




Ja tenim aqui la Festa Major!
Començarem a celebrar-la el dissabte 11 d’agost amb el campionat de futbol 
sala que organitzen els joves i la clourem el diumenge 19 d’agost, ballant 
swing, tot i que posteriorment, el 31 d’agost, tindrà lloc el lliurament de 
premis d’Instagram i el Videobox.
Els actes de la Festa Major han anat evolucionant amb el pas dels anys. 
Només cal veure els primers programes de la Festa Major de la Bisbal, on hi 
podem trobar una festa d’un o dos dies amb Missa solemne en honor a la 
patrona, castells, futbol i ball i, com molts de vosaltres recordareu, al migdia 
es passava la colònia per les cases.
A mesura que avancen els anys, la festa es va sofisticant i inclou noves 
activitats amb la implicació del creixent nombre d’entitats de la Bisbal. 
Aquestes últimes dècades, la Festa Major s’ha convertit en un esdeveniment 
que dura gairebé una setmana, amb els actes més tradicionals, com ara 
les gralles, els gegants, el futbol i els castells i les activitats més modernes, 
que amb el pas del temps també s’han convertit en tradicionals, com ara el 
correfoc, la cercavila, els concerts i tot el que trobareu en aquest programa
La Festa Major de la Bisbal és alegre, tradicional i participativa i està pensada 
perquè la gaudim els bisbalencs i les bisbalenques però també tots els 
familiars i amics que ens acompanyen aquests dies.
Des d’aquí vull donar les gràcies a totes les persones que feu possible 
aquesta celebració. Ballem la Festa Major i gaudim-la!

Agnès Ferré Cañellas, alcaldessa

,



actes previs

Dissabte 11 d’agost
de les 9:00 fins a les 21:00h 12 Hores de Futbol Sala a la Pista de l’escola 
nova Ull de Vent.
Organitza Grup de Joves de la Bisbal

Diumenge 12 d’agost
Durant tot el matí, Tir al plat, modalitat Foso-robot al camp de tir de Cal 
Rotllat
Organitza Societat de Caçadors de la Bisbal del Penedès



Durant el matí, una tirada al plat -modalitat 
foso robot- al camp de tir “Cal Rutllat”. 
Organitzat per la Societat de Caçadors.

~
De les 9 del matí a les 21:00h: 12 hores de 
Futbol Sala a la pista de la nova l’Escola Ull 
de Vent. Organitza grup de Joves*

~
17:00h Gimcana Esventada pels carrers 
del poble. Organitzada pels Esventats. 
Per apuntar-se el 4 d’agost a les “24 hores de futbol 
sala” i el 7 d’agost, durant el matí al CMC
A continuació, al CMC, presentació de 
l’Assassí de la Pastanaga pels Esventats.

20:30h al CMC inauguració de les 
exposicions* de la Festa Major: 
Pintures d’Antònia Poch
Puntaires de la Bisbal
Motos d’Ochotorena

*Futbol Sala: Més informació 
als cartells de l’event.
**Horaris de les exposicions: 
tots els dies de la Festa Major de 
17:00h a les 20:00h. 

actes previs dilluns 13 d'agost
A les 19:00h al Centre Municipal de Cultura, Inauguració de les exposicions:

“A l’aigua! Tres dècades de piscina municipal”
Al hall del segon pis del CMC. Exposició per commemorar els més de 
trenta anys de la construcció, inauguració i servei de la Piscina Municipal.

 “Records d’aquella Festa Major”
A la Sala Gran del CMC. Exposició dedicada a la celebració de la Festa 
Major bisbalenca, que fa una panoràmica de l’evolució de la festa i els 
seus grans hits de la mà d’alguns dels cartells i programes  més  icònics.

 “Exposició del Taller de Puntes de la Bisbal”
Mostra dels treballs realitzats per les dones de l’Associació de Puntes de la 
Bisbal del Penedès. Taller de Puntes de la Bisbal del Penedès

A continuació, presentació de la campanya “OhMyGot!” de la Festa Major

Us podreu inscriure a la Gimkana Esventada. Consulteu les bases per 
participar-hi a les xarxes socials dels Esventats

Les exposicions compten amb la col.laboració de persones i entitats del municipi.
Les exposicions romandran obertes tots els dies de la Festa Major de les 
18:30h a les 20:30h



Dimarts 14 d'agost 
18:00h Cercavila pels carrers del poble amb el Ball de diables i diablons de 
la Bisbal, Geganters i grallers Societat, Colla Castellera els Bous, Ball de 
Gitanes i Bastoners de Sant Jaume dels Domenys

