


Benvolgudes vimbodinenques i vimbodinencs,

Aquest any 2022, amb una normalitat continguda perquè la pandèmia no 
ens deixa de forma defi nitiva i amb moltes precaucions per respecte als 
col·lectius més vulnerables i per nosaltres mateixos, hem preparat un any 
més els actes de la nostra Festa Major.

L’equip de govern, amb la regidoria de festes, hem preparat uns actes 
amb la idea d’obrir el nostre poble per poder retrobar-nos, perquè la nostra 
FESTA MAJOR ha de generar moments de família, de cultura popular i de 
gresca, perquè cada estiu, any rere any, infants, joves i no tan joves gravem 
a la memòria els nostres moments de records del present i dels plans de 
futur.

Desitgem 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 
identifi cats, ja que la festa major som tots i cadascun de nosaltres.

Fem que la festa sigui atractiva per als visitants i que els carrers s’omplin de 
festa gaudint-la en cada moment.

Els anys passen els actes canvien però l’esperit de la nostra festa continua 
present en cadascú de nosaltres.

Us desitjo en nom meu, de l’equip de govern i de tot l’Ajuntament que 
passeu una bona festa major, al mateix temps que gaudiu del programa que 
us hem preparat.

Visca la Festa Major!

Rebeu una forta abraçada del vostre alcalde.

Joan Canela 
Alcalde de Vimbodí i Poblet

 

L L I U R E  D ’ A G R E S S I O N S  S E X I S T E S ,

R A C I S T E S  I  L G B T I F Ò B I Q U E S

SI VEUS O VIUS UNA AGRESSIÓ:

112
Servei d'atenció de
trucades d'urgència

#NomésSíÉsSí

 

PER UNA FESTA MAJOR

900 900 120
Contra la violència
masclista. Atenció 24 h

620 26 65 65
Vigilància municipal
L'Espluga de Francolí

646 97 84 20
Policia municipal
Montblanc

665 91 81 39
Vigilància municipal
Sta. Coloma de Q.

977 92 61 70
Mossos d'Esquadra
del districte 24 h
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Dijous 4 d’agost

A les 12 del migdia
Repic de campanes que anuncien l’inici de la festa Major de Vimbodí i 
Poblet 2022.

A la Plaça Major - A dos quarts de 8 de la tarda
Pregó de Festa Major a càrrec del Vimbodinenc, gran col·laborador i fo-
tògraf en els actes del poble, Josep Maria Potau Constantí.

Seguidament, a la Sala Polivalent del Centre Cívic: 
Inauguració de l’exposició de fotografies històriques del nostre Poble, 
cedides per les famílies del nostre municipi, una mostra que ens farà recorre 
els anys passats i ens descobrirà els canvis del nostre poble i dels nostres 
propis canvis personals i familiars.
Fotografies recopilades i rehabilitades per Josep Maria Potau Constanti.

També podrem visitar l’exposició al Foment Parroquial de Cultura dels 40 
Anys de la Coral Veu de la Terra.

A la Plaça Major - A dos quarts de 12 de la nit
Actuació de 22 DUO
22DUO és la cara més fresca i actual dels 
grups de versions. Un duet que s’atreveix 
amb tot i que combina l’experiència dels 
polifacètics músics Marina Prades i Oriol 
Padrós per crear una experiència musical 
que s’adapta a qualsevol situació: els hits 
pop més recents, les cançons de sempre, 
estàndards de jazz, música clàssica o qual-
sevol cosa que necessitis. Amb una imatge cuidada, uns quants instruments 
i un bon domini de les noves tecnologies, 22DUO és la música que vols. 

Divendres 5 d’agost 

Al Cinema Foment - A les 6 de la tarda
Amb la pel·lícula “LA REVOLTA DELS CONTES”. Entrada gratuïta

A la Plaça de les Fonts del Gorg - A dos quarts de 10 de la nit
Sopar de Festa Major, elaborat i servit per LA CUINA DE L’ARACELI  i ame-



nitzat per el nostre company i veí Antonio Fernàndez que duran el sopar ens 
farà  gaudir del millor repertori de musica.

