
FESTA MAJOR 
VILANOVA DE SAU 

Del 7 al 15 d’Agost de 2021 

Organitza Patrocina 



 PROGRAMACIÓ 

Dissabte 7 d’agost 

09:00 h (Plaça Serrallonga)    

 Xocolatada 

 Pels més matiners xocolata i coca de forner. 

11:00 h (Carrer Guilleries)   

 Tobogan d’aigua al carrer Guilleries amb inflable infantil per totes les edats. 

 Atreviu-vos! (Veniu amb banyador) 

16:00 h (Sala polivalent de l’Ajuntament)    

 XVIII Campionat de botifarra 

 Botifarra a 6 dats. Trofeu per al 1r, 2n i 3r classificats. Inscripcions al Ferrer de 
 Tall o a l’Ajuntament fins el 5 d’agost. 

 Preu anticipada: 7€ amb consumició - Preu el mateix dia: 10€ amb consumició 

20:00 h (Pista poliesportiva)    

 Concert i  Ball de Festa Major  

 Nit de concert i ball amb el grup Cafè Trio per gaudir de les millors cançons 

 Amb sopar popular, gaudint de la nit, el ball i la música. 
 

Diumenge 8 d’agost 

08:30 h (Pista poliesportiva)   

 Bicicletada popular 

 Ruta de 25 km aproximadament. Inscripcions al Ferrer de Tall o a  

 l’Ajuntament fins el 5 d’agost. - Preu: 3€ amb esmorzar 

16:00 h (Pista poliesportiva)   

 XXI Campionat de parxís 

 Trofeu per al 1r, 2n i 3r classificats. Inscripcions al Ferrer de Tall o a l’Ajuntament 
 fins el 5 d’agost - Preu: 5€ amb consumició 

18:00 h (Pista de petanca)   

 Campionat de petanca - Preu : 5€  

18:00 h (Pista poliesportiva)   

 Bicicletada junior amb berenar 

 Inscripcions al Ferrer de Tall o a l’Ajuntament fins el 5 d’agost.  

 Activitat gratuïta 

22:00 h (Plaça Major)    

 Cinema a la fresca - Pel·lícula: “La Invención de Hugo” 

 París, anys 30. Hugo és un nen orfe, rellotger i lladre que viu entre els murs  
 d'una atrafegada estació de trens parisenca. Ningú sap de la seva existència 
 fins que el descobreix una excèntrica nena al costat de la qual viurà una  
 increïble aventura ...  
 



 PROGRAMACIÓ 

Dilluns 9 d’agost 

22:00 h (Pista Poliesportiva)   

 Espectacle de màgia amb Jordi Pota - Titulat “I perquè no?” 
 

Dimarts 10 d’agost 

11:30 h (Piscines Municipals)  

 Classe de Aquagym dirigida a tots els públics per posar-nos tots en forma.  

 Entrada lliure 

19:00 h (Pista Poliesportiva)  

 Circ amb el Professor Karoli - Titulat “Karoli l’home roda” 
 

Dimecres 11 d’agost 

11:00 h (Piscines Municipals)  

 Inflables aquàtics de l’empresa Anigami 

 Entrada lliure 

11:00 h (Pista Poliesportiva)  

 Inflables terrestres i escalada al pal de l’empresa Anigami 
 

Dijous 12 d’agost 

17:30 h (Pista Poliesportiva)  

 Festa d’espuma amb l’animador Jaume Barri. 
 

Divendres 13 d’agost 

18:00 h (Sortida Ajuntament)  

 4at Baixada de carretons 
 Obligatori portar casc. Inscripcions al Ferrer de Tall o a l’Ajuntament fins el 5  
 d’agost.  

22:00 h (Pista Poliesportiva)  

 Monòleg amb Javi Príncep “Imitant el meu poble”  

 Preu: 5€  
 

Dissabte 14 d’agost 

De 9:00 a 16:00 h (Camps al costat Pont de Fusta)  

 Circuit 4x4 
 Inscripcions en el circuit, el mateix dia. 

 Preu entrada: 20€ amb samarreta, adhesiu i una consumició 

11:00 h (Camp de futbol)    

 Inauguració dels circuits de cotxes teledirigits.  

 



 COL·LABORADORS 

 PROGRAMACIÓ 

16:00 h (Piscines Municipals)  

 XLI Campionat de truc per parelles  
 Truc al millor de 3 cames. Trofeu per al 1r, 2n i 3r classificats. Inscripcions al 
 Ferrer de Tall o a l’Ajuntament fins el 5 d’agost. 

 Preu anticipada: 7€ amb consumició - Preu el mateix dia: 10€ amb consumició 

22:00 h (Pista Poliesportiva)  

 Nit Jove 

 22:30 h Concert – Geluc 

 23:30 h Concert – Nascuts en dimarts 

 00:30 h Punxa – DJ Gigi 
 

Diumenge 15 d’agost 

12:00 h (Església de Santa Maria)   

 Missa Solemne  

13:00 h (Parc de l’Església)  

 Vermut popular   

 Pica-pica i vermut per a tothom, ambientat amb els grans èxits musicals de tots 

 els temps. 

18:00 h (Pista poliesportiva)    

 Gran Sorteig Popular 

 Sorteig de 7 premis molt complets i especials.  

 Preu del cartró: 5€ 

Agrair a tots els que, aquest any, amb el seu suport i col·laboració, 

han fet possible la celebració d’aquesta festa. 

Bona Festa Major 2021! 

El  actes i activitats de la Festa Major podran ser limitats, modificats o 

anul·lats, en funció l'evolució de la pandèmia causada pel covid-19 


