
Organitzar tot aquest reguitzell d’activi-
tats no seria possible sense la col·labora-
ció inestimable de totes les associacions 
i entitats del municipi, que al costat dels 
veïns i les veïnes compromeses amb la 
nostra Festa Major d’Estiu, fan que els 
carrers de Vila-seca i de la Pineda s’om-
plin d’activitats i de convivència. Un agra-
ïment molt especial als “Voluntaris” de la 
Festa Major que han estat treballant colze 
a colze amb el Patronat Municipal de Tu-
risme de Vila-seca, el qual, com bé sabeu, 
està sempre obert a escoltar les vostres 
inquietuds i anhels per a millorar la nos-
tres activitats festives i on sempre sereu 
benvinguts.

Us desitjo que gaudiu molt de la nostra 
Festa Major d’Estiu 2016. 

Vila-seca 2o16
del 22 de

 juliol al 3 d agost

Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca



A Vila-seca ens disposem, del 22 de 
juliol al 3 d’agost, a reviure la nostra 
Festa Major d’Estiu amb un programa 
d’actes on la música serà l’autèntica 
protagonista. Els carrers i les places de 
Vila-seca i de la Pineda s’engalanaran 
per a celebrar una de les efemèrides 
més esperades a la nostra ciutat. 

Enguany s’han programat una cin-
quantena d’activitats festives, dirigides 
sobretot al públic jove i familiar, com 
seran els concerts a l’aire lliure de Cel-
tas Cortos i Seguridad Social; una holly 
party i la participació de xarangues i 
cercaviles, entre d’altres. No hi faltaran 
els elements més populars i tradicio-
nals de casa nostra, com són la Cerca-
vila del Seguici Tradicional, la Cercavila 
de Trabucaires, el Correfoc i el Ball de 
Diables de Vila-seca, així com, el Gran 
Castell de Focs d’Arti�ci. Una mostra 
gastronòmica sobre rodes, en format 
de les ja populars Food Trucks, seran 
algunes de les novetats d’enguany que 
de ben segur seran del vostre grat.

Salutació

Pere Segura Xatruch

President del Patronat 
Municipal de Turisme
de Vila-seca



Organitzar tot aquest reguitzell d’activi-
tats no seria possible sense la col·labo-
ració inestimable de totes les associaci-
ons i entitats del municipi, que al costat 
dels veïns i les veïnes compromeses 
amb la nostra Festa Major d’Estiu, fan 
que els carrers de Vila-seca i de la Pine-
da s’omplin d’activitats i de convivèn-
cia. Un agraïment molt especial als “Vo-
luntaris” de la Festa Major que han estat 
treballant colze a colze amb el Patronat 
Municipal de Turisme de Vila-seca, el 
qual, com bé sabeu, està sempre obert 
a escoltar les vostres inquietuds i an-
hels per a millorar la nostres activitats 
festives i on sempre sereu benvinguts.

Us desitjo que gaudiu molt de la nostra 
Festa Major d’Estiu 2016. 
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22.15h Pel passeig de Pau Casals
Correfoc.
Amb el Ball de Diables de Vila-seca

23.00h A la platja
del Racó
Gran Castell de
Focs d’Arti�ci
Amb Drac Coeters

23.30h Al passeig
de Pau Casals. Concert
Amb Seguridad Social, Relamidos
com a teloner i el Dj Trabubu

Diumenge 24 de juliol
10.30h A la platja de la Pineda
XXIX Travessia Nedant “Platja de la 
Pineda”

19.30h Pel passeig Marítim
Espectacle familiar
Cercavila amb la Cia Todozancos i el seu 
espectacle Bangarulu

Art Street
Al Pinar de Perruquet (zona fonts) i a 
l’estany del passeig de Pau Casals
Dos espectacles familiars entre les 20
i les 22 hores.

