
Festa Major de la Mare de Déu d’agost!

Els temps canvien però la Festa Major segueix essent una data important per 
tots els bisbalencs i bisbalenques.

Són dies de festa, diversió, àpats  familiars, … 

Totes les entitats participen de la festa i ens fan sentir orgullosos de la gran 
riquesa cultural de la Bisbal. 

Amb la Festa Major es barregen tradició i modernitat, convivint amb les 
diferents generacions de la nostra vila.

Molts recordem els familiars i amics que ja no hi són i que gràcies al seu 
esforç, avui tenim unes grans festes que perduren en el temps.

Aquest any la Festa Major comença el dijous 13 d’agost amb la inauguració de 
les exposicions i acaba el dimarts 18 d’agost amb el concurs de fotografies. 

Jovent compromès: correfoc, cercavila, escalada, gimkana, escacs, exposicions, 
sopar, que participen de la festa i asseguren la continuïtat de la Festa Major.

Obrim casa nostra per acollir la festa i compartir-la amb els familiars i 
amics!

Resta desitjar-vos una molt bona Festa Major!
    Agnès Ferré Cañellas,

    Alcaldessa de la Bisbal del Penedès

Concurs fotogràfic per la Festa Major
a la Xarxa Instagram #festamajorbisbal
BASES
La regidoria de Festes de l’Ajuntament de La Bisbal 
del Penedès convoca el I Concurs Fotogràfic a la xarxa 
Instragram per la Festa Major de 2015.

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 2015, 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 pel concurs @
festamajorbisbal
2 La fotografia ha d’estar degudament etiquetada amb 
#festamajorbisbal, sense perjudici d’altres etiquetes que s’hi 
vulguin afegir
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 a la quantitat de fotografies publicades 
per 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 dijous 13 d’agost 
fins el dilluns 17d’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 18 el jurat premiarà les dos 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 
un membre dels Esventats, un membre del Ball de Diables de la 
Bisbal, un membre del grup de Geganters i Grallers 

Premis
El dimarts 18 d’agost a les 20:00h a l’auditori del CMC es farà 
públic el veredicte del jurat i es lliuraran els premis a les 3 
millors fotografies
1r premi del Jurat: 2 entrades per Mar i Cel
2n premi del Jurat: Un sopar per a 2 persones al Restaurant 
Ull de Llebre
3r premi del Públic: Un lot de productes

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.
Tanmateix l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès podrà fer ús de les 
fotografies guanyadores al web municipal, Instagram, Facebook, revista 
municipal i al programa de Festa Major de l’any següent, mencionant 
sempre el nom de l’autor o autora.

Més inforMació de l’assassí de la Pastanaga i de la giMkana a 
www.facebook.coM/esventats.bisbal

l’aJUntaMent Posa a disPosició del PÚblic taUles i cadires sense reserva 
PrÈvia. Hi HaUrÀ servei de bar. els balls es celebraran al Pati de l’escola 
PÚblica. tots els actes són PÚblics i gratUÏts. 
l’aJUntaMent  es reserva el dret de Modificar aQUest PrograMa d’actes si 
les circUMstÀncies Ho aconsellessin. 
Més inforMació: www.bisbalPenedes.cat



Dijous, 13 d’agost
INAUGURACIÓ DE LES EXPOSICIONS 
A les 19:00h, al Centre Municipal de Cultura, exposicions de Puntes al Coixí, 
Senderistes Bisbalencs, 10 anys del Ball de Diables de la Bisbal, de Pintures de 
Zara Zaranoia i les exposicions permanents al Museu Municipal i de Joventut 
Bisbalenca. Les exposicions es podran visitar durant tots els dies de la Festa 
Major de les 18h a les 20h.
A la mateixa hora, al CMC us podreu inscriure al joc de la pastanaga 
assassina i la gimkana organitzat per l’Associació de Joves Els Esventats

Divendres, 14 d’agost
A les 12:00h, Repic de campanes solemne de vigília de Festes

