




VISCA LA

d e  v a l l m o l l

Benvolguts vallmollencs
i vallmollenques

 FESTA MAJOR

És un plaer saludar-vos de nou, amb motiu de la festa gran, 
com és la Festa Major d’estiu. Tenim pel davant deu dies de 

festa, plens d’activitats, amb la f inalitat que vallmollencs, 
vallmollenques, familiars, veïns i amics s’ho passin d’allò més bé.

Teniu a les vostres mans un extens programa dedicat a la 
Mare de Déu d’Agost, organitzat amb molta il•lusió i esforç 

econòmic. Tindrem ocasions per compartir i divertir-nos amb 
actes de caràcter tradicional, concert, balls, cercavila, 

sardanes, correfoc, etc.

Tots i cada un de nosaltres viurem la Festa Major de manera 
diferent i particular, assistirem als actes que més ens agradin, 

coincidirem amb amics i coneguts que feia temps que no veiem, 
experimentarem sensacions i emocions difícils d’oblidar.

Aprof item per agrair molt sincerament i profundament l’ampli 
suport de la població en les darreres eleccions municipals, 
continuarem treballant pel vostre benestar i projectar el 
nostre estimat poble a l’exterior, som poble capdavanter 

en qualitat de vida. I també volem donar les gràcies 
a l’Agrupació Cultural El Moll, per la seva 
participació i col•laboració en els actes.  

En aquests dies tan assenyalats, 
deixem de banda maldecaps i 

aparquem les preocupacions per 
gaudir de la nostra festa.

Moltes gràcies per la 
vostra atenció.



Sopar Barbacoa, al Camp de Futbol.

Campionat de Petanca per af icionats locals, 
al Camp de Futbol.

Sorteig dels equips per al campionat de petanca, 
al Camp de Futbol.

Vermut musical, a la Pista Poliesportiva.

Festa de l’escuma i Festa Holi, a la Pista Poliesportiva.

XIIè. Trofeu José García Domínguez , a la Pista Poliesportiva
Partits de futbol sala, nens i adults.

 Divendres, 9 d’agost

Dissabte, 10 d’agost

Diumenge, 11 d’agost

Sopar de motxilla, a la Pista Poliesportiva, amenitzat 
amb música de DJ Fiky

Vine i gaudeix del nostre Bou mecànic i inf lable 
(de 22 a 1 matinada)  Piscina oberta f ins a les 3:00 h

A les 21:30h

A les 11:30 h

A les 13:00 h

A les 16:45 h

A les 17:00 h

De les 20:30 
a les 23:00 h

De les 17 a
les 3:00 h

Tarda-Nit de Piscina. Entrada gratuïta. 

A les 10 h Caminada Popular. Ruta dels Provadors. Inscripcions
a les of icines de l’Ajuntament f ins divendres 9 d’agost.
Sortida des de la Pl. Major. Cal portar esmorzar.

Concurs de dibuix i redacció, a la Biblioteca Municipal.De les 11:30 
a les 13:00 h

A les 18 h

Masterclass de Zumba, a la Pista Poliesportiva.

Refrigeri  per als participants de les activitats esportives 

A les 20:30 h

En f inalitzar

Queda amb els amics i familiars, porteu el vostre sopar, i 
celebrem plegats una vetllada de germanor per donar la 

benvinguda a la Festa Major d’estiu!
Reserva taula a les of icines de l’Ajuntament,
f ins dijous dia 8 d’Agost.



Correbars, des de la Plaça del Castell
i passant per tots els bars de Vallmoll, acompanyats 
de, 

A les 8 h

Dimecres, 14 d’agost

A les 12:00 h

A les 18:30 h

A les 19:45 h

A les 21:30 h

A les 22:00 h

A les 23:30 h

A les 00:30 h

A les 04:30 h

A les 06:00 h

Pregó de Festa Major, al pati d’accés al Castell de Vallmoll. 
A càrrec del Sr. Juan Enrique Ballester Colomer, registrador 
mercantil de Tarragona des de 1986, columnista de premsa, 
guionista i novel•lista. Ha escrit més de doscents
articles, entre d’altres la novel•la, "El efecto starlux", 
guardonada amb el Premi de la Crítica Literària 
valenciana l’any 2012. 

Actuació Les nostres cançons, amb el tenor Josep Anton 
González, la soprano Miracle Seguí i el pianista Josep Mateu.

Entrega de premis de, DIBUIX, PETANCA I 
ARRANJAMENT DE FAÇANES.
En acabar, degustació coca d’avellanes i vi ranci.

Inauguració de l’exposició de maquetes, al Museu Municipal

Matinades pels carrers del poble, amb l’Agrupació
Cultural El Moll

Pizzada Jove, a la Pista Poliesportiva
Venda de tiquets a les of icines de l’ajuntament 

Actuació del grup de música Proleband, 
a la Pista poliesportiva

Correfoc, a càrrec de l’Agrupació Cultural El Moll

Nit Jove, a la Pista Poliesportiva, amb StarWays i DJ

DJ Fiky, Gaudeix d’un Remember de música techno dels 90.

