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Benvolguts vinaixenques i vinaixencs,

S’acosta el final de l’estiu, i amb ell arriba la nostra Festa Major. Moments 
que esperem tots i totes per reunir-nos en família, amb amics i amigues i 
per gaudir amb tots i totes. 

Durant tot l’estiu hem pogut gaudir de més de cinquanta actes repartits en 
el temps, en diferents espais i per a totes les edats, tots ells pensats per la 
dinamització del municipi i amb tot l’esforç de la comissió de festes i les associ-
acions col•laboradores. Ara deixem ja enrere l’agenda d’aquest 2022 i entrem a 
la recta final, la FESTA MAJOR.

Després de dos anys que no hem pogut realitzar la nostra Festa Major i hem 
hagut d’adaptar-la als diferents moments de la pandèmia, aquest 2022 ho dei-
xem enrere i tornem al format habitual. 

Passat aquest període on els actes culturals han sigut escassos arreu del 
país, malgrat Vinaixa ha anat organitzant totes les festes i esdeveniments, hi ha 
hagut un descens d’artistes, cantants,... en la disponibilitat. Un fet que no només 
va en contra per poder organitzar una Festa Major per a tots els públics, sinó 
que també causa una especial dificultat a l’hora de poder escollir l’acte que es 
necessita. Aquest ha estat un dels esculls més importants d’aquesta edició. Per 
tant, un reconeixement a la comissió de festes que ha fet un gran esforç per 
poder organitzar la nostra Festa Major.

Crec que tots ho compartim, un any més, la necessitat de buscar per un 
moment gaudir i no pensar en res més com a colofó final abans de tornar a la 
rutina anual, és la màxima d’aquesta edició.

Recuperem el format de la Festa Major d’edicions pre-pandèmia; recuperant 
espais, actes i dies, així que trobarem actes per a tot el municipi, amb la finalitat 
de recórrer tot Vinaixa i gaudir-ne de cada trosset. 

Finalment, demanar a totes i tots que ho gaudiu al màxim, que participeu als 
màxims actes possibles i esperem que sigui un bon remat de l’estiu i de l’agenda 
d’aquest any.

Molt bona Festa Major!



DIJOUS 25 D’AGOST DE 2022
8 del vespre. Al Casal Vinaixenc, representació de l’obra de teatre POLIAMOR.
10 de la nit. A la Zona d’esbarjo, Festa del jovent (programa a banda).

 
DIVENDRES 26 D’AGOST DE 2022

De 12 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. A les Piscines municipals, parc 
aquàtic SLALOM.

2/4 de 2 del migdia. A les Piscines municipals, ball vermut amb CASIOTONES.
8 del vespre. Amb inici a la plaça dels Arbres, cercavila amb BANDARRA 

STREET ORQUESTRA.
10 de la nit. A la Zona d’esbarjo, sopar de Festa Major (veure annex).
12 de la nit. A la Zona d’esbarjo, grup de versions LA FERA.
2 de la nit. A la Zona d’esbarjo, DJ LORENZO.

DISSABTE 27 D’AGOST DE 2022
2/4 de d’11 del matí fins a 2 quarts de 2 del migdia. A la plaça dels Arbres, 

habilitats amb XTREM RACE.
2/4 de 2 del migdia. A la Zona d’esbarjo, ball vermut amb BERNAT’S.
7 del vespre. Amb inici a la plaça dels Arbres, correbars amb la colla 

ELS BATUNYECOS i els tabalers ELS BORJUTS.
11 de la nit. A la plaça de la Font, correfocs i castell de focs amb ELS BORJUTS.
2/4 de 2 de la nit. A la Zona d’esbarjo, DJ RUSSI.

DIUMENGE 28 D’AGOST DE 2022
8 del matí A les Piscines municipals, esmorzar i desplaçament a la zona 

habilitada de Tir al plat.
10 del matí. A la plaça dels Arbres, plantada de gegants de la 2a Trobada de 

gegants i grallers. Acte seguit, inici de la cercavila.
1 del migdia. A l’església de Sant Joan Baptista, missa de Festa Major.
2/4 de 2 del migdia. A la Zona d’esbarjo, dinar de germanor (veure annex).
6 de la tarda. Al Casal vinaixenc, concert de Festa Major amb Quartet ALEA.
2/4 de 8 del vespre. Al Casal vinaixenc, ball de Festa Major amb Quartet ALEA.
11 de la nit. A la plaça de la Font, havaneres amb el grup ULTRAMAR.



DILLUNS 29 D’AGOST DE 2022
6 de la tarda. Al Bar de les piscines, xocolatada per a tots els assistents.

A CONSIDERAR
 En cas d’algun canvi s’anunciarà per EBANDO i XARXES SOCIALS.
 L’entrada a les Piscines municipals serà gratuïta durant el parc aquàtic. Es 

recorda que l’aforament és limitat.
 No hi haurà reserva de cadires i taules al Casal vinaixenc.
 Tots els actes són gratuïts.