Al Pàrquing del Pavelló Municipal - A dos quarts d’1 de la nit
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries.

Quico el Célio, el Noi i el Mut de Fer-
reries van fer el seu primer concert en 
una petita taverna de Tortosa el dia 15 
de desembre de 1992. Música d’arrel, 
local però amb vocació universal, inter-
pretada per un fals cec i una divertida 
troupe de personatges que viuen a ca-
vall entre la tradició i la modernitat.
Ara acaben de publicar el seu darrer 
disc ‘Viatge a Buda’, un viatge a l’illa 

més gran de Catalunya a través de l’espai, del temps i de cançons. El 2019 
compliran 27 anys a la carretera, en el seu cas dalt del famós renault 4L que 
han popularitzat en el seu imaginari. Darrere queden 14 treballs discogrà-
fics, 12 premis Enderrock, el Premi Nacional de Cultura i el Premi Joan Ama-
des. 2000 concerts arreu de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, 
el Baix Aragó, el Rosselló francès i ciutats com Paris, Madrid, Brusel·les, 
Bilbao i Saragossa.
S’ha dit que Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries quedaran com la ban-
da que s’ha saltat amb més gràcia i originalitat totes les normes a l’ús sobre 
la manera de recuperar la música popular catalana. També s’ha dit que si no 
existissin, algú els hauria d’inventar; que són un grup combatiu, dels pocs 
que aconsegueixen dir molt amb poques paraules, gràcia i intel·ligència; 
que són una nova demostració que la millor manera d’arribar a la universali-
tat és a través del localisme: la victòria de l’humor en front del poder i de la 
dignitat enfront de la corrupció; que en un món ple de mentides creure que 
els Quicos són reals és un exercici romàntic que encara podem practicar…

Seguidament:
La Cosa Nostra
És un grup de versions format per 7 com-
ponents. Neix l’any 2007 a partir d’un grup 
de joves amics, estudiants de música que 
decideixen fer un grup. A poc a poc es va 
ampliant fins a la formació actual. El nostre 
esperit és clar; entregar Festa i Bona Música 
als nostres concerts. La Cosa Nostra ha fet 



diversos concerts en diferents festes majors amenitzant amb bona música i 
garantint una bona festa. El repertori passa des de el rock més clàssic, per 
l’Ska, la rumba, el pop i fins al rock català entre molts altres estils.

Dissabte 6 Agost 

A la Piscina Municipal - De les 11 del matí a les 2 del migdia
Festa aquàtica

A la Plaça Major - A un quart de 12 del migdia
Cercavila del grup de geganters i grallers la palanca de Vimbodí i Po-
blet des de la Plaça Major fins la plaça de l’Esglèsia.

Església Parroquial - A les 12 del migdia
Ofici solemne de festa major, en honor del patró de la vila, predicarà Mn. 
Antoni Rosario, Rector de Vimbodí.

En acabar la missa, cercavila dels geganters fins la Plaça Major.

Seguidament
Entrega de càntirs als nou nats de la vila als porxos de l’Ajuntament, es 
farà entrega del càntir als nous Vimbodinencs i vimbodinenques nascuts  
entre el 2016 i el 2021.

També podrem trobar una parada de l’Associació juvenil Somdepoble, 
que ens oferiran el seus productes de la setmana de la joventut.