21.30h Pel passeig Marítim
Canonada
Acompanyada per la Txaranga Band 
Tocats

Dilluns 25 de juliol 
Art Street
Al Pinar de Perruquet (zona fonts) i a
l’estany del passeig de Pau Casals
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da Divendres 22 de juliol 
19.00h Al pàrquing de la PACHA
Holly Party
Festa disco familiar amb moltes 
sorpreses.
Organitza: Midnight Ibiza, SL

Art Street
Al Pinar de Perruquet (zona fonts) i a 
l’estany del passeig de Pau Casals
Dos espectacles familiars entre les 
20 i les 22 hores.

23.30h Al pàrquing de la discoteca 
PACHA
Festa disco
Amb l’actuació dels Dj’s residents del 
grup PACHA 
Fins a les 4 de la matinada (accès amb in-
vitació, recollir-la al Patronat de Turisme) 
Organitza: Midnight Ibiza, SL

Dissabte 23 de juliol
18.00h Al Centre Cívic i Cultural de la 
Pineda
Recepció d’Entitats Sant Jaume 
2016

19.00h A l’estany del passeig de Pau 
Casals
Castells
Amb l’actuació dels Castellers de 
Sant Pere i Sant Pau, Castellers de 
Castelldefels i  Xiquets de Vila-seca

Art Street
Al Pinar de Perruquet (zona fonts) i a 
l’estany del passeig de Pau Casals
Dos espectacles familiars entre les 
20 i les 22 hores.
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Dos espectacles familiars entre les 20
i les 22 hores.

21.00 h Al Parc del Pinar de Perruquet
Havaneres i rom cremat
Amb el grup d’havaneres Balandra

Dimecres 27 de juliol
22.00h Al Parc de la Formiga
Concurs de Karaoke
Inscripcions per email: pij@vila-seca.cat 
Organitza: AVV la Formiga

Dijous 28 de juliol
21.00h Al Parc de la Riera
La nit del rock. 7a Vila-seca a Tope
Amb les actuacions
de Reincidentes
i Porretas i els grups
vila-secans  DKF
i Distrito Rojo

22.00h Al jardí de la Biblioteca de 
Vila-seca
Espai Chill out
Vine a escoltar música en un ambient 
relaxant
Fins a les 2.00h

Divendres 29 de juliol
20.30h Al Parc de la Riera
Activitat familiar
Reggae per Xics

22.00h Al Parc de la
Riera. Concert
Amb l’actuació
estelar de
Celtas Cortos, 
Cultrum i

Playa de Ángel com a teloners
i la batalla de Dj’s Sendo i Seerch
(La Pegatina)

22.00h Al jardí de la Biblioteca de 
Vila-seca
Espai Chill out
Vine e escoltar música en un espai 
relaxant. Fins a les 02.00h

Dissabte  30 de juliol 
18.30h Pels carrers del
Centre Històric
Especial Cercabirra
Amb Txaranga Band Tocats
i 101 Brass Band de Canarias

19.00h A la plaça de l’Església
Castells 
Amb Xiquets de Tarragona,
Colla Vella dels Xiquets de Valls i 
Xiquets de Vila-seca

21.30h a la Plaça de Voltes
Fi de Festa especial Cercabirra
Amb Txaranga Band Tocats i 101 
Brass Band de Canarias

22.00h Al jardí de la Biblioteca de 
Vila-seca
Espai Chill out
Vine e escoltar música en un espai 
relaxant. Fins a les 02.00h



23.00h A l’aparcament Riera (carrer Joan 
Maragall)
Concert
Amb les actuacions de Aspencat i Buhos i 
batalla dels Dj’s OGT i Nomada (Txarango)

23.00h Al Parc de la Riera
Gran ball de Festa Major
Amenitzat per l’orquestra La Fania
Fins a 2/4 de 5 de la matinada

Diumenge 31 de juliol
8.00h A la plaça de Voltes
8è Concurs de Pintura Ràpida Ciutat de 
Vila-seca
Organitza: Secció d’Art de l’Agrupació 
Cultural de Vila-seca
Fins a les 13.00h