Finalitzarà la Cercavila a l’Ajuntament amb els versots del Ball de Gitanes 

19:30h Pregó a càrrec dels Esventats, a l’AJuntament

Després del pregó Versots del Ball de Diables a la plaça de l’Església

22:00h Correfoc pels carrers de la vila amb el Ball de diables i diablons de 
la Bisbal, la Colla Vella de Sitges, el Ball de Diables de Tarragona i els 
Diables de Santa Oliva

01:00h Nit jove a l’envelat amb: Seguirem, Dalton Bang i Ràdio Esventada

06:30h Per acabar la nit, Xaranga Alegria

* d’1 a 3 de la matinada Videobox a l’envelat



Dimecres 15 d'agost
08:00h Matinades amb els Grallers i tabalers de la Societat

10:30h Missa Solemne en honor de la Mare de Déu amb la Coral Antistiana i 
Santa Maria

11:30h Cercavila del Grup de Geganters i Grallers de la Societat i del Ball 
de Gitanes des de l’església fins a la Societat

12:00h Pilars de cortesia davant l’Ajuntament i, a continuació, gran Diada 
castellera amb la Colla Joves Xiquets de Valls, Colla Vella dels Xiquets de 
Valls, Castellers de Vilafranca i els Bous de la Bisbal

18:00h Futbol, 35è Trofeu Josep Rovira Andreu al poliesportiu municipal amb 
Joventut Bisbalenca CF i Can Parellada CD de Terrassa

20:00h Ball de tarda a l’envelat amb l’orquestra Selvatana

23:00h Concert i ball de nit a l’envelat amb l’orquestra Selvatana





dijous 16 d'agost
18:30h Escacs a la fresca, a la Plaça Sant Jordi amb la Secció d’Escacs de La 
Societat. Organitza Secció d’Escacs de La Societat

00:00h Nit jove a l’envelat amb : Gertrudis, Orquestra Mitjanit i a 
continuació, Ràdio Esventada

* d’1 a 3 de la matinada Videobox a l’envelat

divendres 17 d'agost
18:00h Concert Coral a l’església de Santa Maria en memòria de Joan Ferré, 
amb Prades Cor i Antistiana Maskili

19:00h Animació Reggae infantil a l’envelat amb “The Penguins”

20:30h Cercavila de foc amb els Diablons de La Bisbal, Ball de Diables 
infantils de Tarragona i Banyetes de Llorenç
 
23:00h Concert i Ball de nit a l’envelat, amb l’orquestra “La Chatta” 





dissabte 18 d'agost
21:00h Sopar dels Diables a la plaça Pau Casals (la Pista). Per a més 
informació consulteu les xarxes socials del Ball de Diables

00:30h Concert a l’envelat:  Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries amb 
l’espectacle “No Tinc diners!”. A continuació, actuació de Radio Esventada

diumenge 19 d'agost
12:30 Missa amb l’actuació dels Dansaires del Penedès i la Cobla 
Cosetania. A continuació ballada de Sardanes a la plaça de l’Església

17:00 Gimkana Esventada per la vila

19:00h A l’envelat, Masterclass zumba (Consell Esportiu del Baix Penedès)

20:00h Swing a l’envelat, amb el grup Avoi Jaçç Quartet



INSTAGRAM 
BASES DEL IV CONCURS D’INSTAGRAM DE LA 
FESTA MAJOR #festamajorbisbal
La regidoria de Festes de l’Ajuntament de 
La Bisbal del Penedès convoca el IV Concurs 
Fotogràfic a la xarxa Instagram per la Festa 
Major de 2018.
 
Qui hi pot participar?
Qualsevol persona que faci una fotografia de la 
Festa Major a través d’Instagram.
 
El tema del concurs
Festa Major La Bisbal del Penedès 2018, en 
totes les activitats que figuren al programa de 
Festa Major.

Com es participa?
1. Primer t’has de fer seguidor del perfil 
d’instagram de l’Ajuntament de La Bisbal del 
Penedès creat per al concurs 
@festamajorbisbal

2. La fotografia ha d’estar etiquetada amb 
#festamajorbisbal, sense perjudici d’altres 
etiquetes. 

3. Publicar la foto a la xarxa Instagram 
mitjançant un usuari propi.  Aquest fet implica 
el reconeixement per part de l’autor o autora, 
que es tracta d’una obra original i pròpia.



4. No hi ha limitació en la quantitat de 
fotografies publicades per cada participant.

5. Les imatges no podran contenir cap contingut 
ni material obscè, sexualment explícit, violent, 
ofensiu o difamatori.

6. Les imatges hauran obtingut prèviament les 
autoritzacions necessàries de les persones que 
hi figurin, sobretot si es tracta de menors.

