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Seguretat

El raig del gorg que mai no para,
que diu i riu, que plora i riu.
El raig del gorg que mai no para,
que escriu, reviu, amb ploma d’aigua.
He volgut manllevar aquest petit poema del
pregoner d’enguany, el Dr. Martí Boada, per posar
una pinzellada d’esperança en la presentació del
programa de la nostra Festa Major, en moments
on els problemes ecològics estan en boca de
tothom.
Aquest any, dins la nostra Festa Major hem volgut
donar visibilitat a dos temes molt delicats que
afecten la nostra societat. El primer, com ja he dit
abans, l’ecològic, fet que ens ha portat a millorar
per incrementar l’ús del got de la festa, un got
amb més informació, amb un missatge clar per
reciclar, reutilitzar i reduir, i que vol potenciar l’ús
responsable tant del plàstic com del consum
mesurat de la beguda.
Per altra banda, des del mateix got i des del
programa que avui us presentem, volem implicar
tothom en el rebuig al sexisme, només sí és sí,
no solament dins la festa, sinó també al llarg
de tot l’any, per això hi haurà durant aquests
dies uns protocols que intentaran solucionar les
incidències que puguin sortir.
Gaudir de la festa és fer-ho amb responsabilitat
i bona companyia, cercant dins l’extensa
programació allò que ens pugui omplir més, fernos més feliços. Cerquem el raig del gorg que mai
no para per riure i reviure moments especials que
ens portin a grans records i que facin que mai
oblidem aquests dies.

Pere Segura Xatruch
Alcalde de Vila-seca

Sant Antoni
Festa Major d’hivern
4

Dijous 16 de gener
11.30h A la plaça de l’Església

Divendres 17 de gener
Sant Antoni Abat

Repic de Campanes

05.30h Des del Circ dels Somnis

20.15h A l’Auditori Josep Carreras (Plaça de
Frederic Mompou, 1)

Amb la Xaranga Los Mataos.

Toc de vigília de Festa Major.

Pregó de Festa Major

A càrrec Dr. Martí Boada Juncà, Doctor en
Ciències Ambientals, Geògraf i Naturalista.

Concert

Amb l’Orquestra Händel del Conservatori de
Vila-seca.
Director: Rafael Fabregat.
23.30h Al Circ dels Somnis (Via Màxima amb plaça
d’Alexander Flemming)

Musicland Más & Más

Reggaeton i ritmes llatins amb Nacho Lascasas
+ Pere Deck.
Fins a les 5 de la matinada.
Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats
d’un adult i entregar el full d’autorització signat.
Preu entrada: 8€ a taquilla, 5€ anticipada.
Aforament limitat.
Punts de venda: compra la teva entrada online a
https://festes.vila-seca.cat, al Patronat Municipal
de Turisme de Vila-seca i a taquilla 1 hora abans.
Forma de pagament únicament amb targeta de
crèdit/dèbit (no s’acceptarà efectiu).

Cercavila cap a la Canonada
Matinera
06.00h A la plaça de l’Església

Canonada Matinera

Acompanyada per la Xaranga Los Mataos.
08.00h A l’Era de la Cooperativa Agrícola (Carrer
dels Castillejos, 21)

Esmorzar Popular

11.30h A l’avinguda de la Generalitat

Concentració dels Tres Tombs
12.00h Des de l’avinguda de la Generalitat

Els Tres Tombs

Acompanyats per la Banda Sones de Pasión
Itinerari: C. de Reus, c. de Sant Jordi, c. del
Castell, c. del Tenor Josep Forasté, c. de
Tarragona, rambla de Catalunya, c. de Vic,
plaça dels Països Catalans, av. de Ramon
d’Olzina, av. de Francesc Macià, c. de la Font.
Benedicció dels animals pel c. de la Font, pl. de
l’Església, c. Major, c. del Comte de Sicart i c.
del Castell.
Benedicció de les mascotes i altres animals
domèstics. La concentració serà entre les
12.45 i les 13.00 hores al c. de Sant Antoni
cantonada amb el c. de la Font i passaran a la
benedicció davant dels Tres Tombs.