9.00h Des del Parc de
la Riera
Canonada familiar
Acompanyada per
la Píccola Orquesta i la
Cia. ZIGA ZAGA “Skualo”

11.00h A la plaça de l’Església
Esmorzar per la canalla

10.00h Al carrer Major
XLIII Torneig Llampec d’escacs per 
equips
XVIII Torneig Júnior d’escacs per equips
Organitza: Club d’Escacs Vila-seca

12.00h VERMUT AL CARRER DE FESTA 
MAJOR �ns a les 17.00h
Al carrer del Comte de Sicart
2n Ice Cold Beer Festival
Organitza: Bar La Estación

A la Plaça de Voltes
Vermut Electrònic
Amb Dj’s Karlos Ferré i Pascu
Organitza: Històric’s 

A la avinguda Francesc Macià
Vermut Rumbero
Amb Sergi i the Cahi Band
Organitza: Play Off

20.00h Des de la plaça de l’Església Vella
Cercavila del Seguici Tradicional 
amb elements festius i balls.
Amb el Ball de Diables de Vila-seca, 
Trabucaires del Comú, Ball de Cercolets, 
Ball de Gitanes, Ball de Bastons, Ball 
de Valencianes, Xiquets de Vila-seca, 
Geganters i Grallers de Vila-seca.
Concentració: A les 19.30h a la plaça de 
l’Església Vella. Itinerari: c. del Comte 
de Sicart, pl. de Voltes, c. de Sant Bernat 
Calvó, c. de les Creus, c. de Monterols, pl. 
de l’Església, c. de la Font i c. de la Riera.
Consulteu mesures de seguretat 

22.00h Al jardí de la Biblioteca
Espai Chill out
Escolta música en un ambient relaxant
Fins a les 2.00h

21.30h Al Parc de la Riera
Cercavila vintage. Activitat familiar
Amb Locomotions

23.00h Al Parc de la Riera
Circ, dansa i teatre.
Amb l’espectacle Sfera

Dilluns 1 d’agost
22.00h Al jardí de la Biblioteca 



Espai Chill out
Vine e escoltar música en un espai relaxant. 
Fins a les 02.00h

NIT DE MÀGIA
22.00h Al Parc de la Riera
Gala Internacional de Màgia 
Presendata per Roberto Vara amb Mag 
Edgard, Mag Albert i Sébastien Dethise

Dimarts 2 d’agost
21.30h Al Parc de la Riera 
Concert de Festa Major amb
l’orquestra La Principal de la Bisbal

22.00h Al jardí de la Biblioteca 
Espai Chill out
Vine a escoltar música en un ambient 
relaxant Fins a les 2.00h

23.30h  Al Parc de la Riera
Ball de Festa Major
Amenitzat per l’orquestra La Principal de 
la Bisbal

Dimecres  3 d’agost
La Invenció del Cos de St. Esteve
11.00h A la plaça de l’Església
8è Concurs de llançament de pinyols 
d’oliva
Premis Vermut Miró

Splash
Mulla’t a bene�ci de Sosciathlon de 
solidaritat amb la Fundació Josep Carreras
i l’Associació Astafanías
Vermut popular. Preu: 1€
Organitza: Penya Barcelonista de Vila-seca

11.30h A la plaça de l’Església
Repic de campanes
Toc de Festa Major

12.00h A l’Església Parroquial St. Esteve
Missa Major

20.45h A la plaça de l’Església
Lliurament dels premis
d’engalanament
de Balcons
i Carrers
Festa Major de
Vila-seca 2016

21.00h A la plaça de l’Església
Havaneres i rom cremat
Amb el grup d’havaneres Ultramar

22.00h Al jardí de la Biblioteca
Espai Chill out
Vine a escoltar música en un ambient 
relaxant. Fins a les 2.00h

23.00h Des de la plaça de l’Església �ns  a la 
plaça dels Països Catalans
Cercavila de trabucaires
Amb els Trabucaires del Comú de Vila-seca

