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hi col·laboren

Estimats veïnes i veïns,

Salutació

La Festa Major de Vilafant pot ésser com
vosaltres vulgueu, durant 4 dies se us ofereixen
desenes d'actes molt variats, a totes hores i en
diferents indrets del poble. I no oblidem pas que
"val més un dia de festa que dos treballant".
Cada persona i cada família doncs, podeu fer el
vostre propi recorregut entre totes les activitats
que s'ofereixen, fent-vos pròpia la vostra Festa
Major, fent-la única i personalitzada.

Consol Cantenys
Alcaldessa

A una bona part de les activitats també hi
col·laboren, i d'altres les organitzen, les diferents
entitats del municipi. Sempre m'ha agradat
expressar la meva admiració per aquelles
persones que ofereixen el seu temps i la seva
energia al servei de la comunitat. No és casual,
que enguany el pregó estigui protagonitzat per
membres de la Junta contra el Càncer de
Vilafant.
Del 15 al 18 de setembre arriba l'oportunitat de
gaudir de l'organització i el disseny de la Festa
Major d'enguany, no us conformeu en participarhi, feu-vos-la vostra, visqueu-la... Perquè les
Festes Majors s'han de viure, en companyia de
família, amistats, veïnatge i coneguts/des.
Esperem trobar-nos i aprofitar per passar una
bona estona plegats.
Molt bona Festa Major de Sant Cebrià!

15 Dijous
setembre

Festa 10è aniversari "Ballem Junts"
19:30h Carrer Caterina Albert
Celebració del 10è aniversari amb l'actuació i
ball del duet "Blue Moon".
L'organitza l'Acadèmia "Ballem Junts"

16 Divendres
setembre

Visita cultural - "Vilafant 1900"
17:00h Torre d'en Soler (C. Montserrat Roig
amb C. Comerç)
Gaudiu d'una visita teatralitzada dels llocs més
emblemàtics del nucli antic de Vilafant, un
passeig per la història del segle passat.

Concentració de capgrossos
casolans i Cercavila
18:30h Ajuntament
Concentració dels capgrossos casolans i
fotografia de grup.
Tot seguit començarà la cercavila amb la Colla
Gegantera i grallera de Vilafant.
El llibret de la Festa Major pot contenir errors, o poden haver modificacions d'última hora,
aquests un cop detectats s'arranjaran a la pàgina web (www.vilafant.cat).

16 Divendres
setembre

Cercavila de Gegants i Capgrossos
19:00h Ajuntament
Cercavila festiva pel nucli antic des de la Plaça
de l'Ajuntament fins el Cau.
Amb la Colla Gegantera "Els Rajolers"

Pregó de Festa Major
19:30h El Cau
Amb el voluntariat de l'Associació contra el càncer de Vilafant.

"Revolució Fest" Vilafant 2022
Aparcament de l'Església
20:00h Obertura "Chill Out" i Foodtrucks
20:30h "Veus Joves": Cantada en directe per
artistes joves vilafantencs/ques.
Iglú

22:00h Concert d'Iglú.
Música electrònica barcelonina amb ritmes
ballables d'indyrock i brit-pop.
24:00h Concert de La Masovera Barbuda.
Grup gironí de versions de grans èxits de
totes les èpoques.
02:00h Dj Sax Machines.
2 Dj gironins residents de Platea, Kzu i Genkie,
que toquen el saxo i ofereixen un espectacle
tan peculiar com alhora creatiu.

La Masovera Barbuda

La Revolució Fest Vilafant té zona de Chillout,
servei de Punt Lila, de bar de la Festa Jove,
Foodtrucks...
Amb l'Espai Jove i la Revolució Jove

Dj Sax Machines

El llibret de la Festa Major pot contenir errors, o poden haver modificacions d'última hora,
aquests un cop detectats s'arranjaran a la pàgina web (www.vilafant.cat).

VINE A LA
FESTA DE
SANT CEBRIÀ
2022!!!

17 Dissabte
setembre

Jornada de bàsquet

9h-21:00h Pavelló municipal. Partits amistosos, matí i tarda.
L'organitza C. Esportiu Bàsquet Vilafant

Bicicletada Popular
10:00h Parc de Les Mèlies
Inscriviu-vos a la web de l'Ajuntament.
L'organitzen AFA Les Mèlies, AFA Sol i Vent,
i Nakama

14è Circuit viari - bicicletes
11:00h Parc de Les Mèlies
11h per a infants menors de 7 anys, i a les 12h per a majors
de 7 anys. Porteu la vostra bicicleta.
Amb l'AFA Sol i Vent

Visita teatralitzada a Palol Sabaldòria
12:00h Palol Sabaldòria
Visita teatralitzada a càrrec de Terramar, Natura i Cultura. Entrada lliure.
Emmarcat a "Espais Medievals de l'Empordà".

