
CASTELLVELL DEL CAMP
GAUDEIX DE L’ESTIU, GAUDEIX AMB NOSALTRES

Del 14 al 28 de Juliol
2022

Ajuntament de
Castellvell del Camp
FESTES I CULTURA I JOVENTUT



Benvolgudes veïnes i veïns de Castellvell del 
Camp,

Ja tenim aquí l’esperada Festa Major de Santa 
Anna. Hem deixat enrere una situació que ha 
estat molt complicada i difícil de gestionar, una 
pandèmia severa que ben segur recordarem 
sempre, ara ens toca gaudir amb més intensitat, 
però al mateix temps amb seny, d’aquets dies 
que fan que el nostre poble s’engalani de festa.

Com a alcalde del poble i juntament amb l’equip de govern, desit-
gem que gaudiu al màxim de les activitats i espectacles que hem 
preparat amb la il·lusió que us agradin, i esperem que totes i tots us 
sentiu identificats.

Aquests dies tan especials tindrem actes per a petits i grans. Es faran 
concerts, exposicions, cinema, jocs per a la mainada, castell de focs, i 
aquest any la novetat més important serà que portarem castells al 
nostre municipi, ja que una part molt important dels nostres 
vilatans pertanyen a colles castelleres de ciutats veïnes i actuaran 
per primer cop a la plaça Catalunya, l’indret més significatiu de les 
nostres festes.

Voldria demanar-vos responsabilitat, hem de ser conscients que 
encara s’ha de conviure amb la malaltia i degut a això no podem 
abaixar la guàrdia.

Entre totes i tots farem que aquestes festes siguin inoblidables. El 
nostre objectiu és que us ho passeu molt bé i que seguim fent de 
Castellvell del Camp un lloc bonic per viure.

Us desitjo en nom meu, de l’equip de govern i de tot l’Ajuntament 
que passeu unes bones festes de Santa Anna 2022 al mateix temps 
que gaudiu del programa que us hem preparat.

Visca la nostra Festa Major!

Josep Sabaté i Papiol
Alcalde de Castellvell del Camp
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us desitja una bona
Festa Major 2022!



Regidor de Joventut       Regidora de Festes       Regidor de Cultura
Jordi Fortuny Sisniega   Mònica Jordà Herrera   Jordi Jové Balanya

Estimats veïns i veïnes de Castellvell del Camp,

Ja tornem a tenir Festa Major, amb prudència, però aquest any 
podrem retrobar-nos i celebrar una festa que puguem recordar.

Des de les regidories de Festes, Joventut i Esports i Cultura us donem 
la benvinguda a la festa. L'hem preparat amb il·lusió, per a grans, 
mitjans i petits. Per gaudir ballant, cantant, escoltant música i 
acudits, remullant-nos i, sobre tot participant i "fent poble".

Durant dos anys ens hem hagut d'adaptar a una situació incòmoda i 
greu, però aquest any us demanem que gaudiu de la Festa Major i 
esperem que tot allò que hem preparat sigui del vostre grat.

Ara sí que us demanem que sortiu de casa, que xaleu amb tots els 
vostres veïns i, sobretot QUE US HO PASSEU MOLT BÉ.

VISCA LA FESTA MAJOR

VISCA SANTA ANNA

VISCA CASTELLVELL DEL CAMP

Que tingueu tots una molt bona Festa Major i bon estiu.





Voleu guarnir els vostres balcons durant la Festa Major? Passeu a 
recollir les vostres banderoles amb l’escut del poble a l’Ajuntament 
en horari d’atenció al públic i que tothom vegi que estem de Festa 
Major!

Taller de rodatge
Petits tallers de curtmetratges amb Ester Borrull. De 18:00 a 20:00 
a l’Ateneu Popular.

DIJOUS14 DE JULIOL

Projecció de curtmetratges del ficvi
El certamen que vol difondre i promoure la cinematografia en 
general i donar suport als/les directors/es de curtmetratges creant 
un espai de referència on puguin donar a conèixer els seus treballs.

Tindrà lloc a la Plaça Maria Rosa Solé Gaspà a les 22:00 h.

DIMECRES13 DE JULIOL

Exposició de pintura “l’art d’atrevir-se”
De les 19:00 h. a les 21:00 a Cal Barenxó. L’exposició romandrà 
oberta fins al dimarts 12 de juliol.

DIVENDRES8 DE JULIOL

Inauguració de l’exposició de pintura del 
col·lectiu CastellvellArt
A les 18:00 h. a Cal Barenxó. L’exposició romandrà oberta fins al 
diumenge 3 de juliol des de les 18:30 a les 21:00.

