




Salutacio de l'alcalde
Vendrellencament!

Aquest és el lema i la proposta que fan els 
Administradors de Santa Anna d’aquest 
2019 per reivindicar i gaudir tot allò que té 
el Vendrell de positiu, posant èmfasi en la 
diversitat i pluralitat que el defineix com un 
municipi obert i integrador. 
I la millor manera de fer-ho és viure amb 
intensitat els dies de la Festa Major, sortint al 
carrer i participant al màxim en les activitats 
programades.
Tenint en compte la diversitat de gustos i edats, 
pensant en els veïns i veïnes i en les persones que 
ens visiten puntualment aquest dies i, en definitiva, 
perquè tothom se senti vendrellencament, els 
administradors han dedicat molts esforços a 
elaborar un programa d’actes ampli i variat, que 
combina cultura, tradició i oci, i que presenta 
algunes novetats. 
A fi de donar més protagonisme als nens i nenes 
que participen activament per mantenir viva la 
nostra cultura popular, enguany s’incorpora la 
nova Cercavila de foc infantil, que se suma a la 
del seguici popular, i es potencia la Cercavila 
infantil del 27 de juliol, fent una rèplica de la 
del 26 de juliol. 
I per descentralitzar la Festa Major i estendre-
la a altres zones del nucli, s’han repartit dues 
nits d’orquestres a la Rambla del centre i una 
nit d’orquestra i una altra d’havaneres a la 
rambla de Josep Cañas. 
Convido a tothom a gaudir de la Festa Major 
vendrellencament amb ganes de divertir-se i 
de passar-ho bé, sempre des del respecte i el 
civisme. 
Bona Festa Major!

Kenneth Martínez Molina
Alcalde del Vendrell 
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Salutacio del regidor
El Vendrell més divers i plural omple els 
carrers a partir del 25 de juliol. Els carrers 
i les places esdevenen els escenaris d’una 
Festa Major que simbolitza la història, la 
cultura i els valors de convivència i tradició 
que els vendrellencs i vendrellenques 
representem.
Per fer-ho possible, són necessàries 
moltes i moltes hores de dedicació 
desinteressada, il·lusió i esforç que 
durant molts mesos han posat els 
administradors de Santa Anna per 
preparar un programa d’actes lluït, 
que ens torna a sorprendre com cada 
any amb propostes noves. És el cas 
de la nova Cercavila de foc infantil 
o el Piromusical del dia 25 de juliol. 
Des d’aquestes línies els vull agrair 
tota aquesta feina, així com també 
m’agradaria reconèixer públicament 
la tasca de les entitats del Vendrell, 
el gran actiu de la nostra Festa Major. 
Hores d’assaig, reunions i trobades 
que culminen en les actuacions pels 
carrers i places durant aquests dies 
de festa, plenes de gom a gom, amb 
un públic entregat. I és que la Festa 
Major és també el gran aparador de 
l’esperit vendrellenc que les entitats 
representen tan i tan bé. 
Dit això, ara és el torn que els 
vendrellencs i vendrellenques es facin 
seva la festa, que es deixin seduir per 
les sensacions i les emocions que ens 
provoquen cadascun dels actes: l’olor 
de pólvora, el so de les matinades, el 
toc de castells, els picarols dels balls, 
els timbals infernals, els concerts, 
les sardanes, les havaneres i també, 

segurament, la celebració amb els 
amics i la família. Perquè Festa 
Major és sinònim de compartir els 
bons moments en un Vendrell plural, 
integrador i divers que entén que les 
seves festes son patrimoni de totes 
les vendrellenques i els vendrellencs. 
La Festa d’enguany ha de ser, també, 
un reflex de la societat oberta i tolerant 
que representa el Vendrell i, alhora, un 
punt de referència contra les agressions 
masclistes i LGTBIfòbiques. 
Com a regidor de Festes de l’Ajuntament 
del Vendrell, desitjo que gaudiu de la 
Festa Major de la millor manera que ho 
sabem fer: vendrellencament.
Bona Festa Major!

Christian Soriano Garcia
Regidor de Festes 

5





Salutacio dels administradors
El que semblava llunyà i gairebé imperceptible: 
els vendrellencs i les vendrellenques ja tenim 
la Festa Major 2019 al davant, i el programa a 
les mans.

Després de l’Àlex, l’Ariadna, l’Helena, la 
Karen, el Sergi i el Víctor, els administradors 
de l’any passat, arribem nosaltres: Cristina, 
David, Edgar, Encarni, Maria i Valentí. Al 
cap d’onze mesos de trobades, xerrades, 
reflexions, propostes i modificacions, hem 
programat els actes de la Festa Major 
Santa Anna 2019, un gran honor i una gran 
responsabilitat, esperant que responguin 
tant com sigui possible a la majoria de 
sensibilitats i realitats de la nostra societat.

De ben segur que hi haurà molts aspectes 
per modificar, millorar i adaptar, però 
esperem que aquesta edició representi 
un pas més en l’evolució i la riquesa 
generades al llarg de molts anys. La feina del 
personal de l’Ajuntament, de més de trenta 
comissions de festes, de cinc generacions 
d’administradors, la comissió de protocol, 
la comissió de cercavila, la comissió de 
foc...; el coneixement i les conclusions de 
totes aquestes persones, entitats i col·lectius 
involucrats ens han permès enriquir la nostra 
visió -individual i col·lectiva- de tot allò que 
hauria d’encabir i reflectir la Festa Major.

El programa ofereix activitats per a totes les 
franges d’edat, per a col·lectius diversos, de 
caire tradicional i popular, amb contingut 
cultural i d’entreteniment, de formats variats, 
conduïdes tant per professionals com per 
voluntaris, organitzades entre tots i per a 
tothom. 

I tot, VENDRELLENCAMENT. Per què? 
Perquè de ben segur que el nostre municipi 
pateix debilitats i problemes, però cal 
reivindicar els aspectes positius que tenim, i 
GAUDIR-NE. 

La manera de fer de molta gent que va i 
ve; que viu fora però sent el Vendrell seu; 
que treballa voluntàriament en entitats i 
col·lectius; que vetlla perquè les coses 
millorin; que té inquietuds i ambició; que 
llueix amb orgull una camisa, un escut, una 
imatge, un ball o una idea..., tot plegat ens fa 
millors a tots; així que, i si en gaudim? Segur 
que podrem trobar moltes coses positives al 
Vendrell, perquè VENDRELLENCAMENT, 
en el fons, vol dir la suma tot allò positiu de 
nosaltres, els vendrellencs.

Ara només desitgem que tothom s’ho passi la 
mar de bé per la Festa Major i que esperi la 
pròxima amb ganes!

Administradors de Santa Anna 
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La Botiga de Santa Anna
Del 13 al 28 de juliol a La Fusteria
C/ Major, 16
Inauguració: Divendres 12 de juliol a les 19 h
Horari: De dilluns a dissabte de 18 h a 20.30 h

Exposicions
Del 12 de juliol al 29 de setembre
“Naturalis”, de Sergi Quiñonero
Horari: De dt. a dv. de 10 h a 14 h i de 18 h a 20 h;
ds. d’11 h a 14 h i de 18 h a 20 h; dg. i festius d’11 h a 14 h i dl. tancat
Lloc: Museu Deu
 
Del 19 de juliol al 24 d’agost
“Retrats de guerra”, d’Agustí Centelles
Del programa Itiner’art de la Fundació Vila Casas
Horari: De dl. a dv. de 18 h a 20.30 h, ds. d’11 h a 13 h i de 18 h a 20.30 h,
dg. i festius tancat
Lloc: Sala Portal del Pardo

Actes que retransmetra en directe
rtv el Vendrell
26 de juliol
Ballada d’Honor a Santa Anna, sortida i arribada de la Cercavila
Versos del Ball de Diables del Vendrell
Diada castellera amb els Nens del Vendrell

27 de juliol
Sortida i arribada de la Cercavila infantil
Versos del Ball de Diablons del Vendrell
Ballada de lluïment dels grups adults

´
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DIUMENGE 14 DE JULIOL
A les 19 h, a l’Auditori del Tívoli,
NOMENAMENT DELS 
PORTANTS D’HONOR 2019
Maria Ramon Caballé
Maria Montserrat Turdiu Calbet
Joan Güixens Mallofré
Josep Ruart Güixens
Hi col·laboren: Comissió de 
Cercavila, Forn Miret, Cal Badejo, 
El Pastador dels Tutus, L’Obrador 
d’Oriol Rossell, Cava Míriam Buitrago 
Jané Ventura i Rellotgeria Mercadé