Vòlei Platja Popular
16:00h Pista de vòlei a l'entorn del Pavelló municipal
Inscripcions lliures a la mateixa pista de vòlei.
L'organitza Club de Vòlei Platja Vilafant

13a Baixada de carretons
16:00h Camí dels Oms
Inscripcions fins el 12 de setembre, bases a la web.
Participació oberta a majors de 6 anys (menors d'edat
han de tenir autorització, i els menors de 12 han
d'anar acompanyats d'una persona adulta).
3 Premis: 125€ (més ràpid i popular), 150€ (escènic)
El llibret de la Festa Major pot contenir errors, o poden haver modificacions d'última hora,
aquests un cop detectats s'arranjaran a la pàgina web (www.vilafant.cat).

17 Dissabte
setembre

Exposició "Per què? Dissidents"
18:30h El Cau Inauguració de la instal·lació
col·lectiva "Per què? Dissidents" amb visita
comentada de les artistes.
Un grup de joves coordinat per l'artista Emma
Alcalá ha reflexionat sobre els motius pels quals
són feministes mitjançant diferents creacions
artístiques, donant com a resultat aquesta
exposició.
L'organitzen Espai Jove i Veu Lila

Tumàcat Músic Xou - Espectacle infantil
18:30h Aparcament de l'Era de Can Gelada
Els "Més Tumàcat" ens duen un concert on petits
i grans podran viure una hora de viatges
al·lucinants, ganyotes impossibles i melodies
de coloraines.

Concert i Ball de Festa amb l'Orquestra Costa Brava
Aparcament de l'Església
20:00h Concert de Festa Major
22:00h Ball de Festa Major
Fundada l’any 1956 a Palafrugell
per músics procedents de les
millors orquestres del moment, amb
un gran recorregut i experiència fent
ballar pobles i ciutats a les seves
festivitats destacades. L’Orquestra
Costa Brava serà l’encarregada d’animar el dissabte amb el concert i el
ball de nit.
El llibret de la Festa Major pot contenir errors, o poden haver modificacions d'última hora,
aquests un cop detectats s'arranjaran a la pàgina web (www.vilafant.cat).

18 Diumenge
setembre

5è Torneig de Festa Major de Futbol Sala
Pavelló municipal.
09:00-14:00h Partits de futbol sala.
15:00-19:00h
L'organitza Futbol Sala Vilafant

3r Torneig de Vòlei Platja
Pista de vòlei a l'entorn del Pavelló municipal
10:00h Partits de vòlei platja.
15:00h
L'organitza Club de Vòlei Platja Vilafant

Jocs Populars per Equips
10:00h Camp de futbol municipal
Cal inscripció prèvia (formulari a la pàgina web
de l'Ajuntament) abans del 14 de setembre.
Places limitades.
L'organitza l'AMPA de l'Institut

Jocs de fusta gegants
Aparcament de l'Era Can Gelada
11:00-14:00h
17:00-20:00h
Pel matí i per la tarda.
Veniu a participar d'aquesta peculiar
proposta lúdica i familiar: un conjunt
de jocs gegants dinamitzats per
gaudir-ne plegats.
El llibret de la Festa Major pot contenir errors, o poden haver modificacions d'última hora,
aquests un cop detectats s'arranjaran a la pàgina web (www.vilafant.cat).

18 Diumenge
setembre

Ofici Solemne
11:00h Església Sant Cebrià.

Vermut popular i degustació de
Pomes de "relleno"
12:00h Plaça Major
Veniu a fer un vermut plegats i a degustar
les pomes de relleno elaborades per
voluntàries vilafantenques.
Si us voleu engrescar a fer-ne, teniu la
recepta a la pàgina web www.vilafant.cat.

Concert "Música de Cine"
18:00h Aparcament de l'Església
Quartet amb Carles Coll.
Passeig melòdic per les bandes sonores
més emblemàtiques del cinema:
El golpe, Yellow submarine, El Padrino,
Doctor Zhivago, Allò que el vent s'endugué, Cinema Paradiso, Hatari,
Pantera Rosa, La Plaça del Diamant, My Fair Lady...

Partit de futbol amistós (4a catalana)
18:30h Camp de futbol municipal.
Partit del Vilafant FC - Unió Esportiva "La Pera"
L'organitza Vilafant Futbol Club
Podeu consultar aquests actes, i
qualsevol correcció o variació del
programa a la pàgina web
www.vilafant.cat
o escanejant aquest codi QR

Urbaser amb Vilafant, recollida de residus
sòlids urbans i servei de deixalleria.

Horari de la deixalleria (a partir del 15 de setembre):
Dilluns a divendres: de 10-13h i de 15-18h
(horari d'estiu de 10-13h i de 16-19h)
Dissabtes: de 10-13h
Diumenges: tancats
Telèfon de contacte: 660 828 036

