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SALUTACIÓ

SALUDA

Noemí Trucharte Cervera
Alcaldessa

La Festa Major de  Vilanova del Camí és 
una de les celebracions més arrelades i par-
ticipades del municipi, i permeteu-me que ho 
digui, una de les que més m’agraden. Els ac-
tes més tradicionals es donen la mà amb els 
més innovadors i conviden els veïns i forasters 
a gaudir de la festa al carrer. 

Des d’aquestes línies vull fer una crida a 
tots els veïns i veïnes de Vilanova del Camí a 
participar dels actes d’aquesta Festa Major. 
Un programa ampli i divers perquè en puguin 
gaudir des dels més petits als més grans, al 
matí, a la tarda i a la nit. Un veritable antídot 
per a l’avorriment i la monotonia!

La Fiesta Mayor de Vilanova del Camí es 
una de las celebraciones más arraigadas y 
participadas del municipio, y permitidme que 
lo diga, una de las que más me gustan. Los 
actos más tradicionales se dan la mano con 
los más innovadores e invitan a los vecinos y 
foráneos a disfrutar de la fiesta en la calle. 

Desde estas líneas quiero hacer un llama-
miento a todos los vecinos y vecinas de Vila-
nova del Camí a participar de los actos de esta 
Fiesta Mayor. Un programa amplio y diverso 
para que podáis disfrutar desde los más pe-
queños a los más grandes, por la mañana, por 
la tarde y por la noche. ¡Un verdadero antído-
to contra el aburrimiento y la monotonía!

Vull felicitar la regidora de Festes, Eva 
Vadillo, així com els tècnics de l’àrea, per 
buscar la manera de seguir innovant, any 
rere any, en el programa festiu que permet 
oferir al municipi actes de gran qualitat i de 
primer nivell.

També vull agrair a les entitats, Policia 
Local, Protecció Civil, a les comissions de 
Festes, Agermanament i Joventut, la seva 
contribució a la festa gran del municipi. 
Sense vosaltres seria molt difícil portar-ho 
tot endavant!

Desitjo que tots junts puguem viure i gaudir 
d’aquest dies de festa i de tradicions populars.

Bona Festa Major!
Quiero felicitar a la concejala de Fiestas, 

Eva Vadillo, así como a los técnicos del Área, 
por buscar la manera de seguir innovando, 
año tras año, en el programa festivo que per-
mite ofrecer al municipio actos de gran cali-
dad y de primer nivel.

También quiero agradecer a las entida-
des y a las comisiones de Fiestas, Hermana-
miento y Juventud, su contribución a la fiesta 
grande del municipio. ¡Sin vosotros sería muy 
difícil llevarlo todo adelante!

Deseo que todos juntos podamos vivir y 
disfrutar de estos días de fiesta y de tradicio-
nes populares.

¡Feliz Fiesta Mayor!
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SALUTACIÓ

SALUDA

La Festa Major se’ns presenta, any rere 
any, com una magnífica oportunitat perquè 
vilanovins i vilanovines, així com totes les 
persones que ens visiten, compartim plegats 
gresca i xerinola. La Festa Major és la festa 
de tots i totes i perquè tot surti rodó hi estan 
treballant moltes persones, tècnics, entitats, 
empreses… que sumen esforços, i que gai-
rebé viuran al carrer durant 5 dias plens de 
complicitats i il·lusions.

Aquest any us presentem un programa 
amb desenes d’activitats fruit d’aquesta 
col·laboració entre àrees municipals i enti-
tats. En vull destacar algunes: El concert de 
David de María, que en la gira del 20è aniver-
sari del seu debut, farà parada a la plaça del 

La Fiesta Mayor se nos presenta, año tras 
año, como una magnífica oportunidad para 
que vilanovinos y vilanovinas, así como todas 
las personas que nos visitan, compartamos 
juntos fiesta y diversión. La Fiesta Mayor es 
la fiesta de todos y para que todo salga re-
dondo trabajan muchas personas, técnicos, 
entidades, empresas… que suman esfuerzos, 
complicidades e ilusiones.

