
VILALLONGA DEL CAMP
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SANT ABDON I SANT SENÉN
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Festa 
Major 
d’Estiu 
2018 
Sant Abdon 
Sant Senén

Organitza
Ajuntament de Vilallonga del Camp
Regidoria de Festes
Regidoria de Cultura
Comissió de Festes

Participen i col·laboren
Lliga Contra el Càncer de Vilallonga del Camp
Associació de Jóvens de Vilallonga del Camp
Club Ciclista de Vilallonga del Camp
Centre d’Estudis Pere Virgili
Colla Gegantera i Grallers i Timbalers de Vilallonga del Camp
Repsol
Revista El Codony
Comissió Fot-li Gasto

Disseny i maquetació
Pàkaru, estudi creatiu

L’Ajuntament de Vilallonga del Camp es reserva el dreat de modificar llocs i horaris de tots els actes per 
qüestions d’organització d’última hora a causa d’imprevistos que poguéssin afectar el transcurs dels actes.



Salutació de l’alcalde
Vilallonguins i Vilallonguines, la Festa Major d’Estiu ja està aquí!

Primer de tot, agrair a totes les associacions que col·laboren i ajuden 
que la festa sigui més lluïda. Enguany volem fer una menció espe-
cial a l’empresa Repsol que ha ajudat en el naixement d’una nova 
integrant a les festes del nostre poble, la nova geganta Sança de 
Castella. Us esperem a la seva presentació i bateig! A partir d’ara, 
l’Alfons ja no ballarà sol!
Molta activitat ens espera aquests dies, tant per a petits com per als 
grans, plens de festa i xerinola.

Enguany tindrem un nou acte, la Festa Holy que ens emplenarà de 
colors. Divendres després de la cercavila amb els gegants i el Minguet, 
sentirem plegats la crida a la Festa Major a càrrec de la revista El 
Codony que enguany celebren 25 anys. Balls, concerts, espectacles, 
guerres d’aigua, el sopar solidari que organitza la Lliga Local Contra 
el Càncer... i la nostra Diada Castellera que esperem que ens porti una 
gran jornada per fruir tots. 
Molts actes per a tothom, per a celebrar la Festa dels nostres sants pa-
trons, i que tots junts hem de viure, com un poble unit, per aquest motiu 
us animo a gaudir-la.

Visca Sant Abdon i Sant Senén!
Visca Vilallonga del Camp!

Carmel Gil Lara
Alcalde de Vilallonga del Camp



La Crida
En els darrers 25 anys, Vilallonga ha sofert una gran transformació, pot-
ser una de les més importants de la seva història, i la revista El Codony 
n’ha escrit la seva crònica. En l’editorial del número 0 es plasmava el 
seu objectiu: “Aquesta publicació neix amb l’esperit i la intenció d’es-
devenir un mitjà de comunicació plural i obert a totes aquelles persones 
i col·lectius..., vol donar-nos a conèixer tant la més viva actualitat del 
nostre poble com la seva història...”. Després d’un quart de segle creiem 
que hem complert amb els objectius fundacionals.
Els canvis que s’han produït durant aquests anys han afectat la vida del 
poble. Urbanísticament parlant, Vilallonga s’ha engrandit substancial-
ment. Els nous habitatges s’han omplert amb gent del poble i amb molts 
de fora vila. Això ha comportat que en aquests 25 anys la població 
s’hagi doblat i com a conseqüència la vida social i veïnal s’ha transfor-
mat. Els vilallonguins nouvinguts representen un 70% de la població.
Però la sàvia nova ha rejovenit la població. S’ha passat de no arribar 
a una línia a l’escola a tenir-ne dues de consolidades. Més gent jove 
suposa més activitat lúdica, noves iniciatives.
Si voleu conèixer detalls d’aquesta evolució i de com s’han anat trans-
formant les coses, en definitiva si teniu curiositat per la història d’aquests 
25 anys de Vilallonga, us convidem a visitar l’exposició titulada “El 
Codony: 25 anys relatant la crònica de Vilallonga” que es podrà veure 
a la Sala gran del Museu Pere Virgili. Hi trobareu una infinitat de detalls 
que ja no recordàveu.
Tot l’equip de redacció i col·laboradors de El Codony us animem a gau-
dir d’aquesta Festa Major d’Estiu!

El Codony
Revista trimestral de Vilallonga del Camp



Dissabte 21
12 h
Festa Nins i Nons
Inscripcions: A les oficines de 
l’Ajuntament.
Organitza: Associació de Jóvens 
de Vilallonga del Camp i Associa-
ció Cultural Embruix El Morell.
La Granja

17.30 h
Pedalada Popular
Organitza: Club Ciclista de 
Vilallonga del Camp.
Col·labora: Ajuntament Vilallonga. 
En acabar coca amb xocolata i 
refrigeri.
Sortida i arribada al Poliesportiu, 
recorregut pel terme.

A continuació
Animació infantil



DIUMENGE 22
12 h
Presentació i bateig 
de la nova geganta de 
Vilallonga del Camp, 
Sança de Castella
Sança de Castella i de Polònia 
(1154 - Sixena 1208). Reina con-
sort d’Aragó, Princesa consort de 
Catalunya i comtessa consort de 
Barcelona (1174 - 1208). Fou es-
posa del rei Alfons I de Catalunya. 
Apadrinada per la Colla IPM de 
Reus i El Pitot i la Pitota del barri 
de Dalt de Mont-roig.