DILLUNS 15 DE JULIOL
Del 15 al 21 de juliol, al Club Tennis 
El Vendrell,
TORNEIG POPULAR DE PÀDEL 
“FESTA MAJOR 19”
Organitza: Consell Esportiu del Baix 
Penedès
Hi col·labora: Regidoria d’Esports

DIJOUS 18 DE JULIOL
A les 21 h, a l’església parroquial,
CONCERT: “BACH I ELS GRANS 
ORGANISTES FRANCESOS”
Amb Olivier Latry, orgue
Entrada: 15 € (10 € amb descompte)
Organitza: Auditori Pau Casals

DIVENDRES 19 DE JULIOL
A les 20 h, a la Sala Portal del Pardo,
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“RETRATS DE GUERRA”, 
D’AGUSTÍ CENTELLES
Organitza: Regidoria de Cultura

Actes previs

Actes previs

DISSABTE, 20 DE JULIOL
De les 9 h a les 21 h, al Club Tennis El 
Vendrell,
TORNEIG 12 HORES FUTBOL SALA
Organitza: Consell Esportiu del Baix 
Penedès
Hi col·labora: Regidoria d’Esports
A les 10 h, a la plaça de la Sardana,
ZUMBA’T PER LA SALUT MENTAL
Organitza: Club social El Llorer
A les 19 h, a la plaça Nova,
KABARET - MOLT D’SABOR, 
espectacle de circ: aeris, contorsió i 
malabars
Organitza: Saltimpunkis
De les 18 h a les 00 h, al carrer de Josep 
M. de Sagarra,
XIII BERENAR MOTER
ambientat per dues bandes en directe: 
Sal de Aki (punk rock) i Babamala (rock)
Organitza: Associació motera El Lokal
De les 18.30 h a les 21.30 h, a la Rambla,
XVI NOSTREFOC - PLANTADA 
DELS GRUPS DE FOC DEL 
VENDRELL amb el Ball de Diables, 
Ball de Diablons, Borinot de Foc, Bou 
de Foc, Cabrot, Caramot, Mulassa 
Feixuga, Puces del Caramot, Tallot, 
Víbria, Drac del Vendrell i Cabrot petit
Organitza: Comissió de Foc
Hi col·labora: Regidoria de Turisme
A les 20.30 h, a la Rambla, 
ACTUACIÓ DE LES BATUCADES 
DELS GRUPS DE FOC: Víbria, 
Cabrot, Mulassa Feixuga, Caramot i 
Bou de Foc
Organitza: Comissió de Foc
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A continuació, BATUCADA FINAL 
CONJUNTA
Organitza: Comissió de Foc
A les 20.30 h, al Teatre Àngel Guimerà, 
REPRESENTACIÓ DEL SAINET 
“En Pau de la Gralla o la Festa Major 
de la vila”, de Ramon Ramon i Vidales
Col·laboració entrada: 2 € 
Direcció: Sílvia Basseda Domènech
Organitzen: Arxiu Comarcal del Baix 
Penedès, Família Ramon i Impremta 
Ramon
A les 20.30 h, al Museu Deu,
CONCERT a càrrec de la Coral 
Polifònica Joan Toldrà del Vendrell
Entrada gratuïta
Organitza: Coral Polifònica Joan Toldrà
A les 21.30 h, a la Rambla, 
ENCESA DE LLUÏMENT DE 
TOTS ELS GRUPS DE FOC
Organitza: Comissió de Foc

DIUMENGE 21 DE JULIOL
A les 10.30 h, a La Lira Vendrellenca, 
CURSA SLOT SANTA ANNA 2019, 
categoria de camions 
Més informació a www.slotlalira.com
Organitza: Secció de Slot de La Lira 
Vendrellenca
Hi col·laboren: Aloyshop - Expolicor - 
NSR - La Lira Vendrellenca
A les 18 h, al Teatre Àngel Guimerà,
REPRESENTACIÓ DEL SAINET 
“En Pau de la Gralla o la Festa Major 
de la vila”, de Ramon Ramon i Vidales
Col·laboració entrada: 2 € 
Direcció: Sílvia Basseda Domènech
Organitzen: Arxiu Comarcal del Baix 
Penedès, Família Ramon i Impremta 
Ramon

A les 19 h, a la Rambla,
36È APLEC DE SARDANES DEL 
VENDRELL amb la Cobla Sant Jordi 
i la Cobla Principal d’Amsterdam
Organitzen: Foment Sardanista 
Vendrellenc i Dansaires del Penedès
A les 20 h, a la carretera del Doctor Robert,
41è CURSA POPULAR VILA DEL 
VENDRELL
Inscripcions al web
www.runnerselvendrell.cat
Preu de la inscripció: donatiu 
voluntari (destinat a un projecte 
solidari; el pagament es farà en 
recollir el dorsal)
Organitzen: Regidoria d’Esports i 
Club Runners El Vendrell 
(No es tramitaran inscripcions el mateix dia)

DILLUNS 22 DE JULIOL
A les 20 h, al Museu Àngel Guimerà,
VISITA TEATRALITZADA: 
“MARIA ROSA”, a càrrec del grup 
Amelie Produccions
Places limitades
Per a informació i reserves: Regidoria 
de Cultura (977665684)
Preu: 5 €
Organitza: Regidoria de Cultura
A les 22 h, a la plaça del Tívoli,
PAU CASALS EN IMATGES
S’hi podran veure enregistraments 
de Pau Casals com a músic i com a 
director d’orquestra. Amb l’actuació 
del Cor Zóngora, sota la direcció de 
Montserrat Meneses
Entrada gratuïta
Organitza: Auditori Pau Casals

Actes previs
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DIMECRES 24 DE JULIOL
A les 19.30 h, a la plaça Vella,
PORTA EL XUMET A L’ÀLIGA! 
Nens i nenes que us feu grans, porteu 
el xumet a l’Àliga!
Organitza: Àliga del Vendrell

A les 20 h, pels carrers de la vila, 
ASSAIG DELS GRUPS DE 
CULTURA POPULAR, amb 
l’Agrupació Musical Santa Anna, 
Àliga i Aligueta del Vendrell, Ball de 
Bastons, Ball de la Bolangera, Ball 
de Cavallets, Ball de Cercolets, Ball 
de Cintes, Ball de Diablons, Ball de 
Faixes, Ball de Figuetaires, Ball de 
les Gitanes, Ball de la Patatuf, Ball de 
Panderetes, Ball de Panderos, Ball de 
Pastorets, Ball de Valencians, Gegants, 
Gegantons i Nans, Grallers dels 
Gegants, Les Gralles del Baix Penedès, 
Lleó i Lleonet, Drac del Vendrell i 
Nens del Vendrell
Organitza: Comissió de Cercavila
A les 21 h, a la Rambla
RECOLLIDA DE LA IMATGE DE 
SANTA ANNA

Tot seguit, pels carrers de la vila,  
PROCESSÓ DE LA IMATGE 
DE SANTA ANNA, amb 
l’acompanyament musical de ÇO DEL 
BOTAFOC i la participació de l’Àliga 
i el Lleó del Vendrell i els Gegants
Recorregut: la Rambla, c/ Otó Ferrer, 
ctra. Doctor Robert, c/ Cafès, pl. Nova, 
c/Muralla, les Quatre Fonts, c/ del Portal, 
c/ Mar i pl. Vella.
Hi col·labora: Amics de l’Orgue del 
Vendrell
A les 21.45 h, a la plaça Vella,
BALLADA CONJUNTA DELS 
GRUPS DE CULTURA POPULAR
Organitza: Comissió de Cercavila
Tot seguit, a la plaça Vella,
ASSAIG GENERAL DELS NENS 
DEL VENDRELL
A continuació,
DJ MANYÉ SOUND
Organitza: Nens del Vendrell
Hi col·labora: L’Enxaneta

Actes previs
Troba’ns a les xarxes!
     Santa Anna, Festa Major del Vendrell
          @adSantaAnna