Este año presentamos un programa con 
decenas de actividades fruto de esta colabo-
ración entre áreas municipales y entidades. 
Quiero destacar algunas. El concierto de David 
de María, que en la gira del 20 aniversario de 
su debut, hará parada en la plaza del Merca-
do, el próximo sábado 31 de agosto. La banda 
de versiones Hotel Cochambre, avalados por 

Mercat el proper dissabte 31 d’agost. I la de 
la banda de versions Hotel Cochambre, ava-
lats per tres premis ARC, que podreu gaudir 
en l’Embarraca’t la nit de diumenge. Tampoc 
us podeu perdre l’espectacle de percussió de 
Brincadeira, dissabte a la tarda i per als més 
joves -que enguany tindran un dia més de 
barraques, recomanem el VaParirTour!

Concerts, balls, humor, jocs infantils, es-
port... Una oferta àmplia, que reflecteix el po-
tencial creatiu i la riquesa de l’activitat cívica i 
cultural del nostre poble i les nostres entitats.  
Us convido, doncs, a sortir al carrer i a gaudir 
d’aquesta Festa Major engrescadora, acolli-
dora i diversa.

Bona Festa Major a tots i a totes!

tres premios ARC que se podrá disfrutar en el 
Embarraca’t la noche del domingo. Tampoco 
te puedes perder el espectáculo de percusión 
de Brincadeira el sábado por la tarde. Para los 
más jóvenes -que este año tendrán un día 
más de barracas, ¡recomendamos el VaParir-
Tour!

Conciertos, bailes, juegos infantiles, de-
porte... Una oferta amplia, que refleja el po-
tencial creativo y la riqueza de la actividad 
cívica y cultural de nuestro pueblo y nuestras 
entidades. Os invito, pues, a salir a la calle y 
disfrutar de esta Fiesta Mayor estimulante, 
acogedora y diversa.

¡Feliz Fiesta Mayor a todos y todas!

Eva Vadillo Margarit
Regidora de Festes, Educació i Joventut
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Un any més la Comissió de Festes de Vi-
lanova del Camí, us convida a participar de la 
Festa Major 2019. Concerts, barraques, cer-
caviles, geganters i cap grossos, Castellers, 
vermut popular, molta escuma, jocs infantils, 
fruita per als més petits i moltes més sorpre-
ses, faran aquesta festa molt especial. Sortiu 
al carrer amb ganes de divertir-vos i de tornar 
a posar-vos el barret. Ompliu el poble de co-
lors i viviu com mai la festa. La festa de tots, la 
nostra Festa Major 2019.

Un año más, la Comisión de Fiestas de 
Vilanova del Camí, os invita a participar de 
la Fiesta Mayor 2019. Conciertos, barracas, 
pasacalles, gigantes y cabezudos, Castellers, 
vermut popular, mucha espuma, juegos in-
fantiles, fruta para los más pequeños y mu-
chas más sorpresas, harán que esta fiesta sea 
muy especial. Salid a la calle con ganas de 
divertiros y de volver a poneros el sombre-
ro. Llenad el pueblo de colores y vivid como 
nunca la fiesta. La fiesta de todos, nuestra 
Festa Major 2019.

Salutació de la
Comissió de festes

Saluda de la
Comisión de fiestas

Gots reutilitzables i solidaris 
(Barraques i Plaça del Mercat) 

El got es podrà adquirir a 1€. 

Al final de la nit o de la festa, es podrá recuperar l’import si es retorna el got.

Els beneficis de la venda es destinaran a la causa solidaria de “Sant Joan de Déu”

Durant tota la festa Major hi haurà barra de bar a la Plaça del Mercat
amb la Penya Bètica i Barraques a l’espai de l’Embarraca’t.