A la Plaça Major- A les 6 de la tarda
Baksa (espectacle familiar)
A causa de la pandèmia tres pallassos 
van haver de deixar pendent l’organit-
zació d’una gran festa. Amb el retorn a 
la normalitat, el sr. Edetti vol celebrar 
aquesta festa com mai ningú ho ha fet. 
Ha hagut d’esperar molt de temps per 
això vol que sigui espectacular. A més, 
ell no és l’únic que en té ganes, tothom 
en té ganes, per tant aquesta haurà de ser la millor de les festes. Per tal de 
muntar-la en condicions compta amb l’ajuda dels seus amics Etorini i Pare-
lina. Muntar un esdeveniment així hauria de ser fàcil. Tothom sap organitzar 
festes.  Una funció de pallassos familiar, apte per a tots els públics: Baksa!



A la Raval de Lleida - A dos quarts de 7 de la tarda
Plantada de Gegants, davant del parc infantil.

A dos quarts de 8 de la tarda
Cercavila gegantera

A la Font del Blau - A les 11 de la nit
Correfoc, a càrrec dels Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga.

Recorregut: Sortida des de la Font del Blau, Raval de Montblanc, Carrer 
Major, Plaça Major, Carrer Joan Grinyó, Carrer de la Font, Anselm clave i 
Raval de Lleida, acabarem al parc infantil.
Recordem no aparcar vehicles en el recorregut del corre-
foc i protegir portes i finestres. 

Al Pàrquing del Pavelló Municipal - A dos quarts d’1 de la nit
Concert amb l’orquestra Metropol. 
L’orquestra Metropol neix l’any 98 
com a trio de música seqüenciada 
i comença el seu creixement l’any 
2001 amb la creació de l’empresa 
Metropol Artístic, SL.
Reconeguda com una de les mi-
llors orquestres de Catalunya, i 
un cop superada l’etapa de canvi 
amb molt bona nota (nominada per 
quarta vegada consecutiva com a finalista dels premis ARC de Catalunya 
2013 com a millor Orquestra de Ball).

Seguidament discoteca mòbil  
amb el Dj XAVIGGI

Diumenge 7 d’agost 

A la Piscina Municipal - De les 11h a les 2 del migdia
Festa aquàtica.

Església Parroquial - A les 12 del matí
Missa Dominical.



A la plaça Major- A les 12h del matí
Sardanes amb la Cobla Contemporània. 

La Contemporània es va crear amb l’ob-
jectiu de fer aportacions noves i diferents 
al món de la cobla. Les seves actuacions 
en directe estan adreçades a un públic 
molt divers. El seu Sardaxou implica tot-
hom. La Cobla Contemporània es basa 
en les partitures musicals més conegudes 
per arranjar-les al ritme de la sardana, que 
s’interpreta amb instruments singulars. 
La Contemporània ha obert el món de la co-

bla i la sardana a àmbits generalistes, com els Premis Gaudí, el Fòrum de 
Barcelona, la Patum de Berga o el Piromusical de la Mercè de Barcelona.

Al Cinema Foment - A dos quarts de 6 de la tarda
Amb la pel·lícula “CINCO LOBITOS”.

A la Plaça Major - A les 7 de la tarda
Pep Callau i els Pepsicolen.
El pallasso Pep Callau i el grup musical Pepsi-
colen ofereixen una barreja explosiva d’animació 
musical i d’actuació clownesca que encomana 
el riure i l’alegria a tots els seus espectadors. Un 
espectacle d’humor, dirigit tant als més menuts com a tots els grans que 
vulguin treure el clown que porten dins al ritme de la música i les bromes.

Des de la Muntanyeta- A dos quarts 11 de la nit
Castell de focs, a càrrec de la Pirotècnia Catalana. 

A les Fonts del Gorg - A dos quarts 12h de la nit
Havaneres amb els Pescadors de l’Escala.
La seva impecable trajectòria musical al llarg 
de les seves 50 anys d’història ha fet que ha-
gin estat reconeguts al 2014 amb la “Creu de 
Sant Jordi” una distinció de la Generalitat de 
Catalunya, creada amb la finalitat de «distingir 
a les persones naturals o jurídiques que, pels 
seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a 
Catalunya en la defensa de la seva identitat o, 
més generalment, en el plànol cívic i cultural
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