Festa Major d’hivern

venta online
Sant Antoni

Sant Antoni

Divendres 17 de gener
11.30h A la plaça de l’Església

Repic de campanes
Toc de Festa Major.

Festa Major d’hivern

12.00h A l’Església Parroquial de Sant Esteve

Missa Major

Amb la participació de la Coral Nova Unió.
18.00h Al Circ dels Somnis (Via Màxima amb plaça
d’Alexander Flemming)

Orelles de xocolata presenta
I Love Rock & Roll

Amb clàssics del rock de tots els temps. Música,
color, acrobàcies, xanques, clown, interacció
amb el públic… la combinació perfecta per a un
espectacle per gaudir en família.
Entrada lliure. Cada adult haurà de portar un
quilo de llegums, cereals o pasta en benefici
del Banc d’Aliments de Vila-seca.
Aforament limitat. Es prega un màxim de dos
acompanyants adults per cada infant.
22.30h Al Pavelló Municipal d’Esports de Vila-seca
(Av. de l’Alcalde Pere Molas, 28)

Concert
Amb Itaca Band, Lildami i Dj Rayo

Fins a les 4 de la matinada.
Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats
d’un adult i entregar el full d’autorització signat.
Preu entrada: 15€ a taquilla, 10€ anticipada.
Aforament limitat.
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Punts de venda: compra la teva entrada online a
https://festes.vila-seca.cat, al Patronat Municipal
de Turisme de Vila-seca i a taquilla 1 hora abans.
Forma de pagament únicament amb targeta de
crèdit/dèbit (no s’acceptarà efectiu).

23.30h Al Circ dels Somnis (Via Màxima amb plaça
d’Alexander Flemming)

Nit remember a càrrec de Quique
Tejada i Dj’s locals
Fins a les 4 de la matinada
Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats
d’un adult i entregar el full d’autorització signat.
Preu entrada: 8€ a taquilla, 5€ anticipada.
Aforament limitat.

Punts de venda: compra la teva entrada online a
https://festes.vila-seca.cat, al Patronat Municipal
de Turisme de Vila-seca i a taquilla 1 hora abans.
Forma de pagament únicament amb targeta de
crèdit/dèbit (no s’acceptarà efectiu).

Festa Major d’hivern

Sant Antoni

Sant Antoni

Dissabte 18 de gener
09.00h Pistes de Petanca del Parc de l’Estació
(C.Galceran de Pinós, 13)

Torneig Social de Petanca Sant
Antoni 2020
		

Festa Major d’hivern

Organitza: Club Petanca Vila-seca.
10.00h A la plaça de l’Església

Xocolatada popular infantil

A càrrec de la Colla castellera Xiquets de
Vila-seca.
10.00h.A la plaça de Voltes

Cursa de Pallassos i Pallasses
“Joan Busquets”
Taller de Maquillatge de Pallass@s
11.00h

Sortida de la IX CURSA

Tradicional cursa de pallassos i pallasses
pels carrers de Vila-seca on tots i totes tenim
l’oportunitat de sortir al carrer disfressats
de pallasso o pallassa i gaudir d’una festa
diferent. Posa’t el teu nas, prepara el teu dorsal
i a córrer! Et convidem a fer un recorregut
carregat de sorpreses, un repte per a cadascú
de nosaltres. La festa estarà animada per la
Cia. Puça Espectacles No t’ho pots perdre!
10.30h Pista Poliesportiva del Colomí

20è aniversari Piscines Vila-seca
Esport i Salut
10.30h Master de Zumba.
11.30h Master de Body Combat.
12.30h Master de Ciclo Indoor.
Organitza: Piscines Vila-seca.
12.30h A la plaça de l’Església
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Actuació Castellera

Amb els Xiquets de Vila-seca.

