




Quan llegiu aquest escrit estarem a tocar de ce-
lebrar la Festa Major de Vandellòs en honor dels 
seus patrons Sant Cosme i Sant Damià. Una festa 
llargament esperada, després de dos anys compli-
cats en tots els sentits de la vida, especialment en 
l’àmbit sanitari.

Estem segurs que, amb totes les precaucions que 
facin falta, les festes seran un punt de trobada i de 
germanor dels veïns/es i visitants que volen gau-
dir dels nombrosos actes que han preparat amb 
gran il·lusió les diferents entitats del poble junta-
ment amb la regidoria de Festes. Tothom tindrà 
moments de diversió, des dels més petits fi ns als 
més grans. 

En nom de l’Ajuntament, vull agrair a tots els 
col·lectius del poble les iniciatives que han tingut 
durant aquests temps de difi cultat perquè han es-
tat capaços de mantenir la flama festiva, i també 
la cultural i esportiva, ben viva al poble. No han 
estat temps fàcils i per això, quan la normalitat va 
retornant, és el moment de valorar els esforços i 
sacrifi cis que s’han fet. Moltes gràcies!

També aprofi to per a felicitar la pregonera d’en-
guany, M. Antònia Castellnou, que durant quaranta 
anys ha exercit el seu magisteri sobre tantíssimes 
generacions de nois i noies del poble. És una per-
sona molt capacitada per a la docència, sòbria en 
les formes i entregada a l’alumnat, que ha deixat 
una gran petjada entre tota la comunitat educativa 
de Vandellòs durant les darreres dècades.

Retre un petit homenatge a les persones que tant 
han aportat a la col·lectivitat com l’Antònia és un 
reconeixement que a tots ens agradarà fer durant 
aquests dies. 

Per acabar, només vull animar-vos a participar ac-
tivament i a xalar en les festes.

Visca la Festa Major de Vandellòs!

Benvolguts veïns i veïnes,

També aprofi to per a felicitar la pregonera d’en-
guany, M. Antònia Castellnou, que durant quaranta 
anys ha exercit el seu magisteri sobre tantíssimes 
generacions de nois i noies del poble. És una per-
sona molt capacitada per a la docència, sòbria en 
les formes i entregada a l’alumnat, que ha deixat 
una gran petjada entre tota la comunitat educativa 
de Vandellòs durant les darreres dècades.

Retre un petit homenatge a les persones que tant 
han aportat a la col·lectivitat com l’Antònia és un 
reconeixement que a tots ens agradarà fer durant 
aquests dies. 

Per acabar, només vull animar-vos a participar ac-
tivament i a xalar en les festes.

Visca la Festa Major de Vandellòs!

Alfons Garcia
Alcalde de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant



Rosa Saladié
Presidenta del Centre 
Cultural, Esportiu i 
Recreatiu de Vandellòs

Ja ha arribat la nostra Festa Major en honor de Sant Cosme 
i Sant Damià.

Aquest any podem dir que tornem a la normalitat, després 
de les restriccions sanitàries d’aquests dos anys de pandè-
mia de la Covid-19.

Tenim preparats més de trenta actes, de tot tipus, perquè 
hem intentat complaure a totes les edats, i també hem in-
clòs alguna novetat, esperem que us agradi!

La Junta del Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vande-
llòs hem organitzat aquesta Festa Major amb molta il·lusió, 
juntament amb la col·laboració de les Entitats del Poble i 
de l’Ajuntament. Entre tots, hem aconseguit aquest progra-
ma que teniu a les vostres mans.

La Festa Major és el moment de retrobar-nos i de gaudir al 
màxim de tots els actes. Us encoratgem a participar-hi i a 
sortir al carrer.

Volem felicitar la pregonera d’aquest any, la Sra. M. Antònia 
Castellnou Saladié. És fi lla de Vandellòs i mestra de profes-
sió, que ha dedicat la seva vida durant 40 anys a l’ensenya-
ment de les nenes i nens del poble.