Divendres 30 d’agost  Exposició de la “Tercera Juventud”
de 15.30 h a 20.30 h al Casal de la Gent Gran

Atraccions (al costat del CAP) 
Dilluns dia 2 de setembre Dia del Nen a 1,50 €

FOODTRUCKS 
al Passeig de la Indústria

FIRA D’ARTESANS
a la Plaça del Mercat
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10:00 h 
Acció plàstica 
col·lectiva - Concurs

Plaça del Mercat
Organitza: curs de Dibuix i Pintura que 
s’ha realitzat des de l’Ajuntament
Inscripcions seràn el mateix dia, bases a la 
web de l’Ajuntament

22:00 h 
“Cinema a la Fresca” 
amb la projecció 
“Campeones”
En cas de pluja trasllat a Can Papasseit

Ptge. Ma. Aurèlia Capmany 
Organitza: l’Ajuntament

DIJOUS
29
D’AGOST

DIJOUS
29
D’AGOST
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21:00 h 
Versots d’Els Cabrons 

Plaça del Mercat 
Organitza: la Colla de Diables
els Cabrons de Vilanova

21:30 h 
Sardinada Popular

Plaça del Mercat
Preu: Gratuït amb la “Targeta client” del 
mercat. 2€/sense targeta. 

Organitza: el Mercat de Sant Hilari

22:30 h 
Remember Dance
En cas de pluja
trasllat a Can
Papasseit

Plaça del
Mercat
Organitza:
 l’Ajuntament

19:30 h 
Proclamació de la
Pubilla i l’Hereu, 
la Pubilleta i Hereuet

Sala d’actes de l’Ajuntament
Organitza: l’Ajuntament

20:00 h 
Pregó de Festa Major
a càrrec d’Edu Mutante
En cas de pluja trasllat a l’Ajuntament

Plaça Major
Organitza: l’Ajuntament

20:30 h 
Cercavila  amb els 
ritmes de percussió 
¨Els Diables Els Cabrons 
de Vilanova del Camí¨
Recorregut: Plaça Major, C/Major i finalitza 
davant de l’Església

Organitza: la Colla de Diables
Els Cabrons de Vilanova del Camí

DIVENDRES
30
D’AGOST

DIVENDRES
30
D’AGOST
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EMBARRACA’T (COSTAT DEL CAP)
NIT DE L’ESPURNA!!

01:00 h 
Bohemios Autorizaos
Organitza: l’Associació de Joves La 
Xispa, Club Gimnàstic Ballerina, Club 
Petanca Nou, Penya Madridista, Futbol 
Vilanova i Futbol Sala Vilanova

03:00 h 
Tancament amb
DJ Adri Machaca
Organitza: l’Associació de Joves La Xispa

00:00 h 
Carlos
Gómez
Organitza: 
l’Associació de 
Joves La Xispa
 

El Servei d’Igualtat de gènere de 
l’Ajuntament de Vilanova del Camí 
posa a disposició de la ciutadania 
un dispositiu de Punt Lila d’atenció 
a les violències sexuals en espais 
de festa.

Els darrers anys s’està posant sobre 
la taula que els contextos d’oci 
festiu són un dels espais on les 
violències sexuals cap a les dones 
gaudeixen de més impunitat. La 
campanya No en deixem passar ni 
una! visibilitza les violències subtils 
i normalitzades i posa de manifest 
la necessitat que tota la ciutadania 
en siguem agents actius alhora de 
detectar i actuar. 

• Mirades sexuades no 
desitjades i continuades.

• Comentaris masclistes, 
lesbofòbics, gaifòbics i 
transfòbic

• Invasió continuada de 
l’espai vital

• Tocaments puntuals o 
continus no desitjats

• Acorralaments

• Violació amb intimidació 
i/o amb violència física.

AQUESTA FESTA MAJOR,
NO EN DEIXEM PASSAR NI UNA!

