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1 5 de gener DISSABTE
Ball de la Gent Gran i actuació del grup 
Els Trobadors de l'Anoia
A les 17: 30 h al Centre d'Innovació Anoia.
Organitza: Ajuntament de Vilanova del Camí amb la 
col·laboració de l'Associació Pensionistes i Jubilats de 
Vilanova del Camí.
Es requereix certificat de vacunació per assistir 
a aquest acte.

Obra de teatre- Quanta quanta Guerra
A les 19:00 h al Centre Polivalent Can Papasseit
Adrià Guinart necessita saber, conèixer, aprendre... 
La necessitat d'aquest jove el portarà a fugir de 
casa seva per anar a la guerra. Una guerra turbu-
lenta i miserable que Adrià intentarà esquivar. 
Múltiples personatges apareixeran en la seva 
vida. Personatges que el faran saber, conèixer i 
aprendre.
A càrrec de: Farres Brothers i CIA
Organitza: Ajuntament de Vilanova del Camí- Cultura
Acte gratuït

1 6 de gener DIUMENGE
Durant tot el dia, de 9 a 20 h a la Pl. Major, 
carrer Major, carrer Onze de Setembre, 
carrer de Santa Llúcia i a la pl. del Mercat.

Al pas de la diligència
Un passacarrers amb la Diligència Igualadina i els 
seus viatgers com a protagonistes.
A les 09:15 h, sortida de l´antic Hostal d´en Rovira 
d´Igualada a la rambla de Sant Isidre d'Igualada, 
lloc de partida original de les diligències durant el 
segle XIX. 
El seu pas pels carrers de Vilanova; A les 10:45 h, 
des de la plaça Major, carrer Nou, carrer Monistrol, 
avinguda Montserrat, avinguda Santa Llúcia, plaça 
del Mercat.
Col·laboren: Ajuntament d'Igualada, Antic Gremi de Tra-
giners d'Igualada, Associació Cultural Camp del Rei, 
Associació de Veïns Barri Sant Nicolau, Geganters de 
Vilanova, Diables Els Cabrons, Unión Cultural Extremen-
ya Anoia, Futbol Club Vilanova del Camí, Vilanova Comerç, 
Esbart Dansaire de Vilanova del Camí, ASOPROCAT, 
Gralla Manufactures Teatrals.

Esmorzar del Camí Ral
A les 10 h a la plaça Major.
Coca i xocolata per a tots els participants.
Organitza: ASOCPROCAT

Ofici solemne en honor de Sant Hilari
A les 11 h a l'església de Sant Hilari.
Patró de Vilanova del Camí.
A la sortida d'Ofici, Dansa de Vilanova, a 
càrrec de l'Esbart Dansaire de Vilanova del Camí.

Mostra de productes artesanals alimen-
taris i artesanals dels Països Catalans.
Embotits, formatges, joguines, cistelles... i tota 
classe de productes artesanals d'arreu del territori.

Els Oficis del Camí Ral
Ho podreu reviure durant tot el dia a la pl.Major.
A Vilanova, durant el segle XIX, podríeu trobar 
fusters, ferrers, ceramistes...

VII Mostra d'Artesans Locals i Entitats 
de Vilanova del Camí
Coneixeu els artesans i les entitats del nostre 
municipi.

Atraccions i jocs de cucanya
El Camí Ral també pels més petits de la casa. La 
plaça del Mercat s'omple d'atraccions de fusta i 
jocs infantils per gaudir d'una bona estona.

L'assalt de la diligència
A les 12:30 h a la plaça del Mercat. 
El plàcid viatge de la Diligència Igualadina cap a 
Martorell es veu alterat per uns bandolers...
Un gran espectacle, amb la participació de les 
entitats del municipi, basat en l'assalt real a una 
diligència a l'Hostal del Porc de Vilanova el juliol 
de 1882.
Organitza: Aj. de Vilanova del Camí- Promoció Econòmica.
Col·laboren: Ajuntament d'Igualada, Antic Gremi de Traginers 
d'Igualada, Associació Cultural Camp del Rei, Associació de 
Veïns Barri Sant Nicolau, Geganters de Vilanova, Diables Els 
Cabrons, Unión Cultural Extremenya Anoia, Futbol Club 
Vilanova del Camí, Vilanova Comerç, Esbart Dansaire de 
Vilanova del Camí, ASOPROCAT, Gralla Manufactures Teatrals. 

