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Quan l’estiu s’esvaeix suaument amb 
aquell punt de melangia, arriba la nos-
tra esperada Festa Major en honor de 
la patrona de Vilanova de Bellpuig, la 
Mare de Déu del Lliri. És la millor oca-
sió per acomiadar-nos amb alegria de 
la calor i dels dies interminables i tor-
nar a la feina amb la il·lusió renova-
da abans no ens abraci el rude hivern. 
Vaja, que arriba de nou La Festa Major 
per carregar-nos les piles!

Tenim 5 meravellosos dies per gaudir 
de totes les activitats de matí, de tarda 
o de nit. Hem preparat un programa 
pensat per a tots els veïns i veïnes del 
poble  i per a tots aquells que vinguin 
de fora a compartir aquests moments 
festius, amb espectacles, música,

Albert Font



sardanes, competicions esportives,
celebracions religioses, exposicions, 
cercavila, correfocs, gimcana, vermu-
tet, ball, ball, ball ... i molt més! 
Gràcies a l’esforç inestimable de to-
tes les entitats involucrades, volunta-
ris i consistori, perpetuem les nostres 
tradicions i la nostra cultura de forma 
alegre i divertida alhora que segura i 
respectuosa. 

Raons no ens falten, doncs, d’obli-
dar-nos per unes hores dels neguits i 
viure amb intensitat i joia aquests mo-
ments que apropen i uneixen famílies 
i amics.

Sortim al carrer, compartim el nostre 
temps, fem nostre el poble, fem nostra 
la Festa! 

Bona Festa Major 2019!

L’equip de Govern,
Consistori Municipal de

 Vilanova de Bellpuig





DIJOUS, 5

al camp d’Esports Municipal Pre-
sentació dels equips de la U.E. Vi-

lanovenca i 6è Memorial 
Casimiro Pons

Partit de futbol entre
U.E. VILANOVENCA

 C.F. BELLPUIG
 durant el partit sopar popular.

20.00H

a la zona Esportiva Municipal Ti-
rada de Bitlles, demostració del 
Club de Bitlles de Vilanova i 
possibilitat de provar-ho!

19.00H

a la zona Esportiva Municipal 
partit d’exhibició de Pàdel

19.00H

a la zona Esportiva Municipal 
Presentació del vídeo NSF 2019

23.00H

al bar del Poliesportiu festa de 
la cervesa

00.00H



DIVENDRES, 6

Missa concelebrada en honor 
de la Mare de Déu del Lliri, can-
tada per la coral Verge del Lliri

12.00H

a la plaça de l’Anjua inici de la  
cercavila amb els Geganters i 
Grallers la Guineu

10.30H

a la Zona Esportiva Municipal 
GIMCANA FAMILIAR, en acabar 
la cercavila

PREU DE 3€ PER PERSONA

12.00H

al Poliesportiu sardanes amb 
la COBLA LO CASTELL

13.00H

Meritxell Tudela

Inscripció a  
joventut@vilanovadebellpuig.cat

mailto:joventut%40vilanovadebellpuig.cat?subject=Gimcana%20Familiar


al recinte de les
 piscines
 municipals
 Parc Aquàtic Xou’s

16.00H

a la Zona Esportiva Municipal 
GIMCANA GUARRA JUVENIL, ini-
ci/final espai piscines.+16anys 

PREU DE 5€ PER PERSONA

19.00H

a la Zona Esportiva Municipal 
finals del torneig de Pàdel

19.00H

al camp d’Esports Municipal 
Partit de futbol femení 
U.E. Vilanovenca - CEPU

19.00H

Marta Argilés

Inscripció a  
joventut@vilanovadebellpuig.cat

http://
http://
mailto:joventut%40vilanovadebellpuig.cat?subject=Gimcana%20guarra%20juvenil


al Poliesportiu sessió llarga de 
ball amb el

GRUP LOREN

20.00H

al Poliesportiu espectacle de nit 
amb 
BROTS de TONI ALBÀ

00.00H

a l’exterior del Poliesportiu con-
cert de nit jove  amb el grup BALL 
THE RASKA

02.00H

a l’acabar al bar del 
Poliesportiu

 festa amb DJ



DISSABTE, 7

al recinte de les piscines munici-
pals Festa de l’Escuma Xou’s

12.30H

al camp d’Esports Municipal 
partit de futbol  Aleví 
U.E. VILANOVENCA 
 C.E. PLA D’URGELL