DIVENDRES1 DE JULIOL



SERVEI D'ESTÈTICA
SERVEI DE TALL DE BARBERIA
MANICURA I PEDICURA SEMIPERMANENT
DEPILACIÓ AMB LÀSER I TRACTAMENTS FACIALS
ELIMINACIÓ DE FONGS ALS PEUS I PODÒLEG
PRESSOTERÀPIA, MANTA SAUNA I ELECTROESTIMULACIÓ
SERVEI DE MICROPIGMENTACIÓ DE CELLES, LLAVIS I ULLS
NUTRICIONISTA I FISIOTERAPEUTA
SOLÀRIUM 



Presentació de “carrers enfangats”
Un documental que ens parla de l’evolució de Castellvell en els 
últims 100 anys. Presentat per Jordi Jové; Josep Maria Martí, 
professor de la Facultat de Ciències de la Informació de la UAB; i 
Esteve Sugranyes, historiador i cronista.

A les 19:00 h. al Casal l’Era.

DISSABTE16 DE JULIOL

Taller d’interpretació
Petits tallers d’interpretació amb Jordi Mateu. De 18:00 a 20:00 a 
l’Ateneu Popular.

Inauguració de l’exposició de l’Assoc. de 
dones
A les 19:00 h. a Cal Barenxó. L’exposició romandrà oberta fins al 
diumenge 17 de juliol des de les 11:00 a les 13:00, i de 18:00 a 22:00

Projecció de la pel·lícula “Alcarràs”
A les 22:00 h. a La Pista Poliesportiva tindrem el plaer de veure la 
pel·lícula de producció catalana que va guanyar recentment un 
Os d’Or al Festival de Berlín “Berlinale”.

DIVENDRES15 DE JULIOL

Taller de danses tradicionals
Dirigit a famílies amb ganes de passar una bona estona ballant 
danses tradicionals d’arreu del món. Descobreix un gran ventall de 
cultures.

A les 18:00 h. al Casal l’Era.

DIJOUS14 DE JULIOL



C./ Onze de Setembre, 4 - 977 76 25 74
43203 REUS
esterpeluqueria@gmail.com



Projecció curtmetratges “Petits Curts”
A les 22:00 h. a la Plaça Maria Rosa Solé Gaspà tindrem la projecció 
dels curtmetratges presentats al concurs de “Petits Curts” de 
Castellvell del Camp amb posterior votació del públic.

DIJOUS21 DE JULIOL

Venta de taules de la Festa Major
De les 13:00 a les 15:00 al bar “La Caseta de les Piscines” podreu 
reservar les vostres taules pel ball de Festa Major a un preu de
15 euros.

Partit de futbol sala
A les 20:00 h. a la Pista Poliesportiva gaudirem del partit de futbol 
entre els Veterans del Castellvell CF i els Veterans del Vandellós CF.

DIUMENGE17 DE JULIOL

Demostració de futbol-botons
De 10:00 a 13:00 a la Sala Polivalent. Competició de futbol utilitzant 
botons. Un dels jocs més antics i practicat per molts joves dels 
anys 60 i conservat pel Centre d’Amics de Reus.

Caminada nocturna
Un any més podrem gaudir d’una passejada nocturna amb bona 
companyia i molt bon ambient entre els boscos de Castellvell.

Sortirem a les 21:30 h. des de La Pista Poliesportiva.

DISSABTE16 DE JULIOL



Passacarrers i Pregó de Festa Major 2022
Sortint de la Plaça Jacint Verdaguer a les 19:00 h., seguirem els 
elements festius del nostre poble que ens portaran fins a la Plaça 
Catalunya, on podrem escoltar des del balcó de l’Ajuntament el 
Pregó de Festa Major que anirà a càrrec del nostre veí Felip Saiz 
Ruiz.

En acabar gaudirem tots junts d’un petit refrigeri.

Correfoc
Un cop acabat el pregó, a les 21:30 h., els Banyuts de Castellvell del 
Camp i el Lluert faran la tradicional encesa pels carrers del poble. 

Sopar de motxilla
Cap a les 22:30 h. toca omplir la panxa a La Pista Poliesportiva fent 
un deliciós sopar de motxilla per passar una gran estona amb els 
nostres veïns i veïnes.

Disco mòbil Bleizy
I com no podria ser de cap altra manera, a les 23:30 h, un cop 
hàgim sopat, toca cremar el sopar amb la disco mòbil que ens farà 
ballar i cantar amb ritmes per a tots els gustos fins a cansar-nos.