13.00h A la plaça de l’Església

10è aniversari de l’Oficina
Festa dels Kintos 2020

Amb El Artriste i la seva Rumba Nuclear i
Dj Karles Ferré amb Remember Session.
Organitza: Cafeteria l’Oficina.
17.30h A la Sala Polivalent de la Casa Consistorial
(plaça de l’Església, 26)

Lliurament dels Premis VII Concurs
de Fotografia Albert Iturria
Inauguració de l’exposició.

Festa Major d’hivern

Sant Antoni

Sant Antoni
Festa Major d’hivern

Dissabte 18 de gener
LA NIT DEL FOC

18.00h A la plaça d’Estudi

Correfoc petit

Amb la participació del Ball de Diables Infantil
de Vila-seca.
Itinerari: C. de la Verge de la Pineda, c. dels
Bons Aires, c. de Sant Antoni, c. de la Font, pl.
de l’Església, c. Major i pl. de Voltes.
19.30h A la plaça de Voltes

Ball de Sant Miquel

Amb el Ball de Diables de Vila-seca
Origen dels balls de diables com els entenem
avui en dia; aquest ball parlat representa la
lluita entre les forces del bé, encapçalades
per l’Arcàngel Sant Miquel i les forces del mal,
encapçalades per Llucifer i la seva mà dreta,
la Diablessa. Hi intervenen els Set Pecats
Capitals, que interpreten versos satírics que
parlen de l’actualitat política, social i cultural,
Quan els Diables parlen... tremoleu!
20.00h A la plaça de Voltes

Tabalada

Amb la participació dels tabalers del Ball
de Diables de Vila-seca i les quatre colles
convidades.
20.15h A la plaça de Voltes

Correfoc

Amb el Basilisc de Mataró, el Ball de Diables
de Sant Quintí de Mediona, el Ball de Diables
d’Esplugues de Llobregat, el Ball de Diables de
Badalona i el Ball de Diables de Vila-seca.
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Itinerari: Pl. de Voltes, c. de Sant Bernat Calvó,
c. de les Creus, c. de Sant Antoni, c. dels Bons
Aires, c. de la Verge de la Pineda, c. dels
Ferrers, c. de Sant Pere, c. de Santa Bàrbara,
c. de Sant Antoni, c. de la Mola i pl. d’Estudi.
Consulteu les mesures de seguretat p.28.

ACONSEGUEIX LA TEVA
SAMARRETA DEL BALL
DE DIABLES
Durant la Festa Major i en els
dies anteriors (del 13 al 18
í del 20 al 25 de gener)
podràs
aconseguir
una samarreta del
Ball de Diables a la
Llibreria Sant Jordi
(6€). Talles per adults
i canalla.

Festa Major d’hivern

FEMIS
Sant Antoni

Sant Antoni
Festa Major d’hivern

Dissabte 18 de gener
23.30h Al Pavelló Municipal d’Esports (Av. de
l’Alcalde Pere Molas, 28)

Gran Ball de Festa Major
Amb l’orquestra Nueva Era

Fins a les 4 de la matinada.
Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats
d’un adult i entregar el full d’autorització signat.
Preu entrada: 5€. Preu taules: 15€.
Entrada gratuïta per als menors de 13 anys.
Aforament limitat.
Punts de venda: compra la teva entrada online a
https://festes.vila-seca.cat, al Patronat Municipal
de Turisme de Vila-seca i a taquilla 1 hora abans.
Reserva de Taules (entrades a banda): a partir del
13 de gener online a https://festes.vila-seca.cat i al
Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca.
Forma de pagament únicament amb targeta
de crèdit/dèbit (no s’acceptarà efectiu)
23.30h Al Circ dels Somnis (Via Màxima amb plaça
d’Alexander Flemming)