11.30H

a la plaça Catalunya 39è Con-
curs de Colles Sardanistes amb 
la Bellpuig Cobla 

18.30H

a la zona Esportiva Municipal 
Vermout popular a càrrec de la 
U.E. Vilanovenca amb DJ 
resident

13.00H

a l’església de Sant Pere missa 
solemne en honor als Sants 
Màrtirs

12.00H

Josep Maria Buireu



al poliesportiu sessió llarga de 
ball amb el grup
BANDA SONORA

20.00H

a la plaça de l’Anjua
Correfoc i espectacle pirotècnic 
a càrrec dels ROJOS JUNDA

22.00H

a l’exterior del poliesportiu nit 
jove amb concert 

del grup 7DE ROCK
i en acabar sessió amb el 

DJ Ernest Codina

01.00H



DIUMENGE, 8
missa en sufragi dels difunts11.30H

pels carrer de la vila especta-
cle infantil HELIKO de la com-
panyia SIDRAL, inici plaça de 
l’Anjua

18.00H

a la plaça de les Vilanoves Ver-
mout popular amb el grup THE 

RURALITES

13.00H

al poliesportiu concert de Festa 
Major amb la cobla-orquestra 

NOVA BLANES

18.00H

a l’antic magatzem de cal Xai SCAPE 
ROOM Misteri al Museu, amb prèvia 
inscripció a l’Ajuntament  (grups de 
4/6 persones) edat recomanda a par-

tir de 15 anys

17.30H
A

21.30H

al poliesportiu sessió de ball amb 
la cobla-orquestra 

NOVA BLANES

20.00H

Inscripció a  
joventut@vilanovadebellpuig.cat

http://
mailto:joventut%40vilanovadebellpuig.cat?subject=Scape%20Room


DILLUNS, 9

al poliesportiu i durant tot el dia 
Parc Infantil  Xou’s

10.00H
A

19.00H

al poliesportiu ball fi de festa 
amb el grup

MADISON

20.00H

a la mitja part del ball, sopar 
popular

en acabar al bar del Poliespor-
tiu sessió de DJ

llençada de fanalets voladors 
per donar fi a la Festa Major

22.00H

http://


*Del 2 al 6 de setembre Torneig de Pàdel 

*Del 03 al 10 de setembre, Exposició Ar-
tistes catalanes del dibuix i la pintura als 
baixos de l’Ajuntament. Horari de 11:00h 
a 13:30h

* Animem a les cases a engalanar els bal-
cons en motiu de la Festa Major. El Balcó 
amb l’engalanat més original tindrà un re-
coneixement.

* L’organització es reserva el dret a modi-
ficar horaris o espectacles per causes de 
força major.
 
*Venda de llotges i tiquets pel sopar de di-
lluns a l’Ajuntament de 9.30h a 13.00h els 
dies 2, 3 i 4 de setembre.

*Preu dels entrepans de dilluns 2€.

Fotografia de la portada realitzada per
 l’Àngel Pascual, correfoc de la Festa Major
de l’any 1995.

http://


Concurs
 Fotogràfic 
Instagram

menciona a
ajuntament_vilanovadebellpuig

i utlitza l’etiqueta #VvaBFM19 per
 participar al concurs fotogràfic de la 

Festa Major.

Clica aquí per accedir a les bases del 
concurs i premis 

https://drive.google.com/file/d/1kADe26rPA6o08UnxTX_8nFk6wp7udSWQ/view
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