#vendrellencament

Per a més informació:
www.elvendrellfestamajor.cat

Descarrega’t l’app d’enguany FMElVendrell19 

14



A les 8 h, a la Rambla,
MERCAT SETMANAL
De les 10 h a les 13 h, a la plaça del Tívoli,
JUGA PER LA INCLUSIÓ
(jocs amb material reciclat)
Activitat d’inclusió
Hi col·labora: Fundació privada 
Santa Teresa
A les 12 h, a la sala Agustí Cohí 
Grau de l’Auditori del Tívoli, 
CONTACONTES:
“Les tres porquetes”, a càrrec de la 
companyia de contacontes Il·lusionada, 
dirigida per Agustí Farré
Aforament limitat. Activitat d’inclusió
Hi col·labora: Fundació privada Onada

A les 12 h, des del campanar,
TRONADA I REPIC DE 
CAMPANES, a càrrec dels 
administradors de Santa Anna
Hi col·labora: Associació de 
Campaners del Vendrell
A les 14 h, des del campanar,
TRONADA I REPIC DE CAMPANES, 
a càrrec dels administradors de Santa 
Anna
Hi col·labora: Associació de 
Campaners del Vendrell
De les 17 h a les 22 h, a la Rambla, 
RACÓ DE L’ART
De les 17 h a les 00 h, a la Rambla,
HAIMA AMB ACTIVITATS 
ARTESANALS
Organitza: Asociación Cultural de 
Jóvenes y Deportes de Catalunya

Festa Major

Dijous 25 de juliol
Sant Jaume
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A les 18 h, pels carrers del Vendrell,
RUTA “SAL DEL MAR Y ENTRA 
EN EL VENDRELL”
Ruta pels carrers del centre històric 
del Vendrell per conèixer històries dels 
ibers, visitar el Museu Deu i degustar 
productes típics al seu jardí
Preu: 6 €
Organitza: Museu Deu
A les 18 h, al carrer de l’Astre, 
RACÓ DE FUSIÓ EXÒTICA: 
música moderna, ancestral, amb un toc 
mediterrani, a càrrec de David Fractals
Hi col·labora: L’Astre
A les 18 h, a la plaça Nova,
ESPECTACLE DE CARRER 
“TANDARICA CIRCUS” a càrrec de 
la Cia. Passabarret
A partir de les 19 h, a l’aparcament de 
l’av. Camp d’Esports, 
ATRACCIONS DE FESTA MAJOR
A les 19 h, a la plaça de les Garrofes,
XXI CONCERT DE FESTA 
MAJOR dels grallers Tocats de Canya
Organitza: Grallers Tocats de Canya
A les 19.30 h, a l’església parroquial,
MISSA I INTERPRETACIÓ DEL 
GOIG DE SANTA ANNA, a càrrec 
del Cor popular de Santa Anna, 
l’Agrupación Musical Virgen del 
Consuelo i Salvador Guasch a l’orgue, 
sota la direcció de Griselda Ramon
A les 20 h, a la placeta del carrer Major,
RACÓ DE SALSA: Son al Son Duet
A les 21 h, a la plaça Vella,
ACTE D’ENTREGA DEL PERGAMÍ 
AL GEGANT SALVADOR
de la campanya Apadrina la Festa Major

PREGÓ INAUGURAL DE LA 
FESTA MAJOR, a càrrec de Kevin Prados
Hi col·labora: Soma Produccions
A les 21.30 h, al carrer de Prat de la Riba 
- la Rambla,
PLANTADA DE LES BÈSTIES 
DE FOC
Organitza: Comissió de Foc
A les 22.30 h, a la Rambla, 
CERCAVILA DE FOC INFANTIL: 
Ball de Diablons del Vendrell, 
Diablons Mite’ls de Calafell, Ball de 
Diables Spantus dels Monjos, Víbria 
del Vendrell, Cabra infantil de Reus i 
Cabrot petit.
Recorregut: la Rambla, c/ Prat de la 
Riba, c/ Cafès, pl Nova, c/ Muralla, 
c/ Quatre Fonts, av. Riera de la 
Bisbal, pont Nou, av. Riera de la 
Bisbal i zona del Botafoc
Hi col·labora: Comissió de Foc
En finalitzar la cercavila, a la zona del 
Botafoc,
ENCESA CONJUNTA DE TOTES 
LES COLLES
Hi col·labora: Comissió de Foc
A les 23.30 h, a la zona del Botafoc,
PIROMUSICAL, a càrrec de la 
Pirotècnia Igual
A les 00 h, a la Rambla,
CONCERT I BALL DE NIT amb 
l’orquestra LA PRINCIPAL DE LA 
BISBAL
Hi col·labora: Aigües del Vendrell
A les 00 h, a la zona del Botafoc,
CONCERT amb DI-VERSIONES, 
BANDA NEON I DJ FERRYLIP
Hi col·labora: Excavacions i 
transports Rovira

16

Dijous 25 de juliol • S
ant Jaume





“LES TRES PORQUETES”
La companyia de contacontes IL·LUSIONADA, 
formada per 8 actors i actrius del Centre Ocupacional 
de la Fundació Onada i dirigits pel voluntari Agustí 
Farré, presenten la seva adaptació del conte tradicional 
“Els tres porquets”. 

RACÓ DE FUSIÓ EXÒTICA:
DAVID FRACTALS
David Fractals és un compositor multiinstrumentista 
que presenta el seu univers musical condensat en 
un format de cantautor “exòtic” que fusiona sons 
moderns i ancestrals amb un toc mediterrani.
                                                  

ESPECTACLE DE CARRER:
TANDARICA CIRCUS
Retro-balkan-rock’n’roll circus: tres 
artistes bojos com un llum de ganxo que 
es juguen la vida cada cop que surten a la 
pista... I si no és la seva, que sigui la d’algú 
del públic! 

RACÓ DE SALSA: SON AL SON DUET
El cubà Christian Martínez, “el Leopardo de 
la Habana”, cantant i percussionista, i el peruà 
Tito Rebaza, percussionista, han format Son al 
Son Duet per mostrar el seu domini dels gèneres 
llatinocaribenys tradicionals i moderns.

ORQUESTRA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
Aquesta famosa formació empordanesa fou creada 
l’any 1888 a la Bisbal d’Empordà, recollint la saba i 
l’experiència de cobles més antigues.
La Principal de la Bisbal és avui la primera cobla 
dels Països Catalans, sobirana indiscutible de places 
i aplecs i una de les institucions més prestigioses de 
la cultura catalana. És històrica la seva presència en 
les festes majors més importants.
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DI-VERSIONES 
La banda es defineix com una colla de freaks 
esbojarrats, una màquina de fer ‘canciones 
del verano’ de la manera més personal i sense 
complexos, amb una bona dosi de ritmes 
despreocupats i de karaoke popular, una barreja 
d’himnes dels anys seixanta, setanta, vuitanta i 
noranta, amb pinzellades de les cançons de ràdio 
fórmula dels últims anys. 
Nominats als Premis ARC 2010 i 2012 al millor 
grup de versions, l’orquestra Di-versiones s’ha 
consolidat com un dels grups estrella del gènere. 
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BANDA NEON 
Una nit de festa no es pot il·luminar de 
qualsevol manera. Apagueu el llum de 
sempre, enceneu el lila de la Banda Neon i 
sigueu benvinguts a una gresca on res no és 
impossible. Els Neon ofereixen un concert 
brillant i esplendorós de dues hores i mitja de 
versions, que flueix entre els temes mítics de 
la música disco dels vuitanta, la millor rumba 
i rock de tots els temps i, fins i tot, el reggaeton 
i trap més actuals. Un espectacle que acumula 
tot de bons adjectius, apte per a tots els públics. 
No us quedeu a les palpentes i gaudiu-ne! 

