marius        

 Aliguer. Inscripcions a l’Ajuntament   

 de Vilanova de Sau fins el 14 d’agost 

 (Tel. 83 884 70 06) o 30 minuts abans.  
 

 Preu  anticipada: 8€  

 Preu el mateix dia: 10€  
 

23:30 h (Piscines Municipals) - Després del tast
  

 Concert del grup SR.ROBERTO & THE 
 SOUL SHAKERS (entrada gratuïta) 
  

 Grup de música que combina pop, rock,  

 reagge, rumba, cúmbia... I tots  els estils 

 que puguin aportar 6 ànimes germanes 

 nascudes entre  Argentina, Catalunya i  

 Colòmbia.  

 Components: Martin Galdin (veu i guitarra), 

 Xavi  Baliellas (guitarra elèctrica), Esteban 

 Osorio (teclats), Júlio Arevalo (bateria) i  

 Joan Rovira (baix elèctric i és del poble!). 
 

Dissabte 17 d’agost 
 

9:00 h (Plaça Serrallonga)   

 Xocolatada. Pels més matiners xocolata i 

 coca de forner. 
 

11:00 h - 14:00 h (Piscines Municipals)  

 Inflables aquàtics 
 Entrada lliure fins a les 14:00 hores. 

 
 

15:00 h (Sala polivalent de l’Ajuntament)  

 XL Campionat de truc per parelles  
 Truc al millor de 3 cames. Trofeu per el 1r, 

 2n i 3r classificats, pernil, llonganissa, cava 

 i vi. Inscripcions fins al 14 d’agost al  

 restaurant Ferrer de Tall.  

 (Tel. 93 884 70 31) 
 

 Preu anticipada: 5€ amb consumició. 

 Preu al mateix dia: 7€ amb consumició. 
 

23:00 h (Piscines Municipals)    

 Festa dels 80 
 Farà ballar a tothom. Si veniu vestits de la  

 dècada, hi haurà recompensa a la barra! 
 

Diumenge 18 d’agost 
 
 

12:00 h (Piscines Municipals)  

 Classe de GYM dirigida a tots els públics 

 per posar-nos tots en forma.  

 Entrada gratuïta durant l’activitat.  
 

18:00 h (Pista poliesportiva)    

 Gran Sorteig Popular 
 Sorteig de 10 premis molt complets i       

 especials. Hi haurà coca i xocolata pels  

 participants. 
 

 Preu del cartró: 10€ 

 
 





Us desitgem una  

molt bona  

Festa major 2019! 



 

Com cada any intentem crear una Festa Major que agradi a tothom, aquest any 
s’han inclòs actes diferents i variats per totes les edats. 

 
Seguim amb molta empenta i ganes de que tothom participi i agraïm 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. 

 
També volem agrair l’ajuda dels infants del casal d’estiu, que han participat, amb 

els seus dibuixos, en l'elecció de la portada del programa d’aquest any.  
Tots els dibuixos estaran penjats a l’ajuntament mentre duri la Festa Major. 

 
Per últim agrair l’ajuda que ens ofereixen tots els veïns de Vilanova, i sobretot als 

joves que l’any que ve agafaran la presidència de la comissió!!! 
 

Molta força! 

 CONCURS DE FOTOGRAFIA 

 
 

Un any més tornem a convocar  
el concurs de fotografia a través  

de les xarxes socials! 
 

Pot participar-hi tothom que ho vulgui, 
penjant les seves fotos  a facebook,  

twitter o instagram.  
El tema d’aquest any és:  

Actes de la Festa Major - colors.  
 

Només caldrà penjar-les de manera  
pública i etiquetar-les amb el hashtag 

#fmvilanovadesau18 i/o caldrà  
enviar-les a comissiosau@gmail.com 

 
L’autor de la fotografia guanyadora  

s’endurà un pack d’experiència! 

 AGRAÏMENTS 

 COL·LABORADORS 