Más & Más presenta
Menéalo on Tour

Amb Nacho Lascasas & Friends.
Fins a les 4 de la matinada.
Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats
d’un adult i entregar el full d’autorització signat.
Preu entrada: 8€ a taquilla, 5€ anticipada
Aforament limitat.
Punts de venda: compra la teva entrada online a
https://festes.vila-seca.cat, al Patronat Municipal
de Turisme de Vila-seca i a taquilla 1 hora abans.
Forma de pagament únicament amb targeta de
crèdit/dèbit (no s’acceptarà efectiu).
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Festa Major d’hivern
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Diumenge 19 de gener
Tradicional Cós de Sant Antoni

Element Festiu Tradicional d’Interès Nacional
Al Circuït Hípic del Parc de la Torre d’en Dolça
(Raval de la Mar)

Festa Major d’hivern

11.00h

Parades d’Artesans
12.00h

1a. Cursa. Premi Torre d’en Dolça

Galop, cavalls pura sang anglesos – Distància
1.700 metres.
12.30h

2a. Cursa. Gran Premi Ajuntament
de Vila-seca
Galop, cavalls pura sang anglesos – Distància
2.500 metres.
13.00h

3a. Cursa. Premi Patronat
Municipal de Turisme de Vila-seca

Galop, cavalls pura sang anglesos – Distància
1.700 metres.

12.30h a l’av. de Francesc Macià

Vermut Rumbero
fins a les 17.00h.
Organitza: Play Off.

13.30h Al carrer de l’Hort

1a Calçotada Popular de Vila-seca
“de l’Hort a l’Olla”
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Inscripcions: Fruiteria de l’Hort a l’Olla.
(977 393 814) i a Mercabar.
Organitza: De l’Hort a l’Olla amb la col·laboració
de Mercabar.

Festa Major d’hivern

Sant Antoni

Sant Antoni
Festa Major d’hivern

Diumenge 19 de gener
18.00h Des del jardí del Castell de Vila-seca

Cercavila del Seguici Tradicional
amb Elements Festius i Balls

Amb el Ball de Diables Infantil de Vila-seca,
Ball de Diables de Vila-seca, Trabucaires del
Comú, Va de Vent, el Basilisc Petit de Reus, el
Basilisc de Reus, Gegants i Grallers de Vilaseca, Cavall Alat de Vila-seca, Txaranga Band
Tocats, el Ball de Bastons, el Ball de Gitanes, el
Ball de Cercolets, el Ball de Valencians, Xiquets
de Vila-seca i Cobla dels Ministrers del Comú.
Concentració: a les 17.30h al jardí del Castell
de Vila-seca.
Itinerari: c. del Comte de Sicart, pl. de Voltes, c.
Major i plaça de l’Església.
Consulteu mesures de seguretat p.28/29.

Dimarts 21 de gener
20.00h A l’hotel Raval de la Mar (carrer de la Verge
de la Pineda, 21)

Tast de vins del Celler Scala Dei
del Priorat.
Preu: 5€
Organitza: Palas Pineda.

Dijous 23 de gener
22.00h A l’hotel Raval de la Mar (carrer de la Verge
de la Pineda, 21)

Cocteleria amb la Schweppes

Degustació i explicació de diferents còctels i
tòniques.
Preu consumició: 5€.
Organitza: Palas Pineda.
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Festa Major d’hivern

Sant Antoni

Sant Antoni

Divendres 24 de gener
17.30h A la cruïlla dels carrers de Vic i de Sir Esteve
Morell Scott

Sortida de la XXXIX Cursa Atlètica
de Sant Antoni i XXIII Milla Local

Festa Major d’hivern

Circuït urbà del Barri del Colomí.
Organitza: Club Atletisme Vila-seca.

