


L’AJUNTAMENT DE VINAIXA
US DESITJA UNA

BONA FESTA MAJOR

Benvolguts veïns i veïnes,  

El calendari va seguint el seu curs i, un any més, ja estem a les 
portes de la Festa Major de Vinaixa 2016. Un moment per aturar 
el rellotge, uns dies per agafar forces, per xalar, per viure el nostre 
poble d’una altra manera, per compartir moments festius amb la fa-
mília, amb els amics i amb els visitants que vulguin acompanyar-nos. 

Des del pregó de divendres de festa major fins a les activitats in-
fantils de dilluns, els vinaixencs podem fer palès que som acollidors, 
que som bona gent i que la Festa Major és com és, perquè nosaltres 
som com som.

 

Al poble es respira un aire especial aquests dies: carrers més plens, 
senyeres onejant, olor d’orelletes i el so de la música per tot arreu. 
La festa, la disbauxa, la gastronomia, la música i, enguany, també els 
correfocs han de ser els veritables engrescadors i el poble de Vinaixa 
i els seus habitants els protagonistes principals. 

Des de la Regidoria de Festes (amb la col·laboració de les entitats 
del poble i la sempre agraïda ajuda de particulars) hem organitzat un 
seguit d’activitats per a tothom i us animem a aconseguir fer la festa 
ben participativa i lluïda.

Així doncs, us convido a deixar per uns dies la rutina, a participar 
dels actes proposats, a sortir al carrer i a gaudir plegats d’aquests dies 
de festa. 

En nom meu, i de tot l’Ajuntament, us desitgem una Bona Festa 
Major 2016.

Jordi Sarlé Gallart 
Alcalde  

Salutació



Dijous, 25 d’agost
Nit Jove (programa a part).

Divendres, 26 d’agost
De les 11 del matí a la 1 del migdia i de les 4 a les 7 de la 

tarda, a les piscines municipals, parc aquàtic infantil.

De la 1 a les 2 del migdia, canó d’escuma a la zona d’esbarjo.

A dos quarts de 9 del vespre, al casal Vinaixenc, pre-
gó de Festa Major a càrrec del Sr. Miquel Àngel 
Poch Espín, dissenyador editorial al diari Segre i 
col·laborador a Onda Cero Lleida.

     

A les 10 de la nit, a la zona d’esbarjo, sopar popular de 
Festa Major.

A partir de les 12 de la nit, a la zona d’esbarjo, grup de ver-
sions Rocktàmbuls, tot seguit discomòbil.

Dissabte 27 d’agost
A les 12 del migdia, al pati de les escoles, gimcana infantil.

A les 8 de la tarda, Ball de tarda al casal Vinaixenc amb 
l’Orquestra Nova Saturno.

Programa d’actes



A les 11 de la nit, correfocs pels carrers de Vinaixa a càrrec 
dels Diables de Balaguer.

A les 12 de la nit, ball amb la mateixa orquestra. 

Tot seguit grup de versions Band The Rock.

Fi de festa amb la discomòbil Dj. Hooket.

Diumenge 28 d’agost
A les 7 del matí, xaranga amb Suc d’Anguila.

al finalitzar, esmorzar per als participants, gentilesa del Bar 
Sol.

A les 9 del matí, a les rodalies del corral dels bens, tir al plat. 
Hi haurà esmorzar gratuït pels tiradors.

A les 10 del matí, a la plaça de les Garrigues, tirada de bit-
lles catalanes.

A la 1 del migdia, a l’església parroquial de Sant Joan Bap-
tiste, missa solemne.

A les 2 del migdia, a la plaça dels Arbres, ballada de sarda-
nes amenitzada per la Cobla 11 de Setembre.

A 2 quarts de 7 de la tarda, al casal Vinaixenc, concert amb 
l’Orquestra Europa.

Tot seguit, sessió llarga de ball amb la mateixa orquestra.

A les 12 de la nit, a la plaça de la Font, havaneres amb el 
Grup Norai, rom cremat per a tothom.

Dilluns, 29 d’agost
A les 7 de la tarda, a la zona d’esbarjo, inflables per la mai-

nada.

Tot seguit, xocolatada gentilesa del Bar de les Piscines.
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