Dispositiu de Punt Lila de l’Ajuntament de Vilanova del Camí Quan?
Divendres 30 d’agost i Dissabte 31 d’agost De 00:00 a 07:00. On?
Punt Lila fix d’informació i atenció amb dues professionals a la zona de 
l’Embarraca’t (al costat del CAP)

900 900 120 contra la violència masclista. Atenció 24 h.

De quines agressions estem parlant?
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13:00 h 
Sevillanes “Vine a ballar 
i la Penya Bètica et 
convidarà a un rebujito”
*Fins exhaurir existències!

Plaça del Mercat
Organitza: la Penya Bètica 

DISSABTE 
31
D’AGOST

DISSABTE 
31
D’AGOST

10:30 h 
Matinal aquàtica!!! 
refresca’t i gaudeix de les 
atraccions aquàtiques

Escola Pompeu Fabra
Organitza: l’Ajuntament

11:00 h 
Ball de Bastons
amb els Ximplets d’Hos-
talets i Ball de Pastorets 
d’Hostalets de Pierola

Plaça del Mercat
Organitza: l’Ajuntament
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17:00 h 
Actuacions Estàtiques 
dels grups convidats No 
m’atabalis, 
So-m Maurina i Tabalers 
Els Cabrons 

18:00 h 
Taller Infantil de 
percussió amb bidons a 
càrrec de BRINCADEIRA
 

19:00 h 
Masterclass a càrrec de 
BRINCADEIRA per als 
grups convidats  

20:00 h 
Espectacle Evolution 
2.0 de BRINCADEIRA 

ACTES 
DE LA VIII 

XAMBALADA
a la Plaça Picasso

Organitza: el Camp del Rei 
Col·labora: l’Ajuntament

19:45 h 
Ballada de Sardanes 
amb la cobla Vila d’Olesa
En cas de pluja trasllat a Can Papasseit

Plaça del Mercat
Organitza: l’Associació Sardanista de Vilanova 
del Camí . Col·labora: l’Ajuntament

Venda de Merchandaising per part de la Comissió de Festes de 18h a 20h.
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21:00 h 
Botifarrada Popular

Plaça del Mercat
Preu: 5€ anticipat, 6€ el mateix dia. 
Venda tiquets: Perruqueria Montse 
i Sandra Merceria.
Organitza: l’Associació Agrupació 
Cultural i Recreativa

21:00 h 
Correfoc infantil 
Recorregut: Plaça Major, C/ Major, C/ Sant 
Hilari, C/ Sant Jordi, Av. Onze de Setembre, 
Plaça del Mercat.
Organitza: la Colla de Diables 
els Cabrons de Vilanova del Camí

21:30 h 
Urban Essence Dance 
School, D&S i Dark Sea-
son actuació de varis 
grups de ball urbans

Plaça del Mercat
Organitza: l’Ajuntament
 

22:30 h 
Gran concert de FM 
“David DeMaría”

Plaça del Mercat
Organitza: l’Ajuntament 
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00:00 h 
Ball de Festa
Major
amb l’orquestra Gala
En cas de pluja trasllat a Can Papasseit

Plaça del Mercat
Organitza: l’Ajuntament

00:30 h
Va Parir Tour

‘19 de Ràdio Flaixbac. 
La festa més famosa

de Catalunya,
a Vilanova del Camí

amb Carles Pérez,
Dídac Tomàs,

Andreu Presas
i el Gran Germán.

Organitza:
 l’Ajuntament

04:30 h 
Tancament DJ ADRI MACHACA
Organitza: l’Associació de Joves La Xispa

 EMBARRACA’T (COSTAT DEL CAP) NIT DE FOC!!    
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10:30 h 
Escape Room Obsidiana 
(infantil) 
Converteix-te en explorador i ajuda’ns 
a trobar el valuós tresor. Escapa’t 
abans no sigui massa tard!