18.00h Al Circ dels Somnis (Via Màxima amb plaça
d’Alexander Flemming)

Gala de Dansa Sant Antoni 2020

Amb les escoles de dansa:
Escola de Dansa África Aguilar.
Escola de Dansa Bailarte.
Escola de Dansa Camí de Mar de l’AVV
la Formiga.
Escola de Dansa M. Begoña Ramos.
Grup Folklòric Virgen del Rocío.
Amb l’actuació extraordinària del CGR Costa
Daurada (al principi i final de la gala).
Aforament limitat.
Entrada amb invitació que facilitaran les
respectives entitats, escoles de dansa i el
Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca.
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22.30h Al Circ dels Somnis (Via Màxima amb plaça
d’Alexander Flemming)

El Sevilla presenta La Vida es
Rocanrol

Què pensa la seva mare dels seus pèls, de la
seva roba i dels seus tatuatges? Com educa
els seus fills un tipus que té un grup que es diu
«Los Mojinos Escozíos»? Aquests i molts altres
dubtes seran resolts en aquest assaig en
forma de monòleg.
Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats
d’un adult i entregar el full d’autorització signat.
Preu entrada: 8€ a taquilla, 5€ anticipada.
Aforament limitat.
Punts de venda: compra la teva entrada online a
https://festes.vila-seca.cat, al Patronat Municipal
de Turisme de Vila-seca i a taquilla 1 hora abans.
Forma de pagament únicament amb targeta de
crèdit/dèbit (no s’acceptarà efectiu).

Festa Major d’hivern

SEVILLA
Sant Antoni

Sant Antoni

Dissabte 25 de gener
10.00h A l’Estadi Municipal de Vila-seca
Tennis

Torneig Social Sant Antoni 2020
Organitza: Club de Tennis Vila-seca.

Festa Major d’hivern

10.30h A la plaça de l’Església

X Trobada dels Amics dels Gegants
i Grallers de Vila-seca

Plantada de capgrossos, gegantons i elements
festius de Vila-seca.
10.45h

Cercavila

Itinerari: C. de la Verge de la Pineda, plaça
d’Estudi, c. de Tarragona, c. del Requet de Fèlix,
c. del Comte de Sicart i plaça de Voltes.
12.00h A la plaça de l’Església

Cercabirra

Amb la Txaranga Band Tocats.
Final a la plaça de Voltes.
Dues sessions: 18.00h i 22.00h Al Circ dels Somnis
(Via Màxima amb plaça d’Alexander Flemming)

Musical. Cia Onbeat presenta

De Simba a Kiara: el tributo del
Rey León
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Després del seu pas per la Gran Vía de Madrid,
arriba aquest tribut a un dels espectacles
musicals més famosos de tots els temps. Viu
un moment màgic amb els temes del Rey León
1, 2, i 3.
Preu entrada (a partir de 4 anys): 8 € a taquilla,
5 € anticipada Aforament limitat.
Punts de venda: compra la teva entrada online a
https://festes.vila-seca.cat, al Patronat Municipal
de Turisme de Vila-seca i a taquilla 1 hora abans.
Forma de pagament únicament amb targeta de
crèdit/dèbit (no s’acceptarà efectiu).

20.30h A la plaça d’Estudi

Carretillada del Ball de Diables de
Vila-seca

La carretillada és una de les actuacions més
recents del Ball de Diables de Vila-seca, que
arriba a la seva cinquena edició. La carretillada
és l’escenificació de la revolució de les tropes
infernals després de la seva derrota a mans
de Sant Miquel. Els diables dansen en cercle,
al ritme dels tabals i amb la carretilla encesa.
Llucifer, la Diablessa i altres elements propis de
la carretillada encenen al mig del cercle. El foc,
els elements pirotècnics, el ball dels diables i
el so dels tabals no s’aturen en cap moment
durant aquesta dansa de foc, l’explosió de
pirotècnia més gran de la Festa Major.
Consulteu les mesures de seguretat p.28

Festa Major d’hivern

Sant Antoni

Sant Antoni
Festa Major d’hivern

Diumenge, 26 de gener
10.00h A la plaça de l’Església

Joc de Descoberta en Família:

“El porquet de Sant Antoni es vesteix de festa”
Grups d’un màxim de 8 persones amb almenys
un major d’edat.
Durada: 1.30 hores.
Inscripcions fins al 25 de gener:
esplaiesclop@gmail.com
Preu: 1€ per persona a benefici de La Marató
de TV3.
Organitza: Esplai l’Esclop de Vila-seca.

