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Vilallonga del CAMP
SANT ABDON I 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.
Centre d’Estudis Pere Virgili.
Colla Gegantera i Grallers i Timbalers de Vilallonga del Camp.
Grallers i Timbalers de la Colla Gegantera de Vilallonga del Camp i 
Grallers de l’Embruix del Morell.
Club Ciclista de Vilallonga del Camp.
Comissió Fot-li Gasto.

Disseny i maquetació
Espremedora Comunicació Visual

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



Aquest és el primer cop que, com a alcaldessa, tinc el goig de convidar-vos a 
participar en els actes d’aquesta Festa Major d’Estiu.
Una festa que, com bé ja sabeu, està dedicada als copatrons de la vila, sant 
Abdó (o Abdon) i sant Senén, dos germans, dos prínceps perses que van ser 
martiritzats al segle III a Roma i que fa cosa de 1.000 anys van començar a 
ser venerats a la nostra terra, tot escampant-se el seu culte per moltíssimes 
poblacions catalanes.

Al bo de l’estiu, en plena calor, el 30 de juliol (o pels voltants) cal fer una gran 
festa per honorar els patrons dels boters (perquè dins d’una bóta van ser tras-
lladades les seves relíquies), els advocats contra les pedregades i les plagues 
de llagosta i els patrons de dos oficis cada cop, per desgràcia, més en crisi: els 
pagesos i els hortolans, juntament amb sant Galderic (molt abans que ho fos 
sant Isidre). 

Tota aquesta tradició ens connecta directament amb totes les generacions i 
generacions de persones que a Vilallonga del Camp, igual com aquests dies 
fem nosaltres, han celebrat una de les nostres festes importants de l’any.
Aquesta és la nostra tradició que hem de ser fidels a conservar-la. Perquè la 
festa ens ha d’unir a tots, pensem el que pensem, en un mateix anhel: el de 
compartir les ganes de passar-ho bé tots junts, per molta calor que faci!

Us convido de nou a assistir a tots els actes d’aquesta Festa Major i a que feu 
extensiva aquesta invitació als vostres amics i familiars per fer que aquests 
dies siguin encara molt més lluïts.

 

Gemma Benaiges i Vidal
Alcaldessa de Vilallonga del Camp

Salutació de l’alcaldessa

Retaule en honor a Sant Abdon 
i Sant Senén. 
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Benvolguts convilatans, sóc Josep M. Vallès i Badia, vilallonguí de soca i arrel, 
i els més grans del poble, encara em coneixeu com el fill del ros de Ca la Mal-
ena. Tinc la sort de ser l’agutzil de Vilallonga.
Vull dir-vos que em considero molt afortunat perquè sense proposar-m’ho, 
m’heu donat el privilegi de fer la crida d’enguany, la qual cosa considero que 
constitueix un alt nivell de reconeixement.
Des de sempre, els vilallonguins hem considerat que la nostra Festa Major 
respon a quelcom especial. Són unes dates en què ningú hi pot faltar. Per 
uns dies, retornen els que han marxat, s’agermanen els que hi vivim i tots la 
gaudíem i participem perquè és així com ho enteníem i ho entenem.
Us desitjo una bona festa, dedicada a St. Abdó i St. Senén, que la visqueu 
amb la intensitat de sempre i si pot ser més encara, que tremoleu amb la tro-
nada, que balleu amb l’orquestra, que gaudiu, que canteu, que vibreu amb 
les gralles, que li doneu la mà al gegant i a la geganta i que pregueu a St. Nin 
i a St. Non perquè tots tinguem salut.

 
Josep M. Vallès i Badia

La CRIDA



DISSABTE 20
18.30 h. Pedalada Popular
A l’acabar coca amb xocolata i un 
refrigeri pels participants

 Sortida i arribada: Poliesportiu

Organitza: Club Ciclista de Vilallonga del
Camp i l’Ajuntament

DIVENDRES 26 
19h. Dona el teu xumet!
Dona el teu xumet al gegantó 
Minguet

 Plaça de l’Església

19.30 h. Cercavila
Cercavila pels carrers de la vila amb 
els gegants Alfons I de Catalunya, 
Sança de Castella i el Minguet i 
els capgrossos. Acompanyats pels 
Grallers i Timbalers de la Colla 
Gegantera de Vilallonga del Camp

 Sortida i arribada: Plaça de
 l’Església
Organitza: Colla Gegantera de Vilallonga 
del Camp

20.30 h. La Crida
Crida a la Festa Major a càrrec d’en 
Josep Ma. Vallès, responsable del 
Museu del Cinema i la Sala de Ci-
nema del Centre Recreatiu, cinèfil 
i col·leccionista d’objectes relacio-
nats amb el setè art

 Plaça de l’Església

ACTE PREVI



Tronada de Festa Major
A càrrec de la Pirotècnia Catalana 
de Vimbodí

 Plaça de l’Església

22 h. Sopar de carmanyola
Vosaltres us porteu el sopar i 
nosaltres us posem la taula! 
Inscripcions a l’Ajuntament, per 
grups tancats

 Tall de carrers: carrer Gebellí, 
c/ Alfons el Cast. 