7. La regidoria de Festes té la facultat de 
rebutjar les imatges que no compleixin els 
requisits d’aquestes bases.
 
Com funciona?
Cada dia de la Festa Major, des del dia 14 fins 
al dia 19 d’agost una part del jurat escollirà les 
millors fotografies del dia anterior etiquetades 
amb el #festamajorbisbal, i les publicarà al perfil 
d’Instagram i al Facebook de l’Ajuntament on 
podran ser votades.
El dia 17 el jurat premiarà les dues millors 
fotografies d’entre les seleccionades de cada dia 
de la Festa Major
La tercera fotografia (premi del públic), serà la 
fotografia amb més vots aconseguits sumant 
els vots de la foto al Facebook de l’Ajuntament 
més els vots de la foto al perfil d’Instagram @
festamajorbisbal

El jurat
El jurat estarà format per l’Alcaldessa, el regidor 
de Festes i tres membres d’entitats culturals de 
la Bisbal 
 
Lliurament de premis
El divendres 31 d’agost a les 20:00h a l’auditori 
del CMC es farà públic el veredicte del jurat i es 
lliuraran els premis.
 
Premis
Es premiaran 3 fotografies. 
1r premi del Jurat: Un sopar per a 2 persones en 
un establiment del municipi
2n premi del Jurat: Un sopar per a 2 persones 
en un establiment del municipi
3r premi del Públic: Un sopar per a 2 persones 
en un establiment del municipi

Drets d’imatge
Els drets de les imatges seran propietat de 
l’autor o autora de la fotografia, compartides 
amb el règim de copropietat que ja marca 
la normativa d’Instagram.L’Ajuntament de 
La Bisbal del Penedès podrà fer ús de les 
fotografies al web municipal, Instagram, 
Facebook, revista municipal i al programa 
de Festa Major de l’any següent, mencionant 
sempre el nom de l’autor.



Bases del VideoBox
Els dies 14 i 16 d’agost hi haurà una Box a 
l’envelat. Un espai tancat preparat per a 
la gravació de video perquè tots els joves i 
no tan joves puguin dir la seva, i proposar 
idees i activitats per a realitzar al nostre 
municipi.

Com hi puc participar:
Els dies 14 i 16 d’agost de la 1 fins a les 3 
de la matinada podeu accedir a la Box que 
estarà al costat de la pista. Durant 3 minuts 
podreu explicar de la manera que creieu 
més original la idea que teniu  per als joves.

Condicicions:
- L’enregistrament no superarà els 3 minuts 
per sessió. És obligatori que el primer que 
enregistreu sigui el vostre nom i un número 
de telèfon.
-No hi poden accedir més de tres persones 
en una sola sessió.
-Podeu utilitzar tot tipus d’atrezzo o 

objectes que tingueu, o que podreu trobar 
dins la box.
- Les  gravacions no podran contenir cap 
contingut ni material obscè, sexualment explícit, 
violent, ofensiu o difamatori
- Els menors hauran d’anar acompanyats d’un 
adult.

-La regidoria de Festes té la facultat de rebutjar 
qualsevol gravació que no compleixi els requisits 
d’aquestes bases. Tanmateix l’Ajuntament de La 
Bisbal del Penedès podrà fer ús de les gravacions 
al web municipal, Instagram, Facebook, o d’altres 
mitjans.

Premis: 
Hi haurà un premi per q la gravació més original 
i que aporti una idea factible i innovadora, que 
serà materialitzada per la Regidoria de Joventut.
Premi: Un Dron amb sistema de gravació 
d’imatge i video.
El premi es lliurarà el dia 31 d’agost a les 20:00h 
al CMC.

El jurat està format pels regidors de l’Ajuntament 
de la Bisbal del Penedès i un membre de Jove 
Baix Penedès.

videobox



que és OhMyGot?
OhMyGot és una campanya iniciada per la 
Regidoria de Joventut i Medi ambient de la Bisbal 
en resposta a la proposta guanyadora del Videobox 
de la Festa Major 2017, per tal d’implementar un 
got únic reciclable per a la Festa Major. 

Com funciona? 
Podeu comprar el got al bar de la Festa major 
per 1€ i el mateix got serveix per a totes les 
consumicions. L’Ajuntament regalarà, amb el 
programa de festes, una pinça perquè pugueu 
portar el got còmodament penjat al cinturó o en 
algun altre lloc, en funció de la roba que porteu.

Què guanyem? 
Reduïm les tones de plàstic, contaminació i tones 
de CO2 que generem, mantenim el poble més net i 
aconseguim un entorn més ecològic i sostenible.

L’Ajuntament posarà a disposició del públic taules i cadires sense reserva prèvia. Hi haurà servei de bar. Tots els 
actes són públics i gratuïts. L’Ajuntament es reserva el dret de modificar aquest programa si les circumstàncies ho 
aconsellessin. +informació a www.bisbalpenedes.com Fotos: instagram 2017 i fons propi. Disseny: K.ta & Iggy Pop singing The Passenger 



Ajuntament de 
la Bisbal del Penedès
Regidoria de Festes