23.20h Des de la pl. dels Països Catalans 
�ns a la pl. d’Alexander
Flemming
Correfoc
Amb el Ball de
Diables
de Vila-seca 

00.00h A la Via Màxima (Zona Envelat)
Gran Castell de Focs d’Arti�ci
de � de festa. Amb Drac Coeters



NORMES DE SEGURETAT DEL CORREFOC
PER ALS PARTICIPANTS: 
Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues 
i pantalons llargs. 
Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se 
el clatell amb un mocador de cotó. 
Protegir-se els ulls. 
Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.) 
Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls
de les explosions pirotècniques. 
No demanar aigua als veïns. 
Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat. 
Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, 
havent-se d’utilitzar únicament els preparats pels 
organitzadors. 
Respectar les �gures de foc, els seus portadors i els 
músics. 
Adoptar una actitud correcta amb els diables i no 
obstaculitzar el pas ni fer-los caure. 
Seguir en tot moment les indicacions dels diables. 
Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc
i dels punts d’assistència sanitària. 
En el cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament 
als punts d’assistència sanitària. 
En cas de perill, seguir les instruccions dels diables. 

PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS:
Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari. 
Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edi�cis
que en disposin. 
Protegir els vidres de les �nestres, portes i aparadors
amb cartrons gruixuts. 
Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals. 
No tirar aigua als participants ni als espectadors del
correfoc per la perillositat que representa. 
Desconnectar tot tipus d’alarmes. 
Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui 
di�cultar els pas dels actors, organitzadors i participants 
al correfoc. 

NORMES DE SEGURETAT PELS TRABUCAIRES:
L’organització adverteix a les persones amb problemes 
d’oïda o amb sensibilitat auditiva, en especial la gent
gran i els infants, que adoptin mesures de precaució
en els  actes en els quals participin els trabucaires.
Es recomana als assistents portar protecció auditiva.
No s’ha d’encendre res ni fumar a prop de les bosses que 
contenen pólvora.
No s’ha d’envair l’espai on el grup de foc fa l’actuació ni 
agafar ni destorbar cap dels seus membres.
No s’ha de col·locar el cos sobre la vertical de les armes 
d’avantcàrrega en �nestres i balcons.
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CONCURS D’ENGALANAMENT DE BALCONS I CARRERS FESTA MAJOR DE VILA-SECA 2016
Engalanament de Balcons:
Premi del Jurat: Viatge per a 2 persones a Andorra i 100 € per a l’adquisició de material pel Concurs 
d’Engalanament de Balcons 2017.
Premi Popular: Val de 100 € de l’ACEV a gastar en el comerç local i 100 € per a l’adquisició de 
material pel Concurs d’Engalanament de Balcons 2017.

Engalanament de Carrers:

Premi del Jurat: Val de 200 € per a productes de la terra de la Cooperativa Agrícola de Vila-seca i   
200 € per a l’adquisició de material pel Concurs d’Engalanament de Carrers 2017.
Informació i inscripcions al Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca, Carrer del Patró, 10
Tel. 977 390 362, o al correu electrònic: turisme@lapinedaplatja.info

CONCURS DE CARTELLS FESTA MAJOR D’HIVERN - SANT ANTONI 2017
Es convoca un Concurs per a presentar el cartell de la Festa Major d’Hivern - Sant Antoni 2017 de
Vila-seca, que se celebrarà al voltant del 17 de gener. 
Aquest Concurs està adreçat a tothom que sigui major de 18 anys. Les bases de�nitives del Concurs 
es podran recollir al Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca a partir del proper mes de setembre
o podran ser consultades a la pàgina web del mateix Patronat: www.lapinedaplatja.info

CONCURS DE FOTOGRAFIA ALBERT ITURRIA
Us recordem que està obert el Concurs de Fotogra�a Albert Iturria sota la temàtica “Racons”
Podeu consultar les bases a la pàgina web de l’Ajuntament de Vila-seca: www.vila-seca.cat




