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Feliç la vila
que el treball honora
celebrant joiosa
la Festa Major,
i al compàs del timbal
i de la tenora
jornada festiva 
d’honor al Patró.

Benvolguts i benvolgudes,

Amb aquest fragment del poema d’en Simó Granollers enceto la salutació. La Festa Major 
és per a molts un retrobar-se, retornar al lloc on un va néixer i créixer i recordar moments 
inesborrables. És reunir-se amb la família, amb els amics i els veïns creant noves vivències 
que esdevindran records. Aquests jorns festius ens ajuden a ser conscients del lloc on 
pertanyem, de la cultura que ens identifica i que formem part d’un poble que ens defineix. 

Parlant de vivències i records, aquest any tindrem com a pregonera la Sra. M. Joana Virgili 
i Gasol, que va ser durant setze anys mestra i també directora de la nostra escola. Premi 
Marta Mata al 2010, atorgat per la Generalitat de Catalunya, per a mestres i professors 
per la seva tasca de difusió associada a la ciutat de Tarragona i al seu patrimoni històric, 
cultural i científic.

Serà un bon moment per fer memòria d’aquells dies d’infantesa viscuts en el que avui 
coneixem com les escoles velles. Farem una mirada al Puigpelat de fa quaranta anys. 
Ha plogut molt des de llavors i els que érem alumnes avui ja som adults. La fisonomia 
del poble ha canviat i ha evolucionat com també han canviat i evolucionat les persones. 
Algunes ja no hi són. Moltes han vingut de nou. Fins i tot les festes han transmutat. Així 
és la vida, un transformar-se constant per adaptar-se a la realitat. Serà un recordar, un 
reviure per seguir avançant tot posant la mirada en el demà. 

La “nostra senyoreta” serà la que donarà el tret de sortida de la festa que durant uns dies 
omplirà el poble d’activitats diverses per a tots el públics. Seran dies per deixar de costat 
les cabòries i passar bones estones i relaxar-se. 

El meu agraïment, com no pot ser d‘altra manera, a totes les persones que fan possible 
fer la festa, tant els que ajuden en l’organització com els voluntaris i voluntàries. 

Puigpelatencs i puigpelatenques, als de fora vila també, us convido a formar part i a 
gaudir de la nostra Festa Major. 

DIMECRES 10
A les 12.00 h. 
A la Sala de Plens de l’Ajuntament
SORTEIG DE TAULA i 6 CADIRES
Obert al públic. Preu de la taula i 6 cadires: 40 euros. 
Per apuntar-se a l’Ajuntament fins a les 14 hores del 9 d’agost.

A les 22.30 h. 
A la Piscina Municipal
CINEMA A LA FRESCA 
Organitza: Punt de Llibres de Puigpelat

SALUTACIÓ 
MARTA BLANCH I FIGUERAS
Alcaldessa



DIJOUS 11
De les 11.00 h. a les 14.00 h. 
i de les 15.00 h. a les 18.00 h. 
A la Piscina Municipal
MULLA’T PARC AQUÀTIC
El preu de l’entrada de la piscina serà de 3 euros 
i es destinaran al Mulla’t per l’esclarosi múltiple.

A partir de les 18.00 h. 
Pistes de pàdel
VII TORNEIG DE PÀDEL
Inscripcions a les instal·lacions del pàdel-tennis de Puigpelat
fins al 5 d’agost. 
Categories: Masculí (1 de la parella ha de ser de Puigpelat), 
Femení (1 de la parella ha de ser de Puigpelat), 
Infantil (cat 1(7-10) i cat 2(11-15). 
Residents: gratuït - No residents: 7 euros. 
Premis als guanyadors i finalistes. 
Organitza: Ajuntament de Puigpelat 
Col.labora: Pàdel i Tennis Puigpelat

A les 18.30 h. 
A la Plaça 1 d’Octubre
Inici de la Festa amb la XARANGA BANDSONATS 
Passejada fins la Plaça de la Vila

A les 19.00 h. 
Al balcó de l’Ajuntament 
PREGÓ DE FESTA MAJOR a càrrec de la Sra. M. Joana Virgili i Gasol, 
que serà la mà innocent en el sorteig d’una llotja entre tots els que n’hagin adquirit una.
Cascada de globus i traca d’inici de Festa.