A més, ha estat i està lligada al teixit cultural del poble, 
sempre oberta a col·laborar amb les diferents Entitats del 
poble:

Va ser professora dels cursos de dansa tradicio-
nal per a la canalla que va organitzar el Grup de 

Dones Alamanda.

Va ensenyar a ballar a les persones que havien 
de portar el Boc del Grup de Diables.

És cofundadora de la Secció de Capgrossos del 
CCERV, que es va crear l’any 2014; i ha partici-
pat i participa activament preparant els balls, 

ensenyant a ballar i fent ballar aquestes fi gures 
festives.

La Junta del Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu us desit-
gem que passeu una Molt Bona Festa Major!

Benvolgudes 
veïnes i veïns de Vandellòs



M. Antònia 
Castellnou Saladié
Pregonera de la Festa 
Major de Vandellòs 
2022

Mestra

Tots em coneixeu, soc d’aquí i durant 40 anys he estat 
mestra a la nostra escola i per la meua classe han pas-
sat fi ns i tot alguns pares i fi lls. Formo part de Vandellòs 
i Vandellòs forma part de mi, no només per naixement, 
sinó també per voluntat de viure-hi i d’haver-hi dedicat 
tota la meua vida professional.

Estic molt contenta de dirigir-vos aquestes paraules i 
agraeixo la distinció que m’ha fet el Sr. Alcalde i l’Ajunta-
ment de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant proposant-me 
com a pregonera de la Festa Major.

Sempre m’he sentit molt lligada a la cultura i tradicions 
catalanes, a la llengua, a les festes, a la música i a la 
dansa. A l’escola coincidint amb el calendari escolar, la 
primera festa que sempre hem treballat i celebrat, és la 
festa major, que ha fet d’enllaç motivador entre el fi nal de 
l’estiu, carregat d’emocions i vivències noves, i l’inici del 
nou curs, ple de dubtes i anhels.

Recordo les festes majors de la meua infantesa, fes-
tes esperades amb molta il·lusió per tothom: sardanes, 
concerts, balls, teatres còmics o de revista, havaneres, 
cucanyes... Desitjades a més a més, per ser una de les 
èpoques de l’any d’estrena de roba i de sabates. Em fa 
feliç veure com molts d’aquells actes de festa perduren 
en els nostres dies. D’altres s’hi han incorporat i ara ja 
formen part de la nostra cultura i tradició, com els dia-
bles, els capgrossos... i alguns que havent-s’hi incorpo-
rat amb gran entusiasme i dedicació, malauradament es 
van perdre al cap dels anys, com va passar amb el grup 
de teatre Disbauxa, del qual encara enyorem les seves 
obres, el dijous de festa major, per la nit.

Trobant vincles entre el que érem, el que som i mirant 
cap endavant, Vandellòs representa un munt de vivèn-
cies que d’una manera o altra han format la nostra 
personalitat com a poble. Al dir Vandellòs vull dir: gent, 
sentiments i arrels que ens lliguen i que ens fan créixer 
cap al futur.

Aquests dies Vandellòs està de festa, i de festa gran! 
Que els sants metges ens guardin de qualsevol impe-
diment, per a poder gaudir de tots els actes amb salut, 
respecte i alegria.

Gràcies Vandellòs i bona Festa Major!

Estimada gent del meu poble
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 Neus Borràs1 Carla Marcó2 Lluís Nomen3  Ca l’Escoda4  Ca la Torre5Corregaratges

Correfoc infantil

Correfoc adult

Inici recorregut infantil

Inici recorregut adult

Final de recorregut infantil

Final de recorregut adult



Pubilla i damisel·les d’Honor 
Festa Major de Vandellòs 2022

Carla 
Marcó Jardí

DAMISEL·LA

Neus 
Gil Sancho

PUBILLA

Mesaret 
Domènech Margalef

DAMISEL·LA



Dijous 22 de setembre

18:00  •  Església Sant Andreu Apòstol
REPIC DE CAMPANES  

anunciant l’inici de la Festa Major

 18:45 •  Ajuntament de Vandellòs
RECEPCIÓ DE LA PREGONERA

de les festes i de les entitats 
organitzadores de la Festa Major

19:00  •  Pavelló Poliesportiu
PREGÓ DE FESTES

a càrrec de M. Antònia Castellnou Saladié, 
amenitzat per la Banda Municipal de música 