DIVENDRES22 DE JULIOL





Missa d’acció de gràcies
Oficiada per Monsenyor Joan Planellas i Barnosell. La Coral l’Era 
del Casal de la Gent Gran actuarà a les 19:00 h. a l’Església Sant 
Vicenç Màrtir.

Gran ball de Festa Major
Com no podia ser de cap altra manera, a les 23:30 h. a La Pista 
Poliesportiva ballarem al ritme de l'Orquestra Vendetta Project, 
que ens faran moure l'esquelet amb un ampli i variat repertori 

Remullada i Holly Party
A les 13:30 h. us esperem al pati de les Escoles Velles per treure’ns 
la son del damunt i remullar-nos tots junts mentre ens divertim 
omplint de colors cada racó del pati.

Trobada gegantera
Cap al vespre, a les 19:00 h. a la Plaça Jacint Verdaguer, tindrem 
una cercavila gegantera amb els Gegants de Castellvell, de les 
Borges Blanques, de Santa Coloma de Queralt, del Barri del Port 
de Tarragona, de Cambrils, de la Colla Nostra (Aragó), d’Alcover, 
d’Alforja, del Carrer Merceria de Tarragona i en Pitot i la Pitota.

Acte de reconeixement a Mossèn Creu Saiz
A les 12:00 h. a l'Ajuntament, acte institucional de lliurament a la 
família de mossèn Creu Saiz del reconeixement a títol pòstum com 
a fill adoptiu de Castellvell del Camp.

Amb la presència de Monsenyor Joan Planellas i Barnosell, arque-
bisbe metropolità de Tarragona i primat.

Actuarà la Coral de l'Era del Casal de Gent Gran.

DISSABTE23 DE JULIOL





Parc aquàtic aventura
La Piscina Municipal es transformarà a les 17:00 h. per refrescar-nos 
i gaudir de l’aigua amb inflables.

DILLUNS25 DE JULIOL

Diada castellera
No us perdeu la magnífica jornada Castellera amb els Xiquets de 
Reus i els Xiquets de Cambrils a les 12:00 h. a la Plaça Catalunya!

A partir de les 13:00 h. podrem gaudir d’un bon i fresquet vermut i 
uns pinxos que ens oferiran algunes entitats del poble, tot amanit 
amb la Xaranga Bufacanyes.

Sortida ciclista
A les 18:00 h. des de La Pista Poliesportiva farem una sortida ciclis-
ta familiar pels voltants del nostre poble, acompanyats del Club 
Ciclista de Castellvell del Camp. En arribar ens obsequiaran amb 
un petit berenar.

Espectacle teatre-musical: Tribut al rei lleó
La interacció amb el públic, les espectaculars veus en directe, una 
gran posada en escena i atractives coreografies ens asseguren una 
experiència inoblidable on es podran escoltar tots els temes del 
Rei Lleó.

A les 21:00 h. a La Pista Poliesportiva.

DIUMENGE24 DE JULIOL





Escape room “Segrest nuclear”
A les 17:00 h. al pati de les Escoles Velles jugarem a un dels únics 
Escape Room que es poden fer a l’exterior. Partides en les quals 
haureu de desactivar una bomba, us atreviu? 

A partir de 12 anys.

Més tumàcat
Espectacle musical infantil. Petits i grans podrem ballar, cantar i 
passar-ho súper bé. Són explosius, xerraires, optimistes i riallers. Un 
espectacle on malbaratar bon rotllo i alegria.

A les 19:00 h. a La Pista Poliesportiva.

DIMECRES27 DE JULIOL

Missa votiva en honor a la nostra patrona 
Santa Anna
A les 9:00 h. a l’Ermita de Santa Anna

Missa solemne en honor a Santa Anna
A les 12:00 h. a l’Església Sant Vicenç Màrtir

Trobada d’Annes de Castellvell del Camp
Com ja és tradició, convoquem a totes les Anna a les 20:00 h. a 
l’Ermita de Santa Anna.

Tribut al geni
La precisa imitació d’Eugenio feta per Miralles va impressionar fins i 
tot a la família de l’humorista. Entusiasma a tothom que el veu per 
fer reviure els gestos, la veu i l’humor. Passem una bona estona 
amb el geni a les 21:00 h. a l’Ermita de Santa Anna?

En acabar, gaudirem des de l’Ermita del magnífic castell de focs.

DIMARTS26 DE JULIOL





Jocs tradicionals
A les 18:00 h. a la Plaça Catalunya tindrem una sèrie de jocs tradi-
cionals. Animeu-vos a participar jugant tots junts a diferents i 
divertits jocs per anar fent gana per berenar una merescuda coca 
amb xocolata.