Plaça Picasso
Organitza: l’Ajuntament

11:00 h  
Missa de Festa Major

Parròquia de Sant Hilari

10:30 h 
Cercavila de Festa 
Major amb els 
Geganters i Grallers de 
Vilanova del Camí 
Gegants de la llacuna, Gegants del 
Pont de Vilomara, Bisbalet Igualada, 
Geganters de Calella, Gegants de Sant 
Llorenç Savall, Agrupació Cultural 
d’Aigüestoses, Colla Gegantera dels 
Alegre (Reus), Associació Cultural 
Camp del Rei, Unión Cultural Extremeña 
Anoia, Diables Els Cabrons de Vilanova 
del Camí, AAVV La Pau i la Lluna, AMPA 
Joan Maragall i AMPA Marta Mata
Recorregut: Plaça Can Papasseit, C/ Verge 
de Núria, C/ Papa Joan XXIII, C/ del Molí, 
C/ Montserrat, C/ Sta. Llúcia, C/ Cristòfol 
Colom, Plaça Extremadura, C/ Alfons XIII, 
C/ Migdia, C/ Sta. Llúcia, finalitzant a la 
Plaça del Mercat.
Organitza: l’Associació Geganters i 
Grallers de Vilanova del Camí 
Col·labora: l’Ajuntament 

DIUMENGE 1 
DE SETEMBRE

22

DIUMENGE 1 
DE SETEMBRE
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PER ALS PARTICIPANTS:
Porteu roba de cotó amb mànigues i pantalons llargs, barret amb 
ales que cobreixi el clatell i calçat adequat (esportiu, de muntan-
ya...). Protegiu-vos els ulls i tingueu cura de tapar-vos les orelles 
disminuït el soroll de les explosions pirotècniques. Obeïu les in-
dicacions dels serveis d’ordre públic, seguiu en tot moments les 
indicacions de les colles. Respecteu les figures de foc, els porta-
dors i els músics. Adopteu una actitud correcta amb els diables i 
no els obstaculitzeu el pas ni els feu caure. No porteu productes 
pirotècnics particulars: heu d’utilitzar únicament els preparats per 
l’organització. En cas de patir cremades, adreceu-vos immediata-
ment al CENTRE SANITARI (CAP).

PER AL VEÏNAT I ELS COMERCIANTS:
Retireu tots els vehicles dels carrers de l’itinerari. Abaixeu els portals metàl•lics 
o les persianes dels edificis que en disposin, protegiu vidres de finestres, les 
portes i l’aparador amb cartrons gruixuts. Enrotlleu tots els tendals exteriors 
dels habitatges i locals. No tireu aigua als participants ni als espectadors del 
correfoc. Desconnecteu tot tipus d’alarmes. Retireu de la via qualsevol objecte 
que pugui dificultar el pas dels actors, organitzadors i participants del correfoc. 
Recolliu la roba dels estenedors.

AVÍS DE CORREFOC
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12:00 h 
Dansa de Vilanova

Plaça del Mercat 
Organitza: l’Esbart Dansaire
 

12:00 h 
Acte dels 
Moixiganguers 
colla convidada 
“Castellers 
d’Esparreguera”.

Plaça del Mercat
Organitza: l’Ajuntament

12:00 h 
Tast de vinyales de
 Festa Major, 
cuinen els cargols i venda de tapa 4€ i 
carmanyola 12 €
(fins exhaurir existències)
En cas de pluja trasllat a Can Papasseit

Plaça del Mercat
Organitza: la Confraria de la Vinyala

13:30 h 
Vermut popular
En cas de pluja trasllat a Can Papasseit

Plaça del Mercat
Organitza: l’Ajuntament 
Col·labora: la Comissió de Festes
 

17:30 h 
Escape Room Ikal
(a partir de 12 anys) No tot és tant 
fàcil com sembla, haureu d’utilitzar 
l’enginy, l’habilitat i valentia per supe-
rar les proves

Plaça Picasso
Organitza: l’Ajuntament
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19:OO h 
Espectacle

IMPRO SHOW
Recolliu les entrades

limitades i gratuïtes el
mateix diumenge a

Can Papasseit
de 9 h a 13 h. 