DIJOUS 26
19.30 h
Festa Holy
Obsequi d’una bossa de pols de 
color als 100 primers.
Preu bossa: 1€
Es recomana vestir roba de color 
blanc o color clar.
Poliesportiu



DIVENDRES 27
19.30 h
Cercavila
Cercavila pels carrers de la vila 
amb el gegant Alfons I de Ca-
talunya, Sança de Castella i el 
Minguet i els capgrossos acom-
panyats pels Grallers i Timbalers 
de la Colla Gegantera de 
Vilallonga del Camp.
Organitza: Colla Gegantera de 
Vilallonga del Camp.
Sortida i arribada: plaça 
de l’Església

20.30 h
La Crida
Crida a la Festa Major a càrrec de 
la Revista El Codony que enguany 
celebra 25 anys.
Tall de carrers: trams d’accés a Plaça 
de l’Església des de la plaça de la Creu 
i carrer Major.
Plaça de l’Església

Tronada de Festa Major
A càrrec de la Pirotècnia 
Catalana de Vimbodí.
Plaça de l’Església

A continuació
Inauguració de l’exposició: 
“El Codony: 25 anys relatant 
la crònica de Vilallonga.”
Al Museu Pere Virgili.
Carrer Pere Virgili, nº 20



22 h
Sopar de carmanyola
Vosaltres us porteu el sopar i 
nosaltres us posem la taula!
Inscripcions a l’Ajuntament, per 
grups tancats. Inscripció 1€ per 
persona. Fins el dia 25 de juliol. 
La distribució a les taules s’adjudi-
carà segons ordre d’inscripció al 
sopar, i per ordre correlatiu. 
No es poden reservar places.
Hora de finalització del sopar a 
les 00.30 h. 
Tall de carrers: carrer Gebellí 
(Poliesportiu) i carrer Alfons el Cast.
Carrer Alfons el Cast

24 h
Nit Jove amb: 
Prole band
Vergüenza Ajena 
Albercocks
Fins les 6 del matí.
Poliesportiu

Prole band



AlbercocksVergüenza Ajena



DISSABTE 28
D’11 h a 14 h
Primer Mercat de Segona Mà
Estampació de samarretes (1€ si 
portes la samarreta de casa, sinó 
pots comprar-la a l’estand).
Plaça de l’Església

A continuació
Vermut electrònic
Durant tot el matí hi haurà venda 
de samarretes commemoratives 
del Fot-li Gasto.
Tota la recaptació anirà al 20è 
aniversari del Fot-li Gasto.
Organitza Comissió Fot-li Gasto.
Plaça de l’Església

12 h
Guerra de l’aigua
Plaça de l’Església

19 h
Espectacle de titelles
“Les Marevelles de l’Orient” a 
càrrec de la companyia Eudald 
Ferré, Teatre de titelles i màscares.
Plaça de l’Església

20 h
Concert de Festa Major
A càrrec de l’Orquestra Europa.
Poliesportiu



24 h
Ball de Festa Major
A càrrec de l’Orquestra Europa. 
En acabar, Dj.
Poliesportiu

DIUMENGE 29
13 h
Ofici Solemne en honor a 
Sant Abdon i Sant Senén
Acompanyats pel Cor Parroquial 
i presidida per Mossèn Joan 
Anton López.
Església de Sant Martí Bisbe

19 h
Diada Castellera
A càrrec de la Colla Jove Xiquets 
de Tarragona i la Colla Vella 
Xiquets del Valls.
Plaça de l’Església

23.30 h
Ball de Festa Major
A càrrec del grup Banda Sonora. 
En acabar, Dj.
Poliesportiu



DILLUNS 30
11 h
Gimcana infantil
Adreçat a infants de 5 a 12 
anys. Cal inscripció prèvia, del 
16 al 24 de juliol, a les oficines 
de l’Ajuntament. La inscripció 
l’ha de realitzar un adult.
Plaça de l’Església

12 h
Repic de campanes
En honor als nostres patrons Sant 
Abdon i Sant Senén.

21 h
Sopar Popular
De la Lliga contra el Càncer de les 
Comarques de Tarragona i Terres 
de l’Ebre. En el decurs de l’acte 
s’efectuarà el sorteig entre tots 
els assistents de diversos obse-
quis lliurats per diferents entitats i 
comerços.
Venda de tiquets a la Cooperativa 
Agrícola del 16 al 23 de juliol. 
Adult: 16€/ Infantil: 11€
Organitza: Delegació de 
Vilallonga del Camp de la Lliga 
contra el Càncer.
Poliesportiu



Concurs de fotografies 
de la Festa Major

Participeu!
Animeu-vos a participar en el 
concurs de fotografia de la Festa 
Major d’Estiu 2018.
Podeu consultar les bases:
www.vilallongadelcamp.cat

Lloguer de: 
Taula + 6 cadires = 18 €
Dia de venda: 
23 i 24 de juliol de 18 a 19 h
Oficines de l’Ajuntament

Acte posterior 
11 agost
Recreació de Vilallonga del 
Camp del Segle XIV al XVI
Organitza: Museu Pere Virgili



Concurs 
de dibuix 
de la Festa 
Major d’estiu 
2018
Sant Abdon 
Sant Senén

Eloi Royes Sànchez

Oriol Fernandez EspañolEloi Royes Sànchez



Isaac García Bernal

Lucas Serano Olivares

Hugo Martínez Soria

Carlota Montserrat Español



Etiqueta les teves fotos a 
instagram, facebook o 
twitter amb el hashtag:

#FMEV2018

www.vilallongadelcamp.cat