Tabalada del Camí Ral
A les 17:30 h, inici a la plaça Major, carrer Major 
i plaça del Mercat.
A carrec dels grup de tabals dels Diables dels 
Cabrons de Vilanova del Camí.

Passejant pel Camí Ral podràs trobar...
El Pregoner anunciant la festa, el Sereno marcant 
les hores i uns músics- Els Germans de Can Cabrera- 
fent sonar els seus instruments. Espectacles 
itinerants a càrrec de Xarop de Canya.

El Corral del Camí Ral
La granja d'animals torna a la plaça del Mercat.

35a  Pujada 
als diposits

Benvolguts/des veïns/es,
La festa en honor al nostre patró, ens 
transporta a èpoques passades i ens 
acosta a la nostra història. Aquest any, 
gràcies a la implicació de comerciants     
i entitats incorporem alguns episodis 
històrics teatralitzats, com l’assalt a la 
diligència d’Igualada, que també tindreu 
ocasió de veure a Vilanova del Camí. Vull 
agrair a totes aquelles persones que 
col·laboren en aquest projecte, la seva 
ajuda altruista i la seva dedicació.

També a Cultura i Esports que, juntament 
amb Promoció Econòmica, estan organit-
zant actes per celebrar la Festa Major 
d'Hivern. Una celebració, però, que estarà 
subjecte a l'evolució de la pandèmia i a 
les mesures sanitàries del moment.

Que tingueu tots i totes una bona Fira i 
una feliç Festa de Sant Hilari!

Noemí Trucharte i Cervera
L’Alcaldessa

Benvolguts/des
Els vilanovins i les vilanovines les hem 
vist de tots colors al llarg dels segles. El 
nostre camí ral ha vist passar guerres, 
pandèmies, plagues, bonances i desas-
tres i així i tot ens hem sobreposat. D'una 
forma o un altre cada 13 de gener hem 
sigut conscients que estàvem de festa. I 
això és el que volem fer. Estar de festa i 
retrobar-nos. Retrobar-nos al carrer 
després d’un any sense Fira del Camí 
Ral. Ho intentarem, malgrat les dificul-
tats, amb totes les forces. Una cita per 
celebrar i gaudir amb els que ens visiten. 
Un programa ple d’activitats i tot el pols 
d’artesans i comerciants ens espera per 
Sant Hilari.

Gaudiu-ne!

Bona Fira del Camí Ral!

Jordi Baron Escriche
Regidor de Promoció Econòmica

Salutacions

Hora: 10:00 h

Lloc de sortida: Plaça Extremadura
Hi ha una sortida anticipada per a màsters, 
menors i acompanyants a les 09:15 que vulguin 
realitzar el recorregut de manera no competitiva.

Lloc d'arribada: Dipòsit de Ca l'Aromir (3,5 Km)

Inscripció anticipada (gratuïta): a través de la 
plana web www.vilanovadelcami.cat, en l'apartat 
d'esports, o bé a les oficines del Servei d'Esports 
de Vilanova (Tel. 93 805 44 11), fins el 12 de 
gener a les 14h.

Categories cursa: Benjamí, aleví, infantil, 
cadet/juvenil, promesa/sènior, veterans A i 
veterans B.

Trofeus: Als tres primers classificats de la 
general, als tres primers classificats per 
categories, al més veterà i al més jove.

A causa de les circumstàncies ocasionades per 
la Covid 19, en aquesta edició no hi haurà 
botifarrada popular.

Cada participant/família es podrà portar el seu 
esmorzar i espaiar-se per la muntanya.

Més informació: T. 93 805 44 11 o per correu a 
l'adreça esports@vilanovadelcami.cat

Organitza: Ajuntament de Vilanova del Camí- Esports

Caminada de la 
Colla Excursionista

Canvi de la senyera al Pujol de la Guàrdia
Sortida a les 8 h del matí del Restaurant Nou

Es recomana portar esmorzar pic-nic
Organitza: Ajuntament de Vilanova del Camí- Esports 
amb la col·laboració de la Colla Excursionista de Vilanova 
del Camí