Can Papasseit
Organitza l’Ajuntament

19:30 h 
Ball de tarda
amb la Liberty

Plaça del Mercat
Organitza: l’Ajuntament

20:45 h 
Baixada a l’infern amb 
espectacle al final del 
recorregut on col·labo-
ren els Diables de Mont-
bui, Drac I Moltaxamba

Carrer Major
Recorregut: Plaça del Mercat, carrer Major 
fins la Plaça Major.
Organitza: la Colla de Diables Els Ca-
brons de Vilanova del Camí

 21:30 h 
Correfoc de Festa Major 
amb les colles convidades Drac I Diables 
de Montbui.
Recorregut: Plaça Major, C/ Major, 
C/ Sant Hilari, C/ Sant Jordi, Av. Onze 
de setembre, C/ Santa Llúcia, C/ Jaume 
Balmes, C/ Rafael Casanovas, C/ Bruc,

Passeig Indústria.
Organitza: la Colla de Diables
Els  Cabrons de Vilanova del Camí

22:30 h 
Castell de Focs
amb música

Plaça Gertrudis Artigal
Organitza: l’Ajuntament

 EMBARRACA’T
(COSTAT DEL CAP)
FINAL DE FESTA!!

23:00 h 
Organitza:
 l’Ajuntament 
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DILLUNS
2
SETEMBRE
10:30 h 
Jocs i tallers per
la mainada
 En cas de pluja trasllat a Can Papasseit

Plaça del Mercat
Organitza: l'Ajuntament 

11:30 h 
1, 2, 3, 31…. La pares tu. 
Actuació per la quitxalla
 En cas de pluja trasllat a Can Papasseit

Plaça del Mercat
Organitza: l'Ajuntament 

12:30 h 
Fruita tast!
Fruita fresqueta
fins a acabar existències. En cas de pluja 
trasllat a Can Papasseit

Plaça del Mercat
Organitza: la Comissió de Festes 
Col·labora: l'Ajuntament

13:00 h 
Festa de 
l'escuma i Holi

Plaça del Mercat
Organitza: l'Ajuntament

17:30 h 
Disco mòbil infantil
 En cas de pluja trasllat a Can Papasseit

Plaça Picasso
Organitza: l'Ajuntament 

19:30 h 
Rom Cremat  que ens 
prepararà Andreu Pe-
dregosa i el Joan Vicenç 
Bernal i on gaudirem al 
mateix temps de les Ha-
vaneres del grup “Olla 
Barrejada”
 En cas de pluja trasllat a Can Papasseit

Plaça del Mercat
Organitza: l'Ajuntament

DILLUNS
2
SETEMBRE
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EXCURSIONISME 
Colla Excursionista Vilanova

Dissabte, 14 de setembre
Caminada nocturna memorial Josep Mateu, 
per l’entorn natural de Vilanova. 

Sortida: 21:00h del Restaurant Nou. Dura-
da: 1’5h aprox.  Es recomana portar un lot. 
Nota.: L’organització demana que no es 
portin gossos a la caminada nocturna.

CICLISME
Club Ciclista Penya Roberto Lozano

Diumenge, 8 de setembre
II GRAN PREMI CILISTA VILANOVA DEL CAMÍ
Circuit amb sortida/arribada al Centre 

Innovació Anoia (polígon). De 9:30 a 13:30h

FUTBOL
Camp de Futbol Can Titó

Dissabte, 31 d’agost
Matí :  Partits Festa Major Futbol Base CE Anoia

10h   CE Anoia Juvenil A – La Llacuna

18h CF Vilanova – Pla del Penedès

CALENDARI  ESPORTIU FESTA MAJOR 2019
Diumenge, 1 de setembre
10h  CE Anoia Cadet A – Vilafranca