INFORMACIÓ PER A TOTA LA FESTA MAJOR 
Aquest any els Batunyecos amb la Comissió de Festes de Vinaixa ha dissenyat 
un got reutilitzable, que es podrà utilitzar durant tota la Festa Major. Es podrà 
adquirir al bar de les Piscines municipals per 1,5€/u. Aquest got no es podrà 
tornar, i tots els establiments el serviran per tal de contribuir a la reducció de 
les deixalles. Esperem que sigui l’inici del reciclatge, la reducció dels residus 
generats i la reutilització dels materials. Per altra banda, es posen a la venda 
novament les samarretes de la Festa Major i el barret del Correfocs. Les samar-
retes i el barret es vendran a la parada que es posarà al bar de les piscines el 
dijous 25 de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. El preu per les samarretes és 
de 10€/u i del barret de palla 3€/u.

INFORMACIÓ PER A LES FESTES NOCTURNES 
Totes les persones menors d’edat hauran d’anar acompanyades d’un adult als 
actes de festes nocturnes. Pel que fa els menors a partir dels 16 anys, podran 
assistir-hi amb una autorització dels tutors. Es prega seguir la normativa que 
estableix l’article 53 del Decret 112/2010 del 31 d’agost, quan s’aprova el regla-
ment d’espectacles públics i activitats recreatives. Per altra banda, es demana 
que es respecti el mobiliari urbà i els veïns en tots els actes programats per la 
bona convivència i així poder gaudir tothom.



INFORMACIÓ PER AL CORREBARS
El correbars és una cercavila per a tot el poble on es va d’un bar a un altre amb 
l’animació dels tabalers. Arribats a cada bar, es serviran les cerveses fresques 
per continuar la xerinola. L’inici serà a la plaça dels Arbres. L’ordre de visita als 
diferents bars serà: Bar dels Batunyecos (plaça dels Arbres) > Bar de l’Associ-
ació de dones la Ruella (plaça del Mil·lenari) > Bar de les piscines. Els tiquets 
seran per a 4 cerveses. El preu serà de 5€ i es podrà comprar a la parada de 
la Zona d’esbarjo el dijous 25 de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, als mem-
bres de la Comissió de Festes i una hora abans de l’acte a la plaça dels Arbres. 
Només es serviran cerveses als majors de 18 anys. Al bar de les piscines es 
servirà també aigua o refresc.

INFORMACIÓ PER AL CORREFOCS 
Consells per als participants

 Portar roba de cotó, preferiblement vella (amb mànigues i pantalons). 
 Portar el barret de Festa Major i un mocador per tapar-se el clatell. 
 Protegir-se els ulls. 
 Portar calçat adequat.
 Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir el soroll. 
 No demanar aigua als veïns. 
 Obeir les indicacions dels organitzadors del correfocs. 
 Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars.
 Respecteu a les figures de foc, els seus portadors i als músics. Adoptar una 

actitud correcta amb els diables i no obstaculitzar el pas ni fer-los caure. 
 Assabentar-se a l’inici del recorregut dels punts d’assistència sanitària 

existents. 
 En cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament als punts d’assistència 

sanitària. 
 En cas de perill seguir les instruccions dels diables.

Consells per als veïns i comerciants
 Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
 Abaixar els portals metàl•lics o persianes dels edificis que en disposin.
 Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts. 
 Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals. 
 No tirar aigua als participants ni als espectadors. 
 Desconnectar tot tipus d’alarmes. 
 Retirar de la via pública tot tipus d’objecte que pugui dificultar el pas dels 

diables, organitzadors i participants del correfoc. 

Carrers afectats
 Plaça de la Font  Carrer Forn (Núm.: 0-8)  Carrer Calvari  Carrer Sant 

Bonifaci  Carrer Cementiri  Carrer Ball  Carrer Estret  Carrer Sant Joan



MENÚ DE FESTA MAJOR
Sopar divendres dia 26
PRIMERS A ESCOLLIR:

 Entremès mar i muntanya (Caneló de marisc envoltat d’embotits ibèrics 
-salxitxó, xoriç i llom sec-) i gambes llangostineres, surimi de cranc.

 Pastís de tonyina a la catalana (Pastís farcit amb tonyina 
i recobert d’encenalls d’ou dur i pastanaga).

SEGONS A ESCOLLIR:
 Rodó de pollastre amb xampinyons (Pollastre farcit de marisc i

acompanyat amb xampinyons).
 Bacallà gratinat amb allioli (Llit de ceba i patata, bacallà rostit damunt de 

pebrot del piquillo i gratinat amb un all i oli).

POSTRE:
 Pastís San Marcos.

 Inclòs: Vi, aigua, gasosa, pa, cafè i licors.
PREU: 25€/persona

Dinar diumenge dia 28
 Amanida  Fideuà  Gelat  Refresc

PREU: 12 €/persona

Els àpats es faran a les taules de la Zona d’esbarjo. Per apuntar-se i adquirir el 
tiquet, fins el dimecres 24 al centre de serveis de 5 a 7 de la tarda. Per intole-
ràncies i/o al•lèrgies, cal consultar.
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