ORGANITZA

Diables de Vilabella
C.A.C "la murtrera"

AMB EL
SUPORT DE:

VIII SARAU
DE TARDOR
Vilabella 30 de
setembre , 1 i 2
d’octubre de 2022

PROGRAMA

Vilabellenques i Vilabellencs,

INFORMACIÓ DEL DINAR DE GERMANOR
MENÚ

El Sarau de Tardor se’ns presenta, any rere any, com una
magnífica oportunitat perquè la gent de Vilabella
prenguem consciència del que som, com a poble. Un
poble que conserva les tradicions, que estima la terra i
la treballa i que quan cal, també fa festa i obrim la festa
a tothom que vulgui venir a celebrar-la.
L’Ajuntament conjuntament amb la Murtrera, que
celebra el seu 37 aniversari, ha organitzat un seguit
d’actes al carrer i aquest any també comptem amb la
participació de la D.O. Tarragona que suma actius per tal
que el nostre Sarau sigui més ric i engrescador.
Volem agrair la col·laboració de les entitats, els veïns i la
Diputació de Tarragona que fan possible aquest Sarau
de Tardor.
Sortim al carrer!
Gaudim del foc i la música, de la collita i de la tardor!
Bon Sarau de Tardor!

Arròs a la masqueta de romesco amb pop roquer i
cloïsses
Begudes i postres
Opció vegana: Arròs a la masqueta de safrà de La
Conca amb carbassó
cal sol·licitar-ho en el moment de la compra del tiquet
Els tiquets del Dinar de Germanor es vendran a l’Ajuntament
des del dia 20 fins al 28 de setembre, en horari d’oficina.
Preu 10 € pels residents a Vilabella
Per una bona organització d’aquest acte no es vendrà cap
tiquet del dinar fora dels terminis indicats.
No podran accedir a les taules les persones que no disposin
del tiquet.
El dia del dinar, cal portar els tiquets i deixar-los damunt la
taula.
Les persones que vulguin seure juntes, hauran de fer la
reserva de tot el grup i pagar, en aquell moment, tots els
tiquets.
Els infants petits que no dinin poden seure amb els seus
pares, però hauran de dir-ho en el moment d’adquirir els
tiquets per reservar cadira
Càtering a càrrec del Restaurant “El Llagut” de Tarragona

RECOMANACIONS PEL CORREFOC (CONT.)
• Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i
pantalons llargs.
• Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se
el clatell amb un mocador de cotó.
• Protegir-se els ulls.
• Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.)
• Tenir cura de tapar-se les orelles
per disminuir els sorolls de
les explosions pirotècniques.
• Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de
sanitat.
• Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars,
havent d’utilitzar únicament els preparats pels organitzadors

INFORMACIÓ DE L’ESMORZAR DE VEREMADOR
CLOTXA I PORRÓ DE VI
Els tiquets es vendran a l’Ajuntament des del dia 20 fins al 28
de setembre, en horari d’oficina.
Preu 2 € pels residents a Vilabella

Càtering a càrrec del Restaurant “El Llagut” de Tarragona

Divendres dia 30 de Setembre
A les 21:00, a la Plaça de l’Ajuntament

GRAN CORREFOC DE SARAUS A
CÀRREC DELS DIABLES DE VILABELLA
El correfoc es realitzarà pels següents carrers i places
del poble:
c/d’Avall, c/Sant Joan, c/Fortuny, c/del Roser, Plaça del
Barri, Plaça Sant Pere, c/Sant Antoni, c/Patrocini, Plaça
del Casal, c/Sant Josep i Plaça de l'Església.

Dissabte 1 d’Octubre
De les 10:00 a les 15:00, a la Plaça Sant Pere i
carrer Sant Roc

MERCAT DE PRODUCTES DE
PROXIMITAT I ARTESANIA
A les 12:00, a la Plaça Sant Pere

VERMUT MUSICAL AMB JOAN REIG BAGATZEM

RECOMANACIONS PEL CORREFOC
 Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.
• Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars,
havent d’utilitzar únicament els preparats pels organitzadors.
• Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics.
• Adoptar una actitud correcte amb els diables, no obstaculitzar
el pas ni fer-los caure.
• Seguir en tot moment les indicacions dels diables.
• Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc i dels
punts d’assistència sanitària.
• En cas de patir cremades, dirigir-se immediatament als punts
d’assistència sanitària (ambulància).
• En cas de perill, seguir les instruccions dels diables.
Recomanacions als veïns, veïnes i comerciants:
• Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
• Baixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en
disposin.
• Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb
cartrons gruixuts.
• Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
• No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc
per la perillositat que representa.
• Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar
el pas dels actors, organitzadors i participants del correfoc.

PROHIBIT APARCAR
Divendres, 30 de Setembre de 18:00 h. a 24:00 h.

c/d’Avall, c/Sant Joan, c/Fortuny, c/del
Roser, Plaça del Barri, Plaça Sant Pere,
c/Sant Antoni, c/Patrocini, Plaça del
Casal, c/Sant Josep i Plaça de l'Església.
Dissabte, 1 d’Octubre de 8:00 h. a 24:00h.
Plaça del Barri, c/Sant Roc, Plaça de Sant
Pere.

Dissabte, 1 d’Octubre (continuació)
A les 17:00, al Patatal

FUTBOL VETERANS AT VILABELLA-CF
REUS DEPORTIU
A les 18:00, a la Plaça Casal

CERCAVILA AMB LA ABEL.LA I ELS
CAPGROSSOS DE LA MURTRERA
A les 20:00, a la Plaça Sant Pere i Carrer Sant Roc

FIRA DE VINS D.O. TARRAGONA
MÚSICA AMB TRIO PIXINGUINHA
BOSSANOVA
FOOD TRUCKS

Dissabte, 1 d’Octubre (continuació)

Diumenge, 2 d’Octubre

A les 22:00, a la Plaça Sant Pere

A les 09:00, punt de trobada a la Plaça del Casal

CINEMA AMB LA PEL.LÍCULA
PREMIADA AMB EL Gran Premi del
Jurat del MOST FESTIVAL 2021:
“L’ÂGE D’OR.58”
De Jean-Baptiste Alazard
A les 24:00, a la Pista poliesportiva

CONCERT AMB EL GRUP ALL I OLI

PASSEIG: EL GAIÀ VITIVINICOLA
A les 10:30, a la Plaça Sant Pere

ESMORZAR DEL VEREMADOR (clotxa i porró de
vi)
Preu: 2 € pels residents a Vilabella
Càtering a càrrec del Restaurant “El Llagut” de
Tarragona
A les 11:30, al Patatal

FUTBOL: AT VILABELLA - TARRACO
A les 14:30, a la Pista esportiva

DINAR DE GERMANOR (Arròs a la masqueta de
romesco amb pop roquer i cloïsses)
Preu: 10 € pels residents a Vilabella
(opció vegana amb arròs a la masqueta de
safrà de La Conca amb carbassó)
Càtering a càrrec del Restaurant “El Llagut” de
Tarragona