Dissabte, 7 de setembre
De 9 a 14h Partits F Major futbol base CE 
Anoia

15:30h Peña Bética – Vallirana.
Campionat de Futbol Veterans

17:30h  CE Anoia  Amateur  -CF Ribes- 
1r. Partit de Lliga 

Diumenge, 8 de setembre
De 9 a 14h Partits F Major futbol base 
CE Anoia

17:30h  CF La Paz  - UE Tous

Dimecres, 11 de setembre 

a les 11h
Trofeu Memorial Dr. Emilio 
Longarón entre el CF Vilanova i el 
CE Anoia

FUTBOL SALA  
C. F Sala Can Titó

Dissabte, 7 de setembre 
al poliesportiu Can Titó

9:15 i 10:30h Trofeu Festa Major de F. 
Sala – equips base

Diumenge, 8 de setembre 
al matí

9:30 – 10:45h Trofeu Festa Major de 
F.Sala – equips base

12h FS Can Titó sènior – FS Montbui
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HANDBOL
Club Handbol Vilanova del Camí

Dissabte, 31 d’agost,
al poliesportiu Can Titó

17:30h CHV Juvenil – CH Igualada

Dissabte, 7 de setembre
al poliesportiu Can Titó
Partits Trofeu Festa Major d’Handbol 

12:00h  CHV infantil  / 13:15h CHV cadet

16:30h CHV sènior / 18:00h  CHV juvenil

BÀSQUET 
Vilanova del Camí 
Bàsquet Club Endavant

Dissabte,  7 de setembre 
al poliesportiu Can Titó

19:45h Trofeu Festa Major de Bàsquet 
Sènior Masculí

PETANCA  

Pistes Municipals La Pau 
Club Petanca Santa Lucía

Diumenge, 8 de setembre
De 8:30 a 15h
25è Torneig obert de petanca del Club 
Petanca Sta. Lucia

TENNIS
Club Tennis Vilanova
Pistes de Tennis Can Titó

Dissabte, 31/08  (de 10 a 19h)  i 

Diumenge, 01/09 (de 10 a 13h)
Trofeu Festa Major de Tennis /  Inau-
gural de la Reforma de pistes

TENNIS  TAULA
Club Tennis Taula Vilanova    
Al gimnàs de l’escola Joan Maragall
Campionats Festa Major de Tennis 
Taula

Dissabte, 7 de setembre
De 10 a 13h: Campionat individual fede-
rat i individual afeccionats  (majors de 
10 anys, joves i adults)

Inscripcions obertes de 9:00 a 10h  
(pels ind. afeccionats)

Diumenge, 8 de setembre
A partir de les 10h: Quadrangular de 
tennis taula per equips: CTT Montbui, 
CTT La Torre de Claramunt,  CTT Cas-
tellgalí, CTT Vilanova del Camí.
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DISSABTE 
7 
SETEMBRE

DIMECRES 11
DE SETEMBRE

DISSABTE 
7 
SETEMBRE

18:00 h 
Inici temporada ball de 
la Gent Gran amb el duet 
Almas Gemelas

Can Papasseit
Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats

12:00 h 
Ballada de Sardanes
Amb l’Associació de 
Sardanistes de Vilanova 
del Camí 

 Pl. del Mercat

 PATROCINADORS FM 2019

PROGRAMA DE GERMANOR
Durant tot el cap de setmana
Pl. Mercat.
Exposició fotogràfica Colore d’Europa 2019. “Les Estacions”

Dissabte 31 d’agost
10:00 h Recepció oficial de les delegacions de Calcinaia i Amilly

Diumenge 1 de setembre
14.00 h Dinar de Germanor
Can Papasseit
Preu de 10€ el tiquet. Venda anticipada de tiquets fins al 29 d’agost
680 204 474/654 156 401
agermanament.vilanovadelcami@gmail.com

DIMECRES 11
DE SETEMBRE
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