Gala de premis dels Petits Curts
Quan es faci fosc a les 22:00 h. a la Plaça Maria Rosa Solé Gaspà 
reviurem els curts del festival cinematogràfic de Castellvell, on 
després es farà l'entrega dels premis.

DIJOUS28 DE JULIOL



Tradicional Festa de Sant Joaquim
Com no pot ser d’altra manera, el 28 d’agost a les 19:00 h. gaudirem 
des de l’Ermita de Santa Anna de la cantada d’havaneres a càrrec 
del grup Sons de Mar.

Se servirà síndria i rom cremat a tots els assistents.

FESTA DE SANT JOAQUIM

Torneig de futbol sala
A La Pista Poliesportiva.

DEL8 AL28 D'AGOST

Castellvell MusicFest 2022
Cada dia tindrem una cita musical per diferents espais del poble 
amb el millor festival de música que s'hagi fet a Castellvell del 
Camp!

Entre un ampli ventall d'estils musicals per tots els gustos, tindrem 
entre nosaltres a Lildami, el portaveu de la música urbana catalana 
que no para de triomfar per on trepitja.

       Tota la informació i la compra d’entrades la podeu trobar a
       https://castellvellmusicfest.cat 

DEL29 DE JULIOL AL 7 D'AGOST

II Fira Medieval
Un any més gaudirem de la Fira Medieval pels carrers del poble.

DEL30 DE SETEMBRE AL 2OCTUBRE
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NIT D’ÒPERA

Roger Padullés (tenor), 

Ximena Agurto (soprano) i 

Alan Branch (piano) ens 

oferiran un repertori 

especialment escollit.

PREU_ 10 EUROS

EL NIÑO GONZÁLEZ

El jove cantautor reusenc 

interpretarà un programa 

d'estil eclèctic i 

experimental per als més 

joves.

GRATUÏT

TOTI SOLER

Quan en Toti Soler toca i 

canta, parla d'amor i 

d'enyor, posant música 

amb melodia clara a la 

veu dels poetes.

PREU_ 10 EUROS

CORAL LIANNA

Viatja a través del gòspel, 

el swing o les bandes 

sonores de la història del 

cinema amb el cor Lianna 

com a guia.

GRATUÏT

LILDAMI

Lildami arriba a Castellvell 

com a referent per 

excel·lència de la música 

urbana catalana dels 

Països Catalans.

PREU_ 5 EUROS

JOAN CHAMORRO BIG FOUR

Joan Chamorro Big Four 

és un reflex dels gustos 

musicals dels 4 músics 

que formen el quartet de 

jazz.

PREU_ 10 EUROS

QUARTET ZEPHYR

Laia Albinyana, Cristina 

Fort, Anna Jansà i Cèlia 

Salas, ens mostraran tot 

allò que han après del 

món flautista.

GRATUÏT

HEMIÒLIA: LAYLA

'Layla' és un espectacle 

audiovisual on la música 

del duet d'oboè i piano en 

són els protagonistes que 

et faran volar.

PREU_ 10 EUROS

HAIL STRING QUARTET

Quatre joves intèrprets de 

Liverpool arriben al 

Castellvell MusicFest, on 

serà la seva primera gira 

internacional.

GRATUÏT

30 jul
22:00

PISTA POLIESPORTIVA

31 jul
21:00

ERMITA DE SANTA ANNA

29 jul
21:00

ERMITA DE SANTA ANNA

2 ago
22:00

PISTA POLIESPORTIVA

3 ago
21:00

PATI DEL CONSULTORI

1 ago
21:00

PATI DEL CONSULTORI

5 ago
22:00

PATI DEL CONSULTORI

6 ago
12:00

ESGLÉSIA ST. VICENÇ

4 ago
21:00

PATI DEL CONSULTORI

VIATGES

La Banda Simfònica de 

Reus ens ofereix un 

recorregut idíl·lic per 

diferents estils de música 

d’arreu del món. 

PREU_ 10 EUROS

SOUVENIRS: CONCERT FINAL

Souvenirs de Tchaikovsky i 

Dvorak en directe sota les 

estrelles amb els millors 

músics europeus del 

moment.

PREU_ 10 EUROS

6 ago
21:00

PATI DEL CONSULTORI

7 ago
21:00

PATI DEL CONSULTORI



A totes i a tots,
us desitgem una molt
bona Festa Maj� 2022

Amb el suport de:

Ajuntament de
Castellvell del Camp