A les 20.00 h. 
Al Pavelló
CONCURS DE TAPES 
Organitzat per l’Associació de Dones “Orquídia” i l’Ajuntament. 
Bases del concurs: 
1. La base de la Tapa serà lliure.
2. El nom del concursant serà el nom artístic de la Tapa, posat a la mateixa safata. 
3. Es presentarà amb safata de 12 racions individuals. 
4. Per evitar riscos sanitaris no es podrà utilitzar ou. 
Es valorarà: 1r i 2n premi per la Tapa més gustosa / 1r i 2n premi per la Tapa més artística.
Premis: 1r premi: 1 espatlla de pernil, fuets i cava / 2n premi: cistella de productes de la nostra terra i vi.

I pels més petits, concurs de formes amb fruites. 
Categoria de 6 a 9 anys i categoria de 10 a 12 anys.
Bases del concurs: 
1. Es podrà utilitzar qualsevol fruita.
2. El nom del concursant serà el nom artístic de la creació.
3. Es presentarà en una safata.  
Es valorarà: La forma més original per cada categoria. 
Premis: 1 Xec regal Decathlon
Horari per portar les Tapes al pavelló: De les 17.30 a les 18.30 h. 
Data límit per apuntar-se: 10 d’agost, a l’Ajuntament. 
El jurat estarà format per la Sra. M. Joana Virgili, la Sra. Judit Solé del Restaurant Ca l’Àngel 
i el Sr. Josep M. Salmeron, xef de Col·lectivitat. 

A les 23.00 h. 
Pavelló
CONCERT 
AMB ELS POP’N’ROLL 



DIVENDRES 12 
De les 11.00 h. a les 14.00 h.
Carrer de les Vinyes davant de l’Escola Joan Plana
SUPERTOBOGAN AQUÀTIC

De les 11.00 h. a les 14.00 h.
i de les 16.00 h. a les 20.00 h.
Al pati de l’Escola Joan Plana
INFLABLES AQUÀTICS 

A partir de les 18.00 h. 
Pistes de pàdel
VII TORNEIG DE PÀDEL
Inscripcions a les instal·lacions 
del pàdel-tennis de Puigpelat fins al 5 d’agost. 

A les 18.00 h. 
A la plaça Verdaguer 
MÉS TUMACAT PRESENTA 
“AQUAFESTA”
Coca i xocolata pels infants 
ofert per l’Ajuntament 

A les 18.30 h.
A l’esplanada davant la Llar d’Infants
PAINTBALL 
I PUJADA AL PAL 

A les 22.00 h.
Al Pavelló
LLANGONISSADA
Recollida de tiquets a l´Ajuntament 
fins l’11 d´agost. 
Empadronats i residents gratuït. 
No empadronats 2 euros. 
El mateix día de la llonganissada 
qui no disposi del tiquet es vendran a 3 euros 
al mateix envelat del pavelló.
   
A les 23.30 h. 
Al Pavelló
BALL AMB EL GRUP LOREN



DISSABTE 13
A les 10.00 h.
Sala gran del casal 
XVI TORNEIG D’ESCACS 
6È MEMORIAL TONI GALLEGO
Inscripcions a l’Ajuntament, termini fins al 10 d’agost.
Categories: adult i infantil (fins a 16 anys). 
Premis als guanyadors i finalistes.
Es convida a tots el participants a un esmorzar de forquilla.
Organitza: Ajuntament de Puigpelat 
Col.labora: Club Escacs Valls

A les 10.00 h. 
Pistes de pàdel
VII TORNEIG DE PÀDEL
Inscripcions a les instal·lacions 
del pàdel-tennis de Puigpelat fins al 5 d’agost. 

