




Aquest any sí!

El Vilosell es tornarà a omplir de música, color i festa 
després de recuperar la normalitat que tant es va alterar 
durant la pandèmia.

Ara és moment de gaudir intensament de la festa més 
esperada, la nostra festa grossa, perquè sens dubte ens ho 
mereixem. I aquesta vegada per fi, amb els somriures al 
descobert.

Vull agrair l’esforç de les nostres associacions i de l’equip 
humà que ha treballat i treballa de manera voluntària per 
mantenir viva la nostra Festa Major any rere any.

Moltes gràcies també a totes les persones que us animeu a 
participar-hi cada any, perquè així contribuïu en fer que la 
nostra festa sigui més lluïda.

Us convido a sortir al carrer a recuperar l’esperit festiu que 
caracteritza al nostre poble i del que hem estat mancats 
durant dos anys.

Salut i molt bona Festa Major!

L’alcalde

Jordi Nogué Estradé

El Vilosell, agost de 2022



DIMECRES 17

de 12h a 15h

Parc aquàtic
Inflables i jocs aquàtics, per la canalla, els 
joves i els no tan joves. 

Piscines Municipals

de 21h a 22h

DJ per xics
Música per la canalla i pels que tinguin 
ganes de ballar.

Pati de les escoles

de 19h a 21h

Jocs infantils i xocolatada
Jocs pels més petits i xocolatada popular.

Pati de les escoles

a les 22h

Gimcana pel jovent
Organitza el teu equip i vine a participar de 
la gimcana més boja. A partir de 16 anys. Si 
no hi participes, vine a veure la prova final.

Sortida i prova final a la plaça de Sant Sebastià

* 

a les 18.30h

Concurs scrabble
A partir de 12 anys. 
Organitzat per Mama Croqueta. 

Plaça de l’Esglèsia

* 

a les 20.30h

Recerca del tresor
Sortida a la Bauma de la Font de la Teula a 
la recerca del tresor de la Vila dels Ocells. 
Joc de descoberta amb llanternes i pistes. 
Retorn amb tractor aprofitant el nou camí. 
Per nens i nenes de 6 a 12 anys.

Plaça de Sant Sebastià 
(Sortida i arribada)

* 

a les 22h

Concert Lulalum
La Luisa, la cambrera, la neboda i la noia 
de les olives. Quatre veus amb un estil 
eclèctic que beu de les músiques del món.

Plaça de Sant Sebastià

DIJOUS 18

Aquest any 
tindrem creperia 
i xurreria a partir 
de dijous!



DIVENDRES 19 

a les 19h

Guerra de farina
Posa’t roba vella i protegeix-te els ulls amb 
ulleres de piscina i prepara’t per 
empastifar-te fins a les orelles! 

Pati de les escoles

a les 21h

Des-Tapa la Festa Major
Un recorregut pel poble assaborint l’oferta 
de tapes del Vilosell. Participen: Bar de 
l’Ana, Bar del Centre, i Mama Croquetes.

Diferents establiments del poble

a les 23.30h

Pregó
Tret de sortida a la Festa Major, a càrrec 
del Grup de Teatre Rellotge de Sorra.

Plaça de l’Ajuntament

a les 0h

Correfoc
Correfoc pels carrers del poble. Organitzat 
per la Colla de Diables del Vilosell.

Carrers del poble

tot seguit

Fauna
El grup lleidatà Fauna presenten el seu 
últim disc "L'última nit". Un repertori entre 
la rumba catalana i l’ska. 

Plaça de Sant Sebastià

a continuació 
i fins a la matinada

DJ Felinae
DJ emergent, amb formació a la Plastic 
Acadèmia de Barcelona, que punxarà els 
millors èxits musicals, des dels antics fins 
als més innovadors, acabant “por todo lo 
alto” amb el millor tech house.

Plaça de Sant Sebastià

a continuació 

a les 10h

Pedalada popular
Ruta pel terme en bicicleta de 10/12 km. 
Posa’t el casc i pedala! Esmorzar per a tots 
els participants. 
Organitza el C.C. El Vilosell.

Plaça de Sant Sebastià

* 



DISSABTE 20

a les 18.30h

Cercavila
Cercavila pel poble acompanyats pels 
gegants del Vilosell, els Gats de Nit i els 
Batunyecos de Vinaixa.

Plaça de Sant Sebastià

de 19.30h a 21h

El berenar de les padrines
La canalla prepara alguna sorpresa pels 
avis. Les padrines i padrins que vulguin 
poden preparar-los el berenar.

Plaça de l’Ajuntament

a les 0h

Orkestra Kanalla
Un directe potent, desvergonyit i eclèctic. 
Versions dels 90’s i els 00’s de grans èxits 
del pop, funk, rock i altres gèneres, sense 
oblidar-se d’alguns temes més actuals. 
Prepara’t per ballar!

Plaça de Sant Sebastià

a continuació

Live Karaoke Show
El Live Karaoke Show de De Mortimers és 
un espectacle amb més de 170 temes que 
s'escolten a les principals dutxes del país. 
Ells toquen i la gent canta aquelles 
cançons que els agraden. I al públic, els 
amics acompanyant, fent fotos, ballant i 
cridant "guapoooo!".
Descarrega’t la llista d’Spotify, De 
Mortimers Karaoke List i comença a 
assajar!

Plaça de Sant Sebastià

tot seguit i fins la matinada

DJ DraftPunk
Continuem la festa fins que surti el sol 
amb una sessió pensada per a tots els 
públics.

Plaça de Sant Sebastià

Algunes activitats requereixen 
inscripció. Els participants es podran
apuntar a la taula de recollida de 
quotes de Festa Major.

* 



DIUMENGE 21
a les 13h

Missa
Ofici de Festa Major.

Església de Santa Maria

a continuació

Sardanes i aperitiu
Aperitiu i ballada de les sardanes més 
populars. Aquest any anima’t a ballar 
sardanes, encara que no ho hagis fet mai. 
Tindrem dos professors per qui 
en vulgui aprendre.

Plaça de Sant Sebastià

a les 20.30h

Cocktail TributoV
Cocktail Tributov són quatre bàrmans 
sense dignitat ni vergonya que han decidit 
tirar unes hores extra colant-se a la teva 
festa. Canviant la barra per l'escenari, 
s’han passat per la coctelera els millors 
vinils de la teva àvia, barrejant-los amb els 
cassets del teu pare, l'iPod de la teva 
cosina i la playlist del teu fill. I han 
aconseguit un beuratge explosiu que 
t'atraparà des del primer xarrup.
Ells et serveixen la copa i tu trenques 
el gel. 

Benvingut al millor tribut de tributs!

Plaça de Sant Sebastià

tot seguit

Sopar de germanor
Sopar popular servit pel restaurant Molí 
d’en Mallol.

Plaça de Sant Sebastià

a continuació

DJ Jordijam
El DJ Jordijam, ens oferirà una sessió 
d’èxits per ballar fins que el cos aguanti!

Plaça de Sant Sebastià

a les 19h

Partit solter@s/casat@s
Partit de futbol de Festa Major. Hi haurà 
premi per l’equip guanyador.

Pati de les escoles