Clau de Vent

A continuació  •  Pavelló Poliesportiu
PRESENTACIÓ DE LA PUBILLA

Neus Gil Sancho i de LES DAMISEL·LES D’HONOR Carla 
Marcó Jardí i Mesaret Domènech Margalef

A continuació  •  Pavelló Poliesportiu
APERITIU POPULAR

a càrrec de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant

  Ajuntament de Vandellòs
RECEPCIÓ DE LA PREGONERA

  Ajuntament de Vandellòs
RECEPCIÓ DE LA PREGONERA

  Ajuntament de Vandellòs

organitzadores de la Festa Major

a càrrec de M. Antònia Castellnou Saladié, 

A partir de 
les 22 hores 

s’iniciarà el joc 
de la pastanaga, 

organitzat per 
l’Associació 
de Joves de 
Vandellòs



Divendres 23 de setembre

08:45
DESPERTAKABALINS 

09:00  •  Plaça Doctor Gil Vernet
25ª CLOTXADA POPULAR 

11:00  •  Pl. Catalunya
EXPOSICIÓ de Cotxes i motos antigues

12:00  •  Església Parroquial St. Andreu
MISSA

Concelebrada en honor dels patrons del poble: 
Sant Cosme i Sant Damià

13:00  •  Plaça Doctor Gil Vernet
SARDANES  amb la Cobla Reus Jove

22:00  •  Pavelló Poliesportiu
1001 GAGS 

Obra de teatre de la companyia La Villarroel

24:00  •  Sala Polivalent
DISCO MÒBIL DJ  Joanet FM



17:00  •  Plaça Doctor Gil Vernet
JOCS TRADICIONALS I TALLER DE CIRC

per a nens i grans, a càrrec de Circ de Jocs

19:30  •  Carrers del poble
4t. CORRE GARATGES  

amb la xaranga Xino-Xano. Veure Recorregut

20:00  •  Pavelló Poliesportiu
ORQUESTRA LA SELVATANA Concert de tarda

21:00  •  Pavelló Poliesportiu
1er. SOPAR DE FESTA MAJOR

Tiquets a la venda a la  
Cooperativa Agrícola de Vandellòs

23:30  •  Pavelló Poliesportiu
ORQUESTRA LA SELVATANA Ball de Festa Major.  

Durant l’acte es durà a terme els Balls de Rams i Fanalet. 
Els beneficis d’aquests balls aniran destinats a la Lliga contra el càncer  

de les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre

02:30  •  Pavelló Poliesportiu
GRUP DE VERSIONS:

Músics de carrer, que faran un tribut de Xarango

4:30  •  Pavelló Poliesportiu
DISCO MÒBIL DJ Aleix Ballesté



Durant l’espectacle infantil de les 11:00 hi haurà una taula 
de recaptació a favor de l’AFANOC

Dissabte 24 de setembre

09:00  •  Camp de Futbol
Tirada de BITLLES de Festa Major

11:00  •  Plaça Doctor Gil Vernet
LA SUPER BLEDA

Espectacle Infantil de la companyia La Bleda

A continuació  •  Plaça Doctor Gil Vernet
SORTEIG

de l’Associació de Comerços de 
l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors

A continuació  •  Plaça Doctor Gil Vernet
VERMUT RUMBERO

Vermut rumbero amb la banda Windy Coast

16:30  •  Camp de Futbol
GIMCANA Asclats de Festa. ADF

18:30  •  Plaça Doctor Gil Vernet
PLANTADA DE BESTIES

Lo Boc de Vandellòs, el Caballet de Mar de l’Hospitalet de 
l’Infant i les Manotes Pepet i Roseta de Vandellòs



19:00  •  Carrers del poble
SEGUICI POPULAR

amb el Ball de Diables Infantil de l’Hospitalet de 
l’Infant, Lo Boc de Vandellòs, la Colla de Diables 

Infantil de Vandellòs,El Caballet de Mar de l’Hospitalet 
de l’Infant, les manotes Pepet i Roseta de Vandellòs, 

els Cap Grossos de Vandellòs i la Banda Municipal  
Clau de Vent.