A les 12.30 h. 
A la plaça Verdaguer 
CONCERT VERMUT 
AMB ELS EMOTIKS
Blus, Jazz, Bossa Nova, Funky....

A les 16.00 h. 
Als baixos del Casal 
III TORNEIG DE PING-PONG 
Categoria infantil (fins a 14 anys) / Categoria adult. 
Inscripcions a l’Ajuntament, termini fins al 10 d’agost. 
Organitza: Ajuntament de Puigpelat

De les 16.00 h. a les 20.00 h.
A la Piscina Municipal
ROCÒDROM
La piscina romandrà tancada de les 13.00 a les 16.00 h. 
per motius de la instal·lació del rocòdrom. 

A les 21.00 h. 
A la Sala Gran del Casal
SOPAR DE CARMENYOLA
Porta el teu sopar i beguda i vine a passar una bona estona!
Nota: Qui vulgui participar cal que s’apunti per grups 
a l’Ajuntament fins dilluns 11 d’agost.

A les 22.30 h. 
Al Pavelló
CONCERT ÈRIC VINAIXA
“Llarga vida al Rock’n’Roll”

A les 02.00 h.
Al Pavelló
Nit Jove: 
DJ. MONCHO MEJUTO



DIUMENGE 14
A les 10.00 h.
Pistes de pàdel
FINAL VII TORNEIG DE PÀDEL
Inscripcions a les instal·lacions del pàdel-tennis de Puigpelat
fins al 5 d’agost. 

A les 11.00 h. 
A la plaça Verdaguer
FESTA DE L’ESCUMA

A les 17.00 h. 
Al pati de l’escola Joan Plana
FUTBOL POPULAR
Categories: Infantil / femení / masculí           
Inscripcions a l’Ajunatment fins al 10 d’agost. 
Organitza: Ajuntament de Puigpelat  

A les 18.30 h. 
Al Pavelló
CONCERT AMB L’ORQUESTRA MONTGRINS
Es podrà adquirir una cadira al preu de 3 euros. 
El que es reculli es destinarà a programes 
de Serveis Socials. 

A les 20.00 h. 
Al Pavelló
BALL DE TARDA LLARG 
AMB L’ORQUESTRA MONTGRINS

A les 00.30 h.
Al Pi de Puigpelat
CONCERT 
FEED THE DUCKS
Rock i Country Hits

A l’1.00 h. 
A la Plaça 1 d’Octubre
El puigpelatenc DJ. SEJO

NOTA INFORMATIVA: 
DIUMENGE de les 12.00 h. a les 14.00 h. 
Cellers Blanch farà una jornada de portes obertes  
Copa de vi a escollir entre: Xarel.lo 2021 2on Premi DO Tarragona, 
Negre Ull de Llebre 2021 o cava Brut Nature, 2 euros la copa i 
descomptes Festa Major per la compra de botelles.



DILLUNS 15
A les 11.30 h. 
A l’església
MISSA SOLEMNE 
en honor a l’Assumpció de Maria, 
patrona de Puigpelat

En sortir de missa, 
CERCAVILA amb la Cuca, 
Cuquetes, timbalers de Puigpelat 
i amics, fins a la Plaça 1 d’Octubre

A les 14.00 h. 
A la Sala gran del Casal
APERITIU POPULAR acompanyat de màgia

A les 18.00 h. 
A la Plaça 1 d’Octubre
TARDA DE MÀGIA 

A les 22.00 h. 
Al Pavelló
ESPECTACLE MOMENTUM
La màgia catalana més internacional reunida en un sol espectacle. 
Jordi Caps, Charlie Mag, Raul Black, Mag Edgard i Sebastien Dethise.
Es podrà adquirir una cadira al preu de 3 euros. 
El que es reculli es destinarà a programes de Serveis Socials. 

A les 00.00 h. 
A l’esplanada davant la Llar d’Infants
CASTELL DE FOCS 
com a cloenda de la Festa Major



Ajuntament de Puigpelat
www.puigpelat.altanet.org