Inscripció: 1€ per persona
Fins el dia 23 de juliol
La distribució a les taules s’adju-
dicarà segons ordre d’inscripció al 
sopar, i per ordre correlatiu

No es poden reservar places
Hora de finalització a les 00.30 h

24 h. Nit jove
Mascarats 
Sabor de Gràcia
Dj’s PD Hobbits

 Poliesportiu 

A les 6 h,
es tancarà el recinte



DISSABTE 27 
12 h. Guerra de l’aigua

 Plaça de l’Església

19 h. Espectacle infantil 
Transhumància de la companyia 
Xip-xap

 Sortida i arribada: 
Plaça de l’Església

20.30 h. Concert de
Festa Major
A càrrec de l’Orquestra Venus

 Poliesportiu

24 h. Ball de Festa Major 
A càrrec de l’Orquestra Venus

 Poliesportiu 



DIUMENGE 28 

8 h. Matinades
El so de les gralles i timbals de la 
Colla Gegantera de Vilallonga del 
Camp i l’Embruix del Morell anun-
ciaran l’arribada del diumenge de 
la Festa Major amb el tradicional
Toc de Matinades, en honor als 
nostres Sant Adbon i Sant Senén.  
Si encara no heu anat a dormir, 
ens podeu acompanyar i si esteu 
dormint podeu sortir al carrer. 
Si ens feu força claca us farem un 
concert

  Sortida: Plaça Església. 
     Recorregut: pels carrers de la vila

12 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 Vella dels 
Xiquets de Valls i la Colla Jove dels 
Xiquets de Tarragona

 Plaça de l’Església

23.30 h. Ball de 
Festa Major 
A càrrec del  Grup Loren

 Poliesportiu

DILLUNS 29

11.30 h. Festa de l’escuma
 Plaça de l’Església

12 h. Repic de campanes 
A càrrec d’en Sergi Claramunt. 
En honor als nostres patrons Sant 
Abdon i Sant Senén

19 h. Festa Holy
Obsequi d’una bossa de pols de 
colors als 100 primers

 Parc de les Parades

Preu bossa: 1€
Es recomana vestir de blanc o 
color clar



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 objec-
tes lliurats per diferents entitats i 
comerços

 Parc de les Parades

Venda de tiquets a la Cooperativa 
Agrícola del 16 al 25 del juliol. 

Adult: 16€/ Infantil: 11€

Organitza: Delegació de Vilallonga del 
Camp de la Lliga contra el Càncer.

DIMARTS 30 
22.30 h. Cinema a la 
Fresca
Amb la projecció de la pel·lícula: 
Los Japón 

 Poliesportiu 

18.30 h. Entrega premis 
Vilatapes 2019

  Sala Actes del Centre Recreatiu 

*Avisarem els premiats

 



ACTES POSTERIORS

3 AGOST
11.30 h a 13.30 h. 
Festa aquàtica
Inflables aquàtics
Entrada: Amb abonament o
adquirint l’entrada puntual.

 Poliesportiu

21.30 h. Vilagimcana 
nocturna
Si et vols convertir en Sherlock 
Holmes, t’esperem! 
Hi haurà premis pels 3 primers 
equips en resoldre el cas. 

Inscripcions: a les oficines de 
l’Ajuntament, del 24 al 31 de juliol 

 Poliesportiu

Lloguer de:
Taula + 6 cadires: 18€ 
Fiança: 12€

DiES de venda:
22 i 23 de juliol, de 18 h a 19 h
Oficines Ajuntament

Enguany s’entregarà una clau, ja que les cadires 
estaran lligades a la taula amb una cadena i un 
cadenat. Quan marxeu haureu de deixar les sis 
cadires lligades. Si es compleixen aquestes con-
dicions es retornarà la fiança a partir del 30 de 
juliol fins al 2 d’agost, a les oficines municipals.



Marc Gassó i Jan Torres, 14 anys

Antia López Martínez, 11 anysAlícia Fortuny Navarro, 8 anys

Elena Valderrama Rodríguez, 9 anys Hugo Martínez Soria, 12 anys

SANT ABDON I SANT SENÉN



Víctor Valderrama Rodríguez, 11 anys

Josep Pujol Gutiérrez, 44 anys

Nicole Serrano Gómez, 5 anys Paula Anguera Riera, 9 anys

Júlia Granell Fortuny, 7 anys

Isona Senan López, 5 anys



Abril Granell Fortuny, 10 anys Yassin Berhadi Nassimi, 5 anys

Paula López Martínez, 7 anysXènia Gasol Torres, 9 anys

Paula de Magrinyà Torné, 10 anys
SANT ABDON I SANT SENÉN





Vilallonga del CAMP
S A N T  A B D O N  I  S A N T  S E N É N

Etiqueta les teves fotos a:

Amb el hashtag: #fmevilallonga2019

Respecta’m: Vilallonga lliure d’actituds sexistes
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