DJ FERRY LIP 
Amb 10 anys de trajectòria, el vendrellenc 
Ferry Lip ha estat DJ resident en diverses sales 
del Penedès, el Tarragonès i el Garraf, i ha 
trepitjat més de 40 festes majors de la zona. 
L’èxit de les seves sessions es caracteritza 
perquè se sap adaptar a tots els públics, que 
no paren de cantar, ballar i passar-ho d’allò 
més bé. 
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A les 8 h, des de Cal Jornet i pels carrers 
de la vila,
MATINADES, a càrrec de Les Gralles 
del Baix Penedès, els grallers Tocats 
de Canya, Els Mosquits i les Gralles 
de l’Àliga
A la mateixa hora,
MATINADES, a càrrec del Ball de 
Diables del Vendrell
Recorregut: c/ Muralla, pl. Nova, c/ 
Cafès, c/ Prat de la Riba, c/ Peix i 
pl. Vella
De les 10 h a les  22 h, a la Rambla,
RACÓ DE L’ART
De les 10 h a les 00 h, a la Rambla,
HAIMA AMB ACTIVITATS
ARTESANALS
Organitza: Asociación Cultural de 
Jóvenes y Deportes de Catalunya
A les 10 h, a l’església parroquial,
OFICI SOLEMNE en honor de 
SANTA ANNA, amb la interpretació 
del “TOC D’OFERTORI” de Josep 
Mercader, Astor, a càrrec del graller 
JORDI INGLÈS BO, BERO
Hi col·labora: Amics de l’Orgue del 
Vendrell
A les 11 h, a la plaça Vella,
BALLADA D’HONOR A SANTA 
ANNA: Ball de Diablons, Ball de 
Diables, Drac del Vendrell, Aligueta, 
Àliga, Lleonet, Lleó, Ball de Bastons, 
Ball de la Bolangera, Ball de Cavallets, 

Ball de Cercolets, Ball de Cintes, Ball 
de Faixes, Ball de Figuetaires, Ball de 
la Patatuf, Ball de les Gitanes, Ball de 
Panderetes, Ball de Panderos, Ball de 
Pastorets, Ball de Valencians, Nens del 
Vendrell, Gegants, Gegantons i Nans i 
Agrupació Musical Santa Anna.
Hi col·laboren: Associació de 
Campaners del Vendrell i Comissió de 
Cercavila
Tot seguit, pels carrers de la vila,
CERCAVILA DE CULTURA 
POPULAR
Recorregut: pl. Vella, c/ Peix, c/ 
Prat de la Riba, c/ Cafès, pl. Nova, 
c/ Muralla, pl. Nova, c/ Delme, pl. 
Garrofes, c/ Racó, c/ Carnisseria i 
pl. Vella
Hi col·labora: Comissió de Cercavila
A continuació, a la plaça Vella,
ARRIBADA DELS GRUPS DE 
CULTURA POPULAR
Hi col·labora: Comissió de Cercavila
Seguidament, a la plaça Vella,
VERSOS del Ball de Diables del Vendrell
A les 13.30 h, a la plaça Vella,
DIADA CASTELLERA, a càrrec dels 
NENS DEL VENDRELL
A les 18 h, a la rambla de Josep Cañas 
i Cañas,
ESPECTACLE FAMILIAR: 
“BASSAL ROCK”, a càrrec de la 
companyia Ambauka
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Es recomana portar banyador
Hi col·labora: Mútua General de 
Catalunya
A partir de les 19 h, a l’aparcament de 
l’av. Camp d’Esports, 
ATRACCIONS DE FESTA MAJOR
A les 19 h, a l’església parroquial,
CONCERT DE FESTA MAJOR: 
“Entre 70, 80…”, a càrrec del 
Cor-Orfeó Parroquial del Vendrell 
Organitza: Cor-Orfeó Parroquial del 
Vendrell
De les 19.30 h a les 21.30 h, a la rambla de 
Josep Cañas i Cañas, 
RACÓ DE SWING: SwingTònics
A les 19.30 h, a la Rambla, 
FLASHMOB
Organitza: Escola de ball Míriam 
Buitrago i La Lira Vendrellenca
A les 20 h, a la Rambla, 
CONCERT amb l’orquestra La 
Metropol
Hi col·labora: Autocars del Penedès
A les 21.15 h, des del c/ Roquetes,
CERCAVILA DE FOC: Ball de 
Diablons, Víbria del Vendrell, Ball de 
Diables del Vendrell, Tallot del Vendrell, 
Drac de Bellvei, Mulassa Feixuga del 
Vendrell, Espanta-rucs de Sant Jaume, 
Bou de Foc del Vendrell, Bou de Valls, 
Drac del Vendrell, Lo Golafre de 
Tortosa, Cabrot del Vendrell, Víbria 
de Tarragona, Drac Baluk Astharot, 
Borinot de Foc del Vendrell, Cabra 
de Reus, Puces del Caramot, Cuca de 

Castellbisbal i Caramot del Vendrell.
Recorregut: c/ Roquetes, pont de 
França, c/ Quatre Fonts, c/ Muralla, 
pl. Nova (encesa al mig de la plaça), c/ 
Cafès, c/ Prat de la Riba, pl. Francesc 
Macià, c/ Peix i pl. Vella
Hi col·labora: Comissió de Foc
A continuació, a la plaça Vella, 
BALLS I ENCESA dels grups 
participants a la cercavila de foc
Hi col·labora: Comissió de Foc
En finalitzar la cercavila, a la plaça 
Vella,
CARRETILLADA, a càrrec del Ball 
de Diables del Vendrell
Hi col·labora: Ball de Diables del 
Vendrell

A les 22.30 h, a la rambla de Josep Cañas 
i Cañas
CINEMA A LA FRESCA: “Coco”
A les 00.30 h, 
ENCESA DEL CAMPANAR, 
a càrrec de la Pirotècnia Igual
A LES 00.45 h, a la Rambla, 
BALL amb L’ORQUESTRA 
LA METROPOL
A les 00.45 h, a la plaça Nova, 
sessió de rock’n’roll, swing, 
bugui-bugui, amb DJ LUCKY
Hi col·labora: Swing Penedès
A les 00.45 h, a la zona del Botafoc, 
CONCERT amb DR. PRATS, 
BANDA BIRUJI I DJ MANYÉ
Hi col·labora: Licors Jané
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ESPECTACLE FAMILIAR: “BASSAL ROCK”
“Bassal Rock” està creat especialment per 
combatre la calor de la manera més original i 
divertida. Aquest espectacle uneix l’animació 
musical amb un seguit de recursos aquàtics 
dissenyats expressament perquè cada gota 
d’aigua reparteixi un mar de felicitat. “Bassal 
Rock” optimitza l’aigua i els recursos. La 
música d’aquest espectacle és en directe i 
tocada artesanalment pels 5 músics del grup.

RACÓ DE SWING: SWINGTÒNICS
La proposta de SwingTònics presenta un variat 
i ric conglomerat de cançons que van des dels 
blues més sensuals fins als temes més excitants 
i engrescadors que han interpretat els grans 
jazzmen de totes les èpoques i estils: un repertori 
apte per a ballarins de l’indie-hop i per als 
aficionats al jazz i a la música en general.

ESCOLA DE BALL MÍRIAM 
BUITRAGO, LA LIRA VENDRELLENCA
Amb 36 anys d’experiència en la dansa, 
l’Escola presenta una flash mob que segueix el 
seu lema: ballar és salut, és alegria, és vida..., 
és compartir una cosa que surt de l’ànima i que 
només pots fer amb el moviment del teu cos.

ORQUESTRA LA METROPOL
La Metropol ofereix un concert amb una 
combinació d’instruments i veus espectacular: 
violins, gralles, flautes travesseres i fiscorns 
s’afegeixen a les tradicionals trompetes, saxos, 
trombó i base rítmica, sumats a les tres veus 
femenines i dues de masculines. En total, 12 
músics i 5 cantants amb un nou repertori que 
incorpora moltes novetats, molta frescor i ganes 
renovades de continuar oferint la millor música 
vestida amb la millor posada en escena.
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DOCTOR PRATS 
Parlar de Doctor Prats és parlar de la 
revolució de la música en català. Amb 
només quatre anys de trajectòria, els de 
Terrassa ja tenen tres àlbums al mercat: 
Patates amb peix (2015), Aham Sigah 
(2016) i el seu tercer disc, Venim de 
lluny, amb el qual han arribat al número 
1 a les ràdios catalanes amb els temes 
“Caminem lluny” i “Tu fas”. Capaços 
de barrejar estils tan diversos com el 
pop, la cúmbia, el reggae, l’ska, el rock, 
l’electroswing o el dubstep, Doctor Prats 
porta el mestissatge a un altre nivell. 
El seu directe, “Festribal”, és un dels 
més potents del panorama musical, un 
directe sorprenent, dinàmic i enèrgic que 
no deixa a ningú indiferent i que hi fa 
participar a tot el públic. 