21:00  •  Pl. Dr. Gil Vernet i carrers del poble
33è GRAN CORREFOC DE NIT

amb la Colla de Diables de Vandellòs, el Ball de 
diables de l’Hospitalet de l’Infant i Colla de Diables 

Masovers de Mora la Nova. Veure recorregut.

24:00  •  Pavelló Poliesportiu
NIT JOVE   

amb el grup de Versions Vizuri

A continuació  •  Carrers del poble
XARANGA  

Xaranga amb el grup Tarorata pels carrers del poble, 
des del Pavelló a Ca la Torre

 A continuació  •  Ca La Torre
DISCO MÒBIL  DJ Adam Lay



Diumenge 25 de setembre

09:00  •  Camp de Tir La Murta
TIR AL PLAT  

Tirada local social. Inscripcions fins a les 11:00h.

 10:00  •  Esglesia Parroquial St. Andreu
MISSA MAJOR  

11:00  • Pl. Dr. Gil Vernet i carrers del poble
7ª. TROBADA DE GEGANTS  I CAPS GROSSOS  

 amb la Colla Gegantera del Foment Cultural de l’Hospitalet 
de l’Infant i Colla de Cap grossos del CCER de Vandellòs . 

10h. Plantada a la Pl. Drs. Gil Vernet

12:00  •  Pavelló Poliesportiu
LA VELLA PAGESIA Homenatge a la Vella Pagesia  

amb l’actuació de La Rondalla dels Ports

16:00  •  Local de l’Associació de Joves de Vandellòs
MEETING POINT

17:00  •  Plaça Doctor Gil Vernet
CAFÈ CONCERT

Música tradicional amb el grup Tocats del grall



L’organització es reserva el dret de modifi car els actes previstos degut 
a condicions epidemiològiques i/o meteorològiques.

18:30  •  Pavelló Poliesportiu
PARTIT DE FUTBOL SALA

Trofeu Festa Major amb els equips: 
CFSVandellòs - CFS Tivissa

20:00  •  Plaça Doctor Gil Vernet
XOCOLATADA

20:30  •  Plaça Doctor Gil Vernet
ENTREGA DE PREMIS

Entrega de premis del joc de la pastanaga

A continuació  •  Plaça Doctor Gil Vernet
LA VIDA ES UN MUSICAL

Actuació Musical

Cloenda  •  Camp de Futbol
GRAN CASTELL DE FOCS

Per fi nalitzar la Festa Major 2022





ORGANITZA:
CCER de Vandellòs

PATROCINA:
Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

COL·LABOREN:
Associació de Joves
AMPA Vall de llorers
Turisme 
Lliga contra el càncer
Bitlles Vandellòs
Associació de Comerços de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors
ADF
Diables de Vandellòs
Centre d’Estudis de la Vall
Societat de Caçadors Sant Isidre - Secció tir al plat
Banda Clau de Vent
Cooperativa de Vandellòs
Club Futbol Sala Vandellòs
Parròquia de Vandellòs
Grup d’afi cionats als vehicles clàssics

AGRAÏMENTS:
Ràdio Hospitalet
Televisió de Vandellòs
Policia Local
Brigada MunicipalBrigada Municipal

PREUS DELS ACTES

CORREGARATGES: 1 TIQUET 10 € Inclou: 5 refrescos o 5 cerveses i aperitiu
Venda de tiquets al Bar del Casal, Bar dels Jubilats i Bar Can Macari

SOPAR DE GERMANOR: Socis del CCERV i Assoc. Joves de Vandellòs: 20€
No Socis: 25€ Infantil: 12€
Venda de tiquets a la Cooperativa Agrícola de Vandellòs

LA CLOTXA: Soci del CCERV: 4€ |  No soci del CCERV: 8€