En f inalitzar, dònuts per a tots els assistents.

la Pat-xaranga Cafè, Copa i Puro



Missa en honor de la Mare de Déu d’Agost

Divendres, 16 d’agost

Dijous, 15 d’agost

Inf lables per als menuts, a la plaça del Centre Cultural.

A les 11 h

A les 13:00 h 

A les 13:30 h

A les 18 h

A les 21:30 h

A les 22:30 h

De 22:00h 
a 00:30h

Bicicletada Popular.
Sortida des de la Plaça Major. Acabarà a la piscina municipal.

Sardanes, al Centre Cultural, amb la Cobla Reus

41è. Trofeu Antonio Lara, al Camp de Futbol
    C.E. VALLMOLL – VILABELLA ATLÈTIC

Sopar Degustació de Coques, en recapte i adobades del 
Forn centenari de Vallmoll, Ca Ralet, al Centre Cultural. 

Me suena tu cara, al Centre Cultural de Vallmoll. 
En f inalitzar música i karaoke.

A les 10:30 h

A les 20 h 9a. VallmollFest, American Style a la Pista Poliesportiva, 
amb “Duet d’Ambient” i tot seguit 
Remember Music Show + DJ 

Grand Prix Infantil...porta el teu banyador i remulla’t als 
inf lables aquàtics. 

Venda de tiquets a les of icines del l’Ajuntament

Horari de cuina f ins les 23:00 h

Inscripcions a les of icines de l’Ajuntament f ins dimecres 14 d’agost



Diumenge, 18 d’agost

Dissabte, 17 d’agost

A les 10:00 h

D’11 a 14 h 

A les 18:00 h

A les 20 h

A les 21:30 h

A la mitjanit

Sopar de Gala, a la Pista Poliesportiva.

Festa Aquàtica, a la Piscina Municipal.

Tercera cursa popular solidària

1a Mostra de Cultura Popular de Vallmoll
A continuació Cercavila pels carrers del poble, amb 
l’Agrupació Cultural El Moll, la Colla Gegantera 
“La Pessigolla” de Valls i diferents colles convidades.

Concert de Festa Major a la Pista Poliesportiva amb 

Ball de Festa Major a la Pista Poliesportiva amb

De 10:30 
a 14:00 h

A les 17:30 h Grand Prix del verano, al Camp de Futbol
6 equips diferents formats per grups de vallmollencs, 
competiran entre ells per intentar superar un seguit de 
proves, en honor al mític concurs televisiu.
  Participants només majors de 18 anys. 
  Els equips estaran formats per un mínim de 6 persones  
 i un màxim de 8.
  Els equips interessats en participar s’hauran d’apuntar  
 a l’Ajuntament  màxim f ins el dimecres, 14 d’agost.
  Si hi ha més de 6 equips es procedirà a 
 realitzar un sorteig.

Matinal Infantil, al carrer de l’Àngel i plaça Sant 
Francesc. Tobogan Urbà de 100 m, al carrer Major!!!

Entrega de samarreta en el moment de la inscripció.

En arribar a la plaça mostra de balls i esclat de festa f inal

Castell de Focs

l’Orquestra La Principal de la Bisbal.

l’Orquestra La Principal de la Bisbal.

Veniu a animar al vostre equip i a gaudir d’un espectacle 
de relliscades, caigudes i sobretot, riure assegurat !!

Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple

Inscripcions a les of icines de l’Ajuntament, 
f ins dimecres 14 d’agost. Preu 1 ¤



Dilluns, 19 d’agost

A les 19:30 h

A partir de
les 23:00 h

De 23:00h 
a 01:30 h

Inf lables per als menuts, al Camp de Futbol, 
Vine vestit de blanc. No esta permès banyar-se a la piscina.

Sopar Solters/res i Casats/des al bar del Sindicat. 

Concert d’Havaneres, a la Pista Poliesportiva, amb el grup 
“Olla Barrejada”

Partit de Futbol, Solters/solteres vs Casats/casades, al 
Camp de Futbol Municipal.

Campionat de FIFA, Tennis Taula i jocs de taula
Al Casal de l’Avi i Centre Cultural

Diada Castellera, amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls

Chill Out, amb música DJ i caximbes, a la Piscina Municipal. 
Vine vestit de blanc. No està permès  banyar-se a la piscina.

De 10:30
a 14:00 h

A les 20 h

A les 21:30 h

A les 18:30 h

EXPOSICIONS PER LA FESTA MAJOR
AL MUSEU I SALA D’EXPOSICIONS
EXPOSICIÓ MAQUETISME d’arquitectura en paper, d’Esteve Galindo
EXPOSICIÓ DELS TREBALLS DEL CURS DE DIBUIX I PINTURA
del Casal de l’Avi.