LA BANDA BIRUJI 
La banda presenta un concert ambiciós, 
amb un repertori bestial que recull els 
noms més seguits i els seus referents, 
com ara Ebri Knight, La Raíz, Zoo, 
Obrint Pas, La Gossa Sorda, Dr. Calypso, 
Bob Marley, Madness o Manu Chao. La 
Banda Biruji el recrea i interpreta en un 
apassionat concert el millor del repertori 
dels grans grups que seria impossible de 
reunir en un sol cartell. 

DJ MANYÉ
Dj Manye és un jove de 26 anys que en 
fa més de 12 que anima festes per tot el 
Baix Penedès. Dintre del seu estil, s’hi 
poden ballar des dels hits més actuals fins 
als temes més coneguts de tot el territori 
català. 
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A les 8 h, des de Cal Jornet i pels carrers 
de la vila, 
MATINADES, a càrrec de Les Gralles 
del Baix Penedès, els grallers Tocats de 
Canya i Els Mosquits
De les 10 h a les 22 h, a la Rambla,
RACÓ DE L’ART
A les 10 h, a la Rambla, 
V EXHIBICIÓ D’ESCACS, 
partides ràpides
Organitza: Club d’Escacs de La Lira
De les 10 h a les 00 h, a la Rambla, 
HAIMA AMB ACTIVITATS
ARTESANALS
Organitza: Asociación Cultural de 
Jóvenes y Deportes de Catalunya
A les 10 h, a l’església parroquial, 
MISSA en sufragi de tots els difunts de 
l’any del Vendrell
A les 11.30 h, a la plaça Vella, 
BALLADA DE LLUIMENT
DELS GRUPS INFANTILS: 
Aligueta, Ball de Cercolets, Ball de 
Diablons, Ball de Faixes, Ball de 
Figuetaires, Ball de la Patatuf, Ball de 
Panderetes, Gegantons, Nans i Lleonet
Hi col·labora: Comissió de Cercavila
A continuació, des de la plaça Vella i 
pels carrers de la vila, 
CERCAVILA INFANTIL:  Aligueta, 
Ball de Cercolets, Ball de Diablons, 

Ball de Faixes, Ball de Figuetaires, 
Ball de la Patatuf, Ball de Panderetes, 
Gegantons, Nans i Lleonet
Recorregut: pl. Vella, c/ Peix, c/ 
Prat de la Riba, c/ Cafès, pl. Nova, 
c/ Muralla, pl. Nova, c/ Delme, pl. 
Garrofes, c/ Racó, c/ Carnisseria i 
pl. Vella
Tot seguit, a la plaça Vella,
ARRIBADA DELS GRUPS 
INFANTILS DE CULTURA POPULAR
Hi col·labora: Comissió de Cercavila
Seguidament, a la plaça Vella,
BALL DE CERCOLETS i VERSOS 
del Ball de Diablons del Vendrell
A les 13 h, al carrer del Born (al costat 
del Mercat municipal), 
RACÓ DE VERSIONS: Upuntú
De les 17 h a les 20 h, a la carretera del 
Doctor Robert, 
ATLETISME AL CARRER
Organitza: Club Runners El Vendrell
De les 17.30 h a les 20 h, a la carretera de 
Sant Vicenç, INFLABLES D’AIGUA
Es recomana portar banyador
Hi col·laboren: Cafeteria Caracas, 
Frankfurt JC
A les 18 h, a la plaça de Francesc Macià,
EXHIBICIÓ DE TRAPEZI, a càrrec 
dels alumnes de Dunia Jiménez
Organitza: La Lira Vendrellenca

Dissabte 27 de juliol
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De les 18 h a les 21 h, a la carretera del 
Doctor Robert, 
ESPAI D’EXPERIMENTACIÓ 
SENSORIAL APICIRC, a càrrec de la 
companyia Pessic de Circ
Hi col·laboren: Escola bressol El 
Puig, escola bressol El Riuet i escola 
bressol Mestral
A les 18.30 h, a la plaça del Tívoli,
BALLADA DE LLUÏMENT DELS 
GRUPS ADULTS: Ball de Diables, 
Ball de les Gitanes, Ball de Pastorets i 
Ball de Valencians
Hi col·labora: Comissió de Cercavila
A continuació, des de la plaça del 
Tívoli i pels carrers de la vila,
CERCAVILA D’ADULTS: Àliga, 
Ball de Bastons, Ball de Cavallets, 
Ball de Cintes, Ball de Diables, Ball de 
les Gitanes, Ball de Panderos, Ball de 
Pastorets, Ball de Valencians, Gegants, 
Lleó, Nens del Vendrell i Drac del 
Vendrell
Recorregut: c/ Cafès, c/ Prat de la 
Riba, c/ Peix i pl. Vella
Tot seguit, a la plaça Vella, 
ARRIBADA DELS GRUPS 
i BALLADA CONJUNTA
Hi col·labora: Comissió de Cercavila
A les 19 h, a la Rambla, 
ESPECTACLE INFANTIL 
“PAÜRA”, a càrrec de La Belluga
A partir de les 19 h, a l’aparcament de 
l’av. Camp d’Esports, 
ATRACCIONS DE FESTA MAJOR

A les 20 h, CERCAVILA DE  
L’AGRUPACIÓ MUSICAL 
I MAJORETS SANTA ANNA 
DEL VENDRELL
Recorregut: c/ Josep M. de Sagarra, 
via dels Països Catalans, av. Baix 
Penedès, c/ Sant Xavier c/ Roquetes, 
pont de França, c/ Quatre Fonts, 
c/ Muralla, pl. Nova, c/ Cafès, c/ Àngel 
Guimerà, c/ Sant Magí i pl. Tívoli
A continuació, a la plaça del Tívoli,
ACTUACIÓ DE LLUÏMENT de 
l’Agrupació Musical i Majorets Santa 
Anna del Vendrell
Organitza: Agrupació Musical i 
Majorets Santa Anna del Vendrell
A les 20.45 h, des de la plaça Vella, i pels 
diferents carrers del centre de la vila,
ESPECTACLE “SABOR”, a càrrec 
del grup de percussió Sound de Secà
A les 22 h, a la plaça Nova, 
ESPECTACLE “MARABUNTA”, a 
càrrec de Guillem Albà & Marabunta
Hi col·labora: Supan
A les 23.30 h, a la rambla de Josep Cañas 
i Cañas, 
CONCERT I BALL DE NIT amb 
l’ORQUESTRA AQUARIUM
Hi col·labora: Resettècnic
A les 00 h, a la plaça del Tívoli,
ESPECTACLE DE DANSA 
amb la Cia. LF (companyia professional 
de La Factoria)
A les 00 h, a la zona del Botafoc, 
CONCERT amb LA TRACA, GREEN 
VALLEY I DJ LO PUTO CAT
Hi col·labora: FCC
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RACÓ DE VERSIONS: UPUNTÚ
Upuntú és un grup de versions format a l’Escola 
municipal de Música Pau Casals l’any 2015 amb 
sis integrants que cursen el grau professional i que 
a partir dels seus gustos musicals i de les seves 
influències creen un so propi i especial. Des de 
la seva creació, han tocat per tot el Penedès i la 
rodalia.

ESPAI D’EXPERIMENTACIÓ: APICIRC
Apicirc és un espai de circ interactiu, de joc teatral i 
experimentació sensorial, adreçat a nens i nenes de 0 a 
3 anys. Ofereix un petit circ per gaudir amb la família 
al voltant de cinc doms geodèsics. Dins de cada dom 
descobriran un món d’objectes, titelles i joguines 
fets artesanalment amb materials nobles (fusta, suro, 
tela, bambú) que conviden a divertir-se. Aquest circ 
està ambientat en món de les abelles: l’equilibrista, 
la trapezista, la malabarista, les acròbates i, és clar, el 
pallasso, l’abellot dropo. 

ESPECTACLE INFANTIL: LA BELLUGA  
“Paüra” 
La Belluga és un grup d’animació infantil i familiar 
format l’any 2007 amb la il·lusió de convertir els 
carrers i les places en espais d’alegria i felicitat, on 
els infants i els adults gaudeixin ballant i cantant les 
seves danses i cançons. 
El nou disc, “Paüra” (La Belluga 2019, U98 
Music), parla de les pors i de com es poden superar 
amb ajuda de la música. No us ho perdeu i gaudiu 
de la música de La Belluga. Ho passareu genial!