XXXVIII Trobada Gegantera
09.00h Pels carrers de la vila

Matinades de Grallers
11.30h Al carrer de Sant Antoni (antiga plaça de Flix)

Concentració i Plantada de les
Colles Geganteres
12.00h

Cercavila de Gegants i Grallers

Itinerari: C. de Sant Antoni, c. de les Creus, c. de
l’Hospital, c. de Castillejos, pl. de les Creus, c.
del Castell c. del Comte de Sicart, pl. de Voltes,
c. Major i pl. de l’Església.
13.30h A la plaça de l’Església

Ballada Final i Lliurament de
Records
Tota la recaptació per la venda de marxandatge
anirà a benefici del Banc d’Aliments.
Nota: En cas de mal temps (pluja i/o vent), tota
l’activitat de la Trobada Gegantera es farà al
Pavelló Muncipal d’Esports de Vila-seca (Av.
de l’Alcalde Pere Molas, 28).
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18.00h Al Circ dels Somnis (Via Màxima amb plaça
d’Alexander Flemming)

Espectacle familiar
Xiula presenta Dintríssim

Els quatre músics de Xiula, després de tant
viatjar pel món, decideixen iniciar l’aventura
definitiva: un recorregut per l’interior del
cos humà mitjançant la música, l’humor i
projeccions sorprenents.
Entrada lliure. Cada adult haurà de portar un
quilo de llegums, cereals o pasta en benefici
del Banc d’Aliments de Vila-seca.
Aforament limitat. Es prega un màxim de
dos acompanyants adults per cada infant.
19.30h Al Teatre del Centru

Teatre Cia Fabulae Tarraconenses
presenta 2 cavallers de Verona

una comèdia de William Shakespeare.
Dirigida i adaptada per Miquel Àngel Fernández
Preu entrada (a partir dels 4 anys): 5 €
Correu electrònic:
amics.teatre.vilaseca@gmail.com
Més informació al telèfon dels Amics del Teatre:
977391967
Organitza; Amics del Teatre de Vila-seca, La
Tramoia de Vila-seca, El Centru.

Festa Major d’hivern
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Al CIRC DELS SOMNIS
DIJOUS 16 DE GENER

MUSICLAND MÁS & MÁS

8€ a taquilla,5€ anticipada.

Punts de venda: compra la teva entrada online a
https://festes.vila-seca.cat, al Patronat Municipal
de Turisme de Vila-seca i a taquilla 1 hora abans.

Pavelló Municipal
d’Esports de Vila-seca
Divendres 17 DE GENER

ITACA BAND, LILDAMI I DJ
RAYO

15€ a taquilla, 10€ anticipada.
Punts de venda: compra la teva entrada online a
https://festes.vila-seca.cat, al Patronat Municipal
de Turisme de Vila-seca i a taquilla 1 hora abans.

Dissabte 18 DE GENER

GRAN BALL DE FESTA
MAJOR AMB L’ORQUESTRA
NUEVA ERA

Preu entrada: 5€ Preu taules: 15€.
Punts de venda: compra la teva entrada online a
https://festes.vila-seca.cat al Patronat Municipal
de Turisme de Vila-seca i a taquilla 1 hora abans.
Reserva de Taules (entrades a banda): a partir
del 13 de gener online a
https://festes.vila-seca.cat i al Patronat Municipal
de Turisme de Vila-seca.

Divendres 17 DE GENER
NIT REMEMBER

8€ a taquilla,5€ anticipada.

Punts de venda: compra la teva entrada online a
https://festes.vila-seca.cat, al Patronat Municipal
de Turisme de Vila-seca i a taquilla 1 hora abans.

Dissabte 18 DE GENER
MÁS & MÁS PRESENTA
MENÉALO ON TOUR

8€ a taquilla,5€ anticipada.

Punts de venda: compra la teva entrada online a
https://festes.vila-seca.cat, al Patronat Municipal
de Turisme de Vila-seca i a taquilla 1 hora abans.