Horaris > 15, 16, 17 i 18 d’Agost 
   de 12 a 13:30 h    

Venda de tiquets al Bar del Sindicat fins el dia 16 //  Preu 12,50 ¤



Sopar 
 Barbacoa

Venda ant icipada
NENS> 2 ¤

ADULTS> 5 ¤
Venda a taquilla:

NENS> 4 ¤
ADULTS> 7 ¤

Sopar de
MENÚ ADULT >
Entrant > 
 · Carpaccio de pinya amb pernil i   
   llangostins
1r. plat > 
 · Crema de marisc
2n. plat > (A escollir) 
 · Bacallà gratinat amb allioli
 · Melós d’ibèric amb salsa de bolets 
Postres >
 · Sorbet de mandarina

Preu: 24 ¤

Festa Major
MENÚ INFANTIL>

Macarrons
Llom arrebossat
Postres, pa, aigua i refresc

Vi, cava, pa, aigua, cafè i f lors cordials

Preu: 12 ¤

VENDA DE TIQUETS
A LES OFICINES DE L’AJUNTAMENT, DIES  6, 7, 8, 
12 I 13 D’AGOST, D’11:00 A 13:30 H DEL MIGDIA.

VallmollFest
Venda ant icipada>
   NENS> 3 ¤ 
 CLÀSSIC> 7 ¤ 

 AMERICAN BURGER > 5 ¤
Venda a taquilla>
 NENS> 6 ¤
 CLÀSSIC> 10 ¤
 AMERICAN BURGER > 8 ¤

(1 llesca pa + llonganissa + refresc)
(2 llesques + llonganissa, bratwurst i 

xistorra + beguda)

Amb el teu tiquet t’entra la 1a 
cervesa, i la 2a, la 3a, la 4a...

Degustació 
             de Coques

Safata amb quatre t ipus de coca diferents

i una copa de cava o ampolla d’aigua.
O ampolla de cava per cada 4 tiquets comprats.

CEBA, XAMPINYONS, ESPINACS I DE SUCRE 

Preu: 5 ¤   (només venda anticipada)

PIZZADA JOVE
Tria la teva pizza: Tonyina i bacó, barbacoa, 

4 formatges, Florentina (salsa de nata, ruca, 
formatge de rulo, mozzarella
i tomàquet natural).

(només venda anticipada)

Pizza mitjana + 2 begudes 

Preu: 8 ¤



ROSA GRES SLU
EUROPASTRY SA

SOPREMA
GARCÍA MUNTÉ ENERGIA SL

BBVA
CONSTRUCCIONES BONI E 

HIJOS
ROBERT INSTAL•LACIONS SL

EXCAVACIONS CARBONELL SA
QUEVIURES ROSER

LA BOTIGUETA
FRUITERIA MANOLO SÁNCHEZ

ROCAMORA ESPAIS SL
YESEROS VALLMOLL SCCL

CERRAJERÍA ANSOGA
PINTOR R. FERRÉ

HI COL·LABORA
FUSTERIA EL ROSER SL
VALL-FERR
ECOSIM SA
COMERCIAL PAPERERA VALLENCA SL
FICSERLAB SL, ASSESSORIA LABORAL
INFORDISA SA 
FOLCH CARBONELL SL
AUTOESCOLA CENTRE
PROSEGUR
CÀTERING DOMINGO 
SERVEIS VETERINARIS A. CUSIDÓ
FINSTRAL SA – portes i f inestres
RESTAURANT LA BONA CUINA
RESTAURANT EL ÁLAMO
PATRONAT MUNICIPAL
 D’ESPORTS DE VALLS
TARRACO IMPORT-EXPORT

moBilitat

· Amb motiu del Correfoc, el dia 14 d’agost, de les 23 h a 1 matinada, 
 no es podrà aparcar al c. Castell, Unió, Sant Magí, Av. Coronel Oller, 
 Catalunya, c. Muralla i Pl. Major.

· Amb motiu de les Sardanes, el dia 15 d’agost, de 12 a 15 h, no es podrà 
 aparcar a la Pl. de l’Església.
· Amb motiu de la Cursa Popular, el dia 17 d’agost, de 9 a 12 h, no es   
 podrà aparcar als carrers Unió i Sant Magí, i es tallarà el trànsit a 
 l’Av. Catalunya i Coronel Oller.
· Amb motiu de la Cercavila, el dia 17 d’agost, de 16:30 h a 21 h, 
 no es podrà aparcar a la Pl. Major, c. Unió, Sant Magí  i c. Muralla.
· Amb motiu de la Matinal Infantil, el dia 18 d’agost, de 9:30 a 15 h, no es 
podrà aparcar ni circular per la Pl. Major, carrer Major i carrer de l’Àngel.

· Amb motiu de la Diada Castellera, el dia 18 d’agost, de 19:00 a 22:00 h, 
 no es podrà aparcar a la Pl. Major.

El carrer Muralla es tancarà al pas de vehicles (excepte veïns) 
del dia 14 al 18 d’agost, de les 17:00 a les 3 de la matinada.