ESPECTACLE “SABOR”: GRUP DE
PERCUSSIÓ SOUND DE SECÀ
L’espectacle “Sabor” és una peça itinerant 
en què la percussió, la dansa, el cant i la 
improvisació són els elements imprescindibles 
d’aquesta experiència col·lectiva. Amb 10 
anys de trajectòria, Sound de Secà combina la 
varietat musical, centrada en ritmes afrollatins; 
l’espectacle visual, amb un vestuari d’estil 
steampunk, i la coreografia, amb moviments 
explosius que atreuen el públic. 
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MARABUNTA
“MARABUNTA” és bogeria i descontrol amb 
classe. És no voler despentinar-se i acabar perdent 
els pantalons, però amb un somriure a la cara. 
“MARABUNTA” és l’exitós treball de GUILLEM 
ALBÀ & LA MARABUNTA; un xou de clown, 
enèrgic i energètic, catapultat per la millor música 
en directe. 
A l’escenari, els artistes lluiten perquè no 
s’entengui res. Cançons pròpies, gags absurds, 
cabaret; res no té sentit i tot és possible perquè no 
hi ha cap ordre establert. És el caos del pallasso. 
Improvisació: sortir i jugar. Cal divertir-se passi 
el que passi, i qui sap què passarà avui, o demà, o 
demà passat? Perquè això és la selva. Voleu riure? 
Hi sou convidats.

ESPAI D’EXPERIMENTACIÓ: APICIRC
Apicirc és un espai de circ interactiu, de joc teatral i 
experimentació sensorial, adreçat a nens i nenes de 0 a 
3 anys. Ofereix un petit circ per gaudir amb la família 
al voltant de cinc doms geodèsics. Dins de cada dom 
descobriran un món d’objectes, titelles i joguines 
fets artesanalment amb materials nobles (fusta, suro, 
tela, bambú) que conviden a divertir-se. Aquest circ 
està ambientat en món de les abelles: l’equilibrista, 
la trapezista, la malabarista, les acròbates i, és clar, el 
pallasso, l’abellot dropo. 

ORQUESTRA AQUÀRIUM
Després de 30 anys actuant, l’orquestra Aquàrium ha 
trobat la fórmula necessària per aconseguir l’èxit de les 
seves festes amb un estudiat repertori on es pot trobar 
un reflex de tots els estils i els balls de saló més elegants.

Cia. LF
La Companyia professional juvenil de 
La Factoria presenta un espectacle de 
dansa contemporània i urbana amb noves 
tècniques coreogràfiques. Ballarins de la 
comarca protagonitzen un muntatge actual, 
ple de força i energia, divertit, amb dosis 
teatrals i comptant amb la participació del 
públic. Els èxits musicals actuals en són la 
banda sonora.

29

Di
ss

ab
te

 2
7 

de
 j

ul
iol

 •
 S

an
ta

 A
nn

et
a



LA TRACA
Encenen la metxa de la música més festiva 
de l’estiu, les versions més fresques dels 
grups que despunten a Catalunya. Si tot 
això ho amanim amb el seu disc propi 
Bategues esperança, tenim una barreja de 
colors i espectacle que omplirà tota la plaça 
d’eufòria.

DJ LO PUTO CAT
Lo Puto Cat és el rei del bootleg (remescles 
no oficials) a casa nostra. Els seus remix 
de bandes del país han fet les delícies dels 
seguidors d’aquest misteriós productor que 
és capaç de barrejar el “Virolai” amb el 
darrer èxit del moment. Una catalano-rave 
en tota regla.

GREEN VALLEY 
Green Valley s’ha consolidat com la banda més 
important de l’escena reggae a Espanya, i ha 
retornat a aquest gènere una enorme popularitat 
a partir de gires, festivals i unes aclaparadores 
dades de seguiment a les xarxes socials.
Després de viatjar a Xile per participar en el 
Festival Lollapalooza, presenten ara el seu 
últim treball discogràfic, Bajo la piel, que 
promet ser el millor àlbum de la carrera de la 
banda per la maduresa musical, els hits i les 
col·laboracions especials, emmarcades en una 
filosofia de consciència social accentuada i 
reconeguda.
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A les 8 h, des de Cal Jornet i pels carrers 
de la vila, 
MATINADES a càrrec de Les Gralles 
del Baix Penedès, els grallers Tocats de 
Canya i Els Mosquits
De les 9.30 h a les 14 h, a la Rambla,
XV TROBADA DE PLAQUES DE 
CAVA
A les 10 h, a La Lira Vendrellenca, 
XX TORNEIG LLAMPEC 
D’ESCACS SANTA ANNA 
Organitza: Club d’Escacs de La Lira
De les 10 h a les 22 h, a la Rambla,
RACÓ DE L’ART
De les 10 h a les 00 h, a la Rambla, 
HAIMA AMB ACTIVITATS 
ARTESANALS 
Organitza: Asociación Cultural de 
Jóvenes y Deportes de Catalunya
De les 10 h a les 12.15 h, a la plaça del 
Mercat municipal, 
TORNEIG DE BÀSQUET 3x3
Activitat d’inclusió
Organitza: Orange Stars de 
l’Associació de Bàsquet El Vendrell
A les 11 h, a la plaça del Tivoli, 
ESPECTACLE DE DANSA, a càrrec 
de Ball-em
A les 12 h, des de la plaça del Tívoli,
CERCAVILA FESTA - LA TEVA, 
amb la participació d’alumnes de gralla 
i timbal de l’EMMPAC i els grallers 
Tocats de Canya

Recorregut: pl. Tívoli, c/ Cafès, pl. 
Nova, c/ Alt i pl. Vella
A les 12.30 h, a la plaça Vella, 
DIADA CASTELLERA 
Activitat d’inclusió
Organitza: Nens del Vendrell i 
Castellers de la Il·lusió
A les 13 h, a la plaça Vella, 
VERMUT El Bandarra amb 
RACÓ DE RUMBA: Dantuvi i John’s 
Lemon Dj’s
Hi col·labora: El Bandarra
A les 18 h, a la plaça del Tivoli, 
ESPECTACLE DE DANSA, 
a càrrec de l’Aula-3
A les 18 h i a les 19 h, a l’Escola 
Municipal de Música Pau Casals, 
MUSICOTERÀPIA, a càrrec de 
Paula Guijarro per a persones adultes 
amb diversitat funcional (2 sessions 
amb places limitades).
Informació i inscripcions a la 
Regidoria de Cultura (977665684)
Inscripcions gratuïtes
De les 18 h a les 20 h, a la plaça de la 
Sardana, 
GRAFI-STA MAJOR: Taller de 
cultura urbana amb activitats infantils 
dinamitzades
Hi col·laboren: Regidoria de Joventut, 
Pintyplus, Esplai Zig-Zag i Tant Com Puc
A partir de les 19 h, a l’aparcament de 
l’av. Camp d’Esports, 
ATRACCIONS DE FESTA MAJOR
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A les 19 h, a la Rambla, 
SARDANES amb la Cobla Principal 
de Tarragona
A les 19 h, al carrer del Doctor Oliver,
BALL DE MALCASATS, a càrrec 
del Grup de Teatre Inestables del 
Vendrell
Organitza: Grup de Teatre Inestables 
del Vendrell
A les 19.30 h, a l’església parroquial,
MISSA DE LES ANNES
A LES 20.15 h, des de l’església 
parroquial, 
TRASLLAT DE LA IMATGE 
DE SANTA ANNA a casa del 
portant d’honor Josep Ruart 
Güixens, a la plaça del Centre, amb 
l’acompanyament musical de 
ÇO DEL BOTAFOC i la participació 
de l’Àliga, el Lleó, la Confraria de 
Santa Anna i les Annes de la vila
Recorregut:  pl. Vella, c/ Peix, c/ Prat 
de la Riba, c/ Cafès, pl. Nova, c/ Àngel 
Guimerà i pl. del Centre
Hi col·labora: Amics de l’Orgue del 
Vendrell
A les 20 h, al carrer Major, 
BALL DE MALCASATS, a càrrec 
del Grup de Teatre Inestables del 
Vendrell
Organitza: Grup de Teatre Inestables 
del Vendrell

