
AJUNTAMENT DE VESPELLA DE GAIÀ

FESTA MAJOR EN LLAOR 
A SANT MIQUEL

 29 DE SETEMBRE AL 2 D'OCTUBRE 
I 15 D'OCTUBRE

VESPELLA DE GAIÀ 2022

 Organitza: 

Pl. de Catalunya, 6-
aj.vespella@altanet.org
43763 Vespella de Gaià
www.vespella.altanet.org 
977655288-608575633

Amb la col.laboració de :

Si vols estar informat de tot, descarrega't l'eBando de
l'Ajuntament de Vespella de Gaià.

Recorda....
A casa, a classe, al treball, de festa, coneixes els límits.
Respectal's!

L' Ajuntament de Vespella de Gaià, es reserva el dret de
modificar, ampliar o suspendre qualsevol dels actes del
programa, per motius aliens a l'organització.
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10.00h Esmorzar botifarra amb seques, vi, gasosa i
aigua. 
13.00h  Vermut popular amenitzat pel grup Los Retales,
fusió de diferents estils de música amb molta arrel i força.
14.30h Dinar amb el següent menú: amanida, paella
montanyesa, gelat, vi, gasosa i aigua.
Preu esmorzar: 4 euros/pers.
Preu dinar: 10 euros/pers.
Pack esmorzar i dinar: 12 euros/pers.
Venda de tiquets a l'Ajuntament fins el dia 28/9/22.
18.00h. Concert d'Havaneres amb el Grup Olla
Barrejada. A continuació Fi de Festa amb degustació del
tradicional Rom Cremat.              

Dissabte 15 d'octubre

EXCURSIÓ AL PORT DE TARRAGONA 

08.30h. Sortida del Parc de les Moreres i seguidament dels
Masos.
Cap a les 9.45h,  visita guiada en autocar per les
instal·lacions portuàries.
A les 10.30h visita guiada al Museu del Port. I
seguidament, cap a les 12.00h visita guiada en
golondrina pel Port de Tarragona i dinar a bord del
vaixell, amb el següent menú: aperitiu, fideuà, vi, aigua,
coca i cava. 
Preu: 25 euros/pers.

S'oferirà servei de bar, al Casal Municipal, durant els dies   
29 de setembre al 2 d’octubre.

Programa d'actes SM22

19.00h. Inauguració de l'exposició "Fèlix Lozano Escultures", al
Casal Municipal. S'oferirà un refrigeri als assistents. L'exposició és
podrà visitar el divendres 30 de setembre, dissabte 1 d'octubre  i
diumenge 2 d'octubre en horari d'obertura del Casal Municipal.

Divendres  30 de setembre

22.00h. Espectacle “La vida és un musical”, recull de cançons
teatrals musicals i pel·lícules del mateix gènere interpretades a
piano i dos veus. Vine i gaudeix escoltant cançons de Grease,
Mamma Mia, Mar i Cel, Disney, Chicago, Moulin Rouge, entre
d’altres. A la Plaça del Casal.
Dissabte 1 d'octubre
10.00h Torneig de petanca, al Parc de les Moreres.
11.30h. A l'Església Parroquial de Sant Miquel, Missa en llaor a
Sant Miquel Arcàngel.
Cap a les 13.00h i des de la balconada de l'Ajuntament, pregó de
Festa Major. A continuació, a la Plaça del Casal, tradicional
aperitiu de Festa Major.

A la plaça del Casal:
21.00h. Sopar de Festa Major, amb el següent menú: entremès,
llom de porc amb salsa de foie, flam,vi,gasosa i aigua. 
Preu: 10,00 euros
Venda de tiquets a l'Ajuntament fins el 27/9/22. 
23.00h. Ball de Festa Major amb el Grup Loren, un ampli repertori
de música apte per a totes les edats.
Actuació inclosa a l'ecatàleg de cultura de la Diputació de Tarragona

Diumenge 2 d'octubre, al Casal Municipal

Venda de tiquets a l'Ajuntament fins el 13/10/22.

Dijous 29 de setembre- SANT MIQUEL

Port de Tarragona