A les 18:00h, Cercavila pels carrers del poble amb la Colla Castellera Els Bous, 
Ball de Diables de la Bisbal, Ball de Gitanes de l’Arboç i grup de Geganters i 
Grallers de la Societat

A les 19:30h al Balcó de l’Ajuntament, pregó de festa majora 
càrrec d’en Joan Pera, tot seguit Versots a la plaça de l’Església
i sorteig de víctimes del joc de la pastanaga assassina
A les 22:30h Correfoc per la vila amb el Cabrot del Vendrell, 
Ball de Diables de la Bisbal, i Colla Vella de Sitges
 
A les 24:00h a l’envelat Teatre amb l’obra “Fer riure és un art” 
d’en Joan Pera, tot seguit Festa Jove amb Miquel Roig i
 la Terrasseta de Preixens

Dissabte, 15 d’agost, Mare de Déu d’agost
A les 8:00h, matinades amb el grup de Geganters i Grallers de la Societat

A les 10:30h a l’Església de Santa Maria, missa solemne en honor a la Mare 
de Déu, després acompanyament dels  gegants de l’Església a la Societat
 
A les 12:00h davant de l’Ajuntament Pilars de Cortesia d’inici de la diada

A les 12:30h gran diada castellera a la plaça, a càrrec de la Colla Joves 
Xiquets de Valls, Colla Vella dels Xiquets de Valls, Castellers de Vilafranca i la 
col.laboració de la Colla local Els Bous

A les 18:00h al camp d’esports municipal futbol amb els equips UE Tancat i 
Joventut Bisbalenca CF

A les 19:00h a l’envelat ball de  sardanes amb la Cobla Reus  i a continuació 
exhibició de Salsa amb el grup “En tu Salsa” de Cubelles

A les 22:00h a la plaça Pau Casals  sopar dels diables 
A les 24:00h a l’envelat gran concert amb
els Sirex i al finalitzar
Música Disco 
amb Dj Ferry i Dj Enzo Ferrara

Diumenge 16 d’agost
A les 12:30h, a l’Església de Santa Maria missa i a continuació, a la mateixa 
plaça de l’Església  tómbola solidària Kit Kat Toca per Josep Rovira Andreu

A les 17:00h a la Timba,  escalada i tirolines i més activitats per als nens, 
organitzat per Bisbal Vertical. Tot seguit Xocolata amb xurros per als més 
petits 

A les 18:00h al camp d’esports municipal futbol amb els equips CF Bellvei i 
Joventut Bisbalenca CF, trofeu cedit per Josep Rovira Andreu

A les 18:30h a l’Església de Santa Maria  Concert de festa major amb el 
Cor Antistiana, Màskili i Prades Cor

A les 19:30h a l’envelat gran  ball de tarda amb l’Orquestra Selvatana

De les 22:00h a les 24:00h a l’envelat, Retoc de Maquillatge gratuït, per Ruth 
López (Mary Kay)

A les 24:00h a l’envelat gran concert i ball de nit amb l’Orquestra 
Selvatana i al finalitzar summer Disco & Holi colors amb
Dj Nand’z, vine vestit de blanc i pintarem la nit de colors

Dilluns 17 d’agost
Atraccions gratuïtes per als nens a l’envelat de les 11 a les 13h 

A les 10:00h, a la Plaça de l’Església Gimkana familiar pel poble organitzada 
per l’Associació de Joves, els Esventats

A les 19:00h a la plaça Sant Jordi,  escacs al carrer, organitzat pel grup 
d’Escacs de la Societat

A les 20:30h a l’envelat ball Swing amb el grup Avoi Jaçç Quartet 

Dimarts 18 d’agost
A les 17:00h a l’Escola Pública, torneig de Futbol 7 organitzat pels joves 

A les 19:00h al CMC presentació de l’Ampollla 
Solidària Torclum Ona per ajudar 
als malalts de microtia, xerrada de l’AME
i tast d’oli
A les 20:00h a l’Auditori Salba del CMC 
mostra de les fotos del Concurs 
d’Instagram de la Festa Major 
i lliurament de Premis
i a continuació lliurament del premi 
al guanyador de la Pastanaga Assassina