A les 21 h, a la plaça Vella, 
BALL DE MALCASATS, a càrrec 
del Grup de Teatre Inestables del 
Vendrell
Organitza: Grup de Teatre Inestables 
del Vendrell
A les 22 h, des de la plaça Vella, 
ENCESA d’un quilòmetre de traca, 
a càrrec dels administradors de Santa 
Anna del 2019, els administradors de 
Santa Anna del 2020 i els Portants 
d’Honor d’enguany.
Recorregut: pl. Vella, c/ Peix, c/ Prat 
de la Riba, c/ Cafès, pl. Nova, 
c/ Muralla, c/ Carnisseria i pl. Vella
Hi col·labora: J. Esvertit Corredoria 
d’Assegurances, SL
En acabar la traca, a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament, 
ACTE DE TRASPÀS dels 
administradors de Santa Anna 2019 als 
administradors de Santa Anna 2020
A les 23 h, a la rambla de Josep Cañas 
i Cañas, 
HAVANERES I ROM CREMAT, 
a càrrec del grup d’havaneres 
ELS PESCADORS DE L’ESCALA
Hi col·labora: Ràdio i Televisió el Vendrell
A les 00 h, a la plaça Nova, 
CONCERT amb BAETÚRIA, 
PORLAND’S, LA VANDA I JOHN’S 
LEMON DJ’S
Hi col·labora: Pizzeria Trastevere

AULA 3
Exhibició dels alumnes de l’escola AULA 3, 
estudi de dansa i arts escèniques que practica 
diferents disciplines en categoria amateur: jazz, 
dansa contemporània, hip-hop, breakdance, 
flamenc, sexy style, popping, locking i balls llatins.
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RACÓ DE RUMBA: DANTUVI
Marc Menéndez, àlies Dantuvi, ofereix un ampli repertori 
que inclou la rumba catalana més clàssica, la rumba més 
moderna, peces de pop rock i reinterpretacions de clàssics en 
anglès amb aire rumber tocats amb el famós “ventilador” de 
la rumba.

MUSICOTERÀPIA
És una disciplina que utilitza la música de manera 
sistemàtica amb l’objectiu de restaurar, mantenir i 
incrementar la salut mental o física de l’individu i 
proporcionar-li benestar en aspectes cognitius, socials, físics 
o emocionals. La musicoteràpia és indicada per a persones 
de més de 18 anys que presenten alguna discapacitat física, 
intel·lectual, motriu, sensorial, o bé certs trastorns mentals.

ELS PESCADORS DE L’ESCALA
Els Pescadors de l’Escala combinen la 
música de l’acordió, el contrabaix, la guitarra 
i les veus, i ofereixen un repertori on té una 
gran importància el ritme sensual i tendre de 
l’havanera, així com les havaneres antigues 
amb el seu regust tropical, que han sigut les 
inspiradores de les havaneres actuals.
La impecable trajectòria musical al llarg de 
50 anys va fer que fossin reconeguts amb la 
Creu de Sant Jordi el 2014.

BAETÚRIA
Baetúria va formar part del panorama musical del Vendrell 
i la comarca des del 2000 fins al 2009. Durant la seva 
trajectòria, va deixar dos discs de llarga durada, una 
maqueta, tres videoclips i més de 130 concerts arreu del 
país. Va ser guardonat amb el Concurs Sona9 en l’edició 
del 2003 i fou finalista al concurs de Música celta Jameson 
Celtic Fest de Madrid el 2004. Aquest serà un concert 
únic en què el públic podrà reviure aquelles cançons que 
van marcar moltes festes majors de la comarca i que van 
permetre escoltar una formació d’instruments típics d’un 
grup de pop rock amb altres de tradició més clàssica, celta 
i popular.
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THE PORLANDS
Banda vendrellenca formada l’any 1997 i composta per 
Edu Fernàndez (veu), Tomàs Querol (bateria), Jaume 
Ramon (guitarra) i Juan Antonio Campos (baix). 
Al llarg de la seva trajectòria han tocat a la Festa Major 
de la Mercè i a les Festes de Gràcia, i han estat teloners 
de Lax’n Busto, Fundación Toni Manero, Ojos de Brujo, 
etc.
Amb un estil de rock amb bases molt potents, tenen dos 
àlbums de temes propis al mercat. 
Aquest any celebren el seu 22è aniversari.

LA VANDA
La Vanda va néixer el 2008 al Vendrell, com a unió 
dels grups Barbiturics i La Trinxera All Star’s, que 
van formar el grup “Las Barbie’s i los pavo ken all 
star”. A causa de l’èxit, només van fer un concert i es 
van convertir finalment en La Vanda, integrada per 8 
vendrellencs.
Durant quatre anys, van voltar per tot el Penedès i per 
un poblet de Lleida amb les seves versions, que passen 
per l’ska de Toots and the Maytal’s, l’oi! d’Inadaptats, el 
punk de Boikot o la festa de Toy Dolls. 

JOHN’S LEMON DJ’S
John’s Lemon DJ’s proposen un espectacle innovador amb 
una gran varietat musical que passa pel rock, el punk, l’ska, 
el reggae, el drum-and-bass, el hip-hop, la música dance i 
els èxits més importants del moment. Ofereixen un show 
dalt de l’escenari acompanyat d’inflables, confeti i altres 
complements, així com sortejos i coreografies que fan 
gaudir tots els presents d’una sessió original i poc habitual 
en els DJ convencionals.

ESCOLA BALL-EM
L’escola Ball-Em imparteix classes infantils 
i per a adults de tota mena de balls amb 
professors titulats per la Federació de ball 
esportiu.
En aquest espectacle es podrà veure una mostra 
de balls de saló, hip-hop i flamenc, entre 
d’altres.
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Festa Major 2019 a les escoles
Els administradors de Santa Anna 2019, amb l’afany que la Festa Major es treballi 
a les escoles de primària de la forma més vivencial possible, van proposar un 
projecte als mestres de Música de totes les escoles del municipi del Vendrell.
Gràcies a la bona predisposició dels especialistes i tutors, els alumnes de 3r i 4t 
de primària de les escoles Pau Casals (mestra: Àngels López), Àngel Guimerà 
(mestre: David Ibarz), Teresina Martorell (mestres: Sara Cuscó i Judit Guiu), 
Sagrat Cor (mestre: Albert Figueres) i Àngels Garriga (mestra: Anna Ibarz) han 
treballat un programa per reproduir, a petita escala, un dia de Festa Major.
El dijous 13 de juny, a la plaça del Tívoli, els alumnes van portar a terme una 
representació dels següents elements:
Repic de campanes, Pregó inaugural, Ball de Bastons, Ball de Valencians, Versos 
dels Diables, Sardanes, Encesa del campanar i Concert de cant coral.
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Els musics que acompanyen
els balls a les cercaviles

Les Gralles de l’Àliga - Aligueta • Les Gralles A3Sons - Àliga • Les Gralles del 
Baix Penedès - Ball de Bastons • Les Gralles del Baix Penedès - Ball de Cavallets 
• Mitja cobla Tocats del Grall - Ball de Cercolets • Grallers Els Mosquits - Ball 
de Cintes • Les Gralles del Baix Penedès - Ball de Faixes • Les Gralles del Baix 
Penedès - Ball de Figuetaires • Les Gralles del Baix Penedès - Ball de les Gitanes 
• Les Gralles del Baix Penedès - Ball de la Patatuf • Mitja cobla La Patuleia - Ball 
de Panderetes • Mitja cobla L’Home del Sac - Ball de Panderos • Mitja cobla Els 
Murris - Ball de Pastorets • Grallers Els Cofins - Ball de Valencians • Grallers dels 
Gegants i grallers Tocats de Canya - Gegants, Gegantons i Nans • Ministrers del Ço 
del Botafoc - Lleó i Lleonet • Els Grallers dels Nens - Nens del Vendrell • Grallers 
de l’Aram - Ball de la Bolangera • Joglars de la Bota - Drac del Vendrell



NO TE N’OBLIDIS
NOMÉS SÍ ÉS SÍ. Ni a la festa ni enlloc no tolerem conductes ni agressions masclistes. 
No dubteu, truqueu al 900 900 120!
EMERGÈNCIES. Per a qualsevol accident o urgència, truqueu al 112!
CONSUM RESPONSABLE. Gaudiu de la festa d’una manera saludable, amb un 
consum moderat i responsable de begudes alcohòliques.
MÉS NETA. Utilitzeu els lavabos mòbils, respecteu els carrers i les cases del 
veïnat i llenceu les deixalles als contenidors.
EVITEM LES AGLOMERACIONS. En els actes de foc i als espais més 
concorreguts, ubiqueu-vos segons la màxima amplitud d’espai i eviteu utilitzar els 
cotxets: poden comprometre la vostra seguretat i esdevenir un obstacle.
MÉS SEGURA. Protegiu-vos de la pirotècnia amb roba de cotó amb mànigues i 
pantalons llargs, barret de palla, calçat tancat i ulleres. No demaneu aigua als veïns: 
si la pólvora es mulla, pot provocar accidents. No obstruïu mai la cercavila de foc.
FEM-LA CÍVICA, INTEGRADORA, DIVERTIDA… 
#VENDRELLENCAMENT
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TRANSPORT PÚBLIC FESTA MAJOR DEL VENDRELL 2019

Dies del servei: 25, 26 i 27 de Juliol de 2019

Línia BANYERES - L’ARBOÇ - BELLVEI - CALAFELL
 EL VENDRELL (L’EdÈn Park, L’Oasi i La Muntanyeta) i viceversa

L.Nord                                   HORARIS DE PAS APROXIMAT
ANADES

Parades Expedicions

Núm. Punt

-- BANYERES - Parada bus Cra. 19:50

-- L’ARBOÇ - Plaça Catalunya (Parada bus) 19:55

-- BELLVEI - Parada bus Poble 20:05

-- CALAFELL Platja - Estació tren (parada bus) 20:15

-- CALAFELL Poble - Parada bus 20:20

34 EL VENDRELL - L’Edèn Park - Parada bus C/Valentí Carné 20:30

14 EL VENDRELL - L’Oasi - Parada bus Pl. Pi 20:36

17 EL VENDRELL - L’Eixample - Parada bus C/ Ter 20:38

32b EL VENDRELL - La Muntanyeta - Parada bus 20:40

4a EL VENDRELL - estació bus 20:45

TORNADES

Parades         Expedicions

Núm. Punt

4b EL VENDRELL - estació bus 1:30 3:00 5:00

32a EL VENDRELL - La Muntanyeta - Parada bus 1:35 3:05 5:05

17 EL VENDRELL - L’Eixample - Parada bus C/ Ter 1:37 3:07 5:07

14 EL VENDRELL - L’Oasi - Parada bus Pl. Pi 1:40 3:10 5:10

34 EL VENDRELL - L’Edèn Park - Parada bus C/Valentí Carné 1:46 3:16 5:16

-- CALAFELL Poble - Parada bus 1:56 3:26 5:26

-- CALAFELL Platja - Estació tren (parada bus) 2:01 3:31 5:31

-- BELLVEI - Parada bus Poble 2:11 3:41 5:41

-- L’ARBOÇ - Plaça Catalunya (Parada bus) 2:21 3:51 5:51

-- BANYERES - Parada bus Cra. 2:30 4:00 6:00
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TRANSPORT PÚBLIC FESTA MAJOR DEL VENDRELL 2019
Dies del servei: 25, 26 i 27 de Juliol de 2019
Línia RODA DE BERÀ - EL FRANCÀS - COMA-RUGA

SANT SALVADOR - EL VENDRELL i viceversa
L.sud                                   HORARIS DE PAS APROXIMAT

ANADES

Parades Expedicions

Núm. Punt

-- RODA DE BERÀ - Arc de Berà 20:00

-- RODA DE BERÀ - Gal•la Placídia 20:06

53a EL FRANCÀS - AV. COMUNICACIÓ SOCIAL 20:09

54a EL FRANCÀS - CAMPING FRANCÀS 20:11

57a COMA-RUGA - BRISAMAR 20:16

-- COMA-RUGA - OFICINA DE TURISME DE COMA-RUGA, Davant 20:17

24b COMA-RUGA - PL. GERMANS TRILLAS (Parada bus) 20:20

23b SANT SALVADOR - PL. CHARLY RIVEL 20:23

22b SANT SALVADOR - PL. ST. SALVADOR "LES PALMERES" 20:25

-- SANATORI - HOTEL RA, Porta entrada 20:30

-- SANATORI - CAMPING VENDRELL ENTRADA 20:35

4b EL VENDRELL - CENTRE - ESTACIÓ D'AUTOBUSOS 20:45

TORNADES

Parades         Expedicions

Núm. Punt

4a EL VENDRELL - CENTRE - ESTACIÓ D'AUTOBUSOS 1:30 3:00 5:00

-- SANATORI - HOTEL RA Porta entrada 1:42 3:12 5:12

-- SANATORI - CAMPING VENDRELL, Entrada 1:45 3:15 5:15

22a SANT SALVADOR - PL. ST. SALVADOR "LES PALMERES" 1:50 3:20 5:20

23a SANT SALVADOR - PL. CHARLY RIVEL 1:52 3:22 5:22

24b COMA-RUGA - PL. GERMANS TRILLAS, Farmacia 1:55 3:25 5:25

-- COMA-RUGA - OFICINA DE TURISME DE COMA-RUGA, Davant 1:57 3:27 5:27

57b COMA-RUGA - BRISAMAR 1:58 3:28 5:28

54b EL FRANCÀS - CAMPING FRANCÀS 2:03 3:33 5:33

53b EL FRANCÀS - AV. COMUNICACIÓ SOCIAL 2:05 3:35 5:35

-- RODA DE BERÀ - Gal•la Placídia 2:08 3:38 5:38

-- RODA DE BERÀ - Arc de Berà 2:15 3:45 5:45
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Alain Afflelou Òptic
Bar Estepa
La Rectoria
Rec-Line

Rock & Jeans
Güixens Fotografia
Farmàcia Mestres

Via Lliure
Forn Tutusaus

L’Enxaneta Vendrell
El Vestidor

Cal Joan - La Botiga
Calçats Tarrés

Tapas&Dreams
La Xocolateria

Centre de Psicologia: 
Proa, Psicologia i Formació

Edo Òptics
Comercial i Ferreteria Díaz
L’Obrador d’Oriol Rossell

Forn Miret
Cal Badejo
La Locanda

Ferve
Cava Míriam Buitrago

Llibreria Mitjans
Fricañ Distribució Alimentària

Karting Vendrell
Braseria Pizzeria Las Farolas

Cal Rafa
Adobs J Escarré

Fondue Restaurant Cal Primo

Frankfurt JC 
Cafeteria Caracas
Bonpreu i Esclat

El Racó Ibèric - La Fàbrica del Pernil
El Niu 1976
La Jijonenca

Peter’s
La Nocciola Creps & Burgers

La Farmàcia
La Gramola Gastrobar

Jennifer Macià Advocats
Salchichería Alemana

El Tast
Cafeteria Salvatore

Qkids Losan
Capri Bar

Kebab Gust
Olgcartravel Nautalia

Gimnàs Rècord
Instalaciones Basi

Carnisseria La Milà
La Barretina
Nails House
Lacasablava

Estudi d’Arquitectura
Passions L’Origen del Pa

Bar Montserrat
Pintyplus

Rètols Deneón
MGS Assegurances

Restaurante My Way Tgna & Vzla

Amics
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Mecenes

Patrocinadors

Col•laboradors

Patrocini

Aigües
del Vendrell

J. Esvertit Corredoria d’Assegurances 
Mútua General de Catalunya

Mausa
Policlínica Comarcal del Vendrell

Funerària Selva 
Òptica & Audiologia Universitària El Vendrell 

Cellers Avgvstvs Forvm 
Penedès Data Informàtica
Pasmon Electric Vehicles 

Aluminis Fernández
Escola bressol municipal El Riuet 
Escola bressol municipal El Puig 
Escola bressol municipal Mestral 

Pizzeria Trastevere 
Diether Tèxtil 

Impremta Ramon 

Rètols Digimp
Mercadé Rellotgers 

Sia Biosca 
AP Dental
Festiuet

Caravanas Vendrell
Parven 93

Telelux
Fruites Baix Penedès

Tallers Folch
Fundació Privada Santa Teresa

Cal Nicolau
Mercader - Integral
Xarcuteria Arroyo
Mercat Municipal
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