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10.00h. Inici del Romiatge, des de l'Església de Sant Miquel fins a la Plaça Pujol.
11.00h. Arribada de la imatge a la Plaça Pujol, on seguidament es farà la Missa Rociera.
14.00h. A continuació, àpat de germanor on cadascú es portarà el seu dinar, com és habitual. 
Hi haurà servei de bar durant tota la jornada.
Acte organitzat per la "Peña Rociera Virgen del Carmen de Vespella de Gaià".

DISSABTE ,  16  22ª  ROMERIA EN LLAOR A LA VERGE DEL  CARME

20.00h Sopar de carmanyola. Porta el teu sopar i gaudirem d'una estona junts a la Plaça del
Casal.
22.00h Concert de Jazz, amb els Stromboli Jazz Band,a la Plaça del Casal.

DIVENDRES,  5  

10.00h. Torneig de Petanca, al Casal Municipal i al Parc de les Moreres.

AL NUCLI DE VESPELLA
12.00h. A l'Església Parroquial de Sant Miquel, Missa en llaor a Sant Salvador i en record de l'
incendi de l'any 1993 i dels veïns i veïnes que hi varen morir.

AL NUCLI DE MASOS
VIII Marxa de Muntanya i XII Cursa de Muntanya, i Cursa Infantil, amb el següent horari:
18.30 h."Cursa Infantil", per a nens i nenes de 3 fins als 11 anys. Sortida de les diverses curses
infantils davant de la parada de bus de Masos de Vespella. 

19.10h."XII Cursa de Muntanya" (13 km), participants de 12 anys fins al 99.

19.10h. "VIII Marxa de Muntanya" (13 Km) participants de 12 anys fins al 99. 
Més informació i inscripcions a: http://www.athleticevents.net/cursa/xii-cursa-i-marxa-
de-muntanya-vespella-de-gaia-378

21.00h Botifarrada Popular gratuïta pels participants de la cursa, marxa i cursa infantil i per
la resta de veïns i acompanyants el preu serà de 5 euros (beguda + botifarra). Venda de
tiquets a l'Ajuntament a partir del 11 de juliol fins al 29 de juliol.

DISSABTE ,  6  SANT SALVADOR

Juliol

Agost

El bar del Casal Municipal, estarà obert tots els dies amb actes 
de Festa Major.

Vespella de Gaià

DISSABTE ,  30  FESTES DE LA COMA
Torneig  de Petanca per  doblets ,  nocturn .
20 .00h-20 .30h .  Inscr ipc ions  a  la  P laça Major  de La  R iera  de Gaià .
20 .30h In ic i  de l  Torne ig  de Petanca -  "Vespel la  de Gaià  vs  La  R iera  de Gaià" ,
a  la  P laça Major  de La  R iera  de Gaià .  Preu inscr ipc ió  3  euros .
21 .00h .  Sopar .

Només podran part ic ipar  e ls  ve ïns  de La  R iera  de Gaià  i  de  Vespel la  de
Gaià .

http://www.athleticevents.net/cursa/xii-cursa-i-marxa-de-muntanya-vespella-de-gaia-378


22.00h.  Concert “Tàrraco Surfers”, a la Plaça del Casal.
DIVENDRES,  12

11.00h. Durant tot el matí, parc d'inflables refrescants, per fer passar la calor, a la
Plaça del Casal.

DILLUNS,  15

Festes d'estiu en llaor a Sant Salvador

22.00h. Festival de PlayBack, a la Plaça del Casal.
DIUMENGE,  14

18.30h. Pedalada popular Vespella-Salomó: Parc de les Moreres-Torre del Mas d'en
Gosch- Parc de les Moreres. 12Km i 140m de desnivell. Inscripcions a l'Ajuntament
fins el dia 11 d'agost. Els menors d'edat hauran d'anar acompanyats per un tutor
legal/pare/mare.
Recorregut: https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/vespella-de-gaia-torre-
del-mas-den-gosch-107210898.
Col.labora Club Ciclista Vespella de Gaià.

20.00h. La Verbenilla del Huevo Frito, a la Plaça del Casal. Venda de tiquets a
l'Ajuntament fins el dia 11 d'agost. Preu:  3  € per persona.

22.00h. “Il.lusionadors”, un espectacle únic amb cinc dels mags més prestigiosos de
Catalunya, a la Plaça del Casal.

DISSABTE ,  13
Agost

2022

20.00h Sopar  a la fresca: Amanida, Fideuà, beguda i postre. Preu 10€. Inscripcions i
pagament a les oficines de l’Ajuntament, fins el dimarts 16 d’agost.

21.30 h. Concert amb el grup Los Retales, a la Plaça del Casal.

DIVENDRES,  19

09.00h PUJADA AL CASTELL. Prova de contrarellotge amb dos recorreguts, un per carretera i
l'altre per muntanya.
Sortida des dels Masos de Vespella

INSCRIPCIONS en el següent enllaç:
RockTheSport | Pujada al Castell | 2022 | Vespella de Gaia Tarragona

El termini d'inscripció finalitza el dia 18 d'agost. PLACES LIMITADES
Col.labora Club Ciclista Vespella de Gaià.

DISSABTE ,  20

AMB LA COL·LABORACIÓ
DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA   

ORGANITZA

Més informació de cada acte a www.vespella.altanet.org 
Segueix-nos al Facebook Ajuntament de Vespella de Gaià

La Regidoria de Festes es reserva el dret de modificar, ampliar o suspendre
qualsevol dels actes del programa, per motius aliens a l'organització.

Vespella de Gaià

https://www.rockthesport.com/ca/esdeveniment/pujada-al-castell
http://www.vespella.altanet.org/