Divendres 24 DE GENER

EL SEVILLA PRESENTA LA
VIDA ES ROCANROL

8€ a taquilla,5€ anticipada.

Punts de venda: compra la teva entrada online a
https://festes.vila-seca.cat, al Patronat Municipal
de Turisme de Vila-seca i a taquilla 1 hora abans.

Dissabte 25 DE GENER

DE SIMBA A KIARA:
TRIBUTO DEL REY LEÓN

EL

8€ a taquilla,5€ anticipada.
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Punts de venda: compra la teva entrada online a
https://festes.vila-seca.cat, al Patronat Municipal
de Turisme de Vila-seca i a taquilla 1 hora abans.

Forma de pagament solament amb targeta
de crèdit/dèbit (no s’acceptarà efectiu)

Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats d’un adult i entregar un full d’autorització signat
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PER ALS PARTICIPANTS:
- Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb
mànigues i pantalons llargs.
- Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i
tapar-se el clatell amb un mocador de cotó.
- Protegir-se els ulls.
- Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya,
etc).
- Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els
sorolls de les explosions pirotècniques.
- No demanar aigua als veïns.
- Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i
de sanitat.
- Queda prohibit portar productes pirotècnics
particulars, únicament es poden utilitzar els
preparats pels organitzadors.
- Respectar les figures de foc, els seus portadors i
els músics.
- Adoptar una actitud correcta amb els diables i no
obstaculitzar el pas ni fer-los caure.
- Seguir en tot moment les indicacions dels diables.
- Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del
correfoc i dels punts d’assistència sanitària.
- En el cas de sofrir cremades, dirigir-se
immediatament als punts d’assistència sanitària.
- En cas de perill, seguir les instruccions dels diables.

PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS:
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- Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
- Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els
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
del correfoc per la perillositat que representa.
- Desconnectar tot tipus d’alarmes.
- Retirar de la via pública qualsevol objecte que
pugui dificultar els pas dels actors, organitzadors i
participants al correfoc.

Sant Antoni
Festa Major d’hivern

- L’organització adverteix a les persones
amb problemes d’oïda o amb sensibilitat
auditiva, en especial la gent gran i els
infants, que adoptin mesures de precaució
i prevenció en els actes en els quals
participin els trabucaires.
- Es recomana als assistents portar
protecció auditiva.
- No s’ha d’encendre res, ni fumar a prop
de les bosses que contenen pólvora.
- No s’ha d’envair l’espai on el grup de foc
fa l’actuació, ni agafar, ni destorbar cap
dels seus membres.
- No s’ha de col·locar el cos sobre la vertical
de les armes d’avantcàrrega en finestres i
balcons.
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Agrupació Cultural:
Amics del Cavall de Vila-seca
Cobla Ministrers del Comú
Esbart Dansaire Ramon d’Olzina
Portants del Cavall Alat de Vila-seca
Amics dels Gegants de Vila-seca
Amics del Teatre de Vila-seca
Associació l’Heura Lila
Auditori Josep Carreras
Ball de Diables de Vila-seca
CGR Costa Daurada
Club Atletisme Vila-seca
Club Petanca Vila-seca
Club Tennis Vila-seca
Comissió Hípica de Vila-seca
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Conservatori Professional Municipal
de Música de Vila-seca
Escola de Dansa África Aguilar
Escola de Dansa Bailarte
Escola de Dansa Begoña Ramos
Escola de Dansa Camí de Mar de
l’Associació de Veïns La Formiga
Esplai l’Esclop
Gegants i Grallers de Vila-seca
Grup Folklòric Virgen del Rocío
Ministrers del Comú
Piscines Vila-seca
Societat “El Centru”
Txaranga Band Tocats
La Tramoia de Vila-seca
Xiquets de Vila-seca

El Patronat Municipal de Turisme es reserva el
dret d’anul.lar o canviar el programa d’algun
espectacle, per causes de força major.

Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca

