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Som Súper!
Després de dos anys de gaudir d’una Festa Major diferent, amb mesu-
res de prevenció per la Covid-19, enguany tenim una gran Festa Major 
oberta i de les de no parar!
Agraeixo a totes les entitats que durant aquests dos anys, tot i les res-
triccions, han organitzat activitats i que, aquest 2022, fa setmanes que 
treballen per oferir la millor Festa Major.
Fem Festa Major el 7 d’agost i de l’11 al 18 d’agost amb tir al plat, con-
certs, balls, espectacles infantils i per totes les edats, esports, cultura, 
tradicions, correfocs, castells, sopars i gimkana. 
Us animo a participar de totes les activitats que teniu al programa, i a 
participar-hi amb alegria, respecte i ganes de festa, acompanyats de 
la família i amics. I per això fa falta que els dies previs descanseu i que 
tingueu el programa a mà per no perdre-us res.
És la nostra Festa Major, la millor per gaudir i compartir!

La millor manera d’acabar és recordant la cançó de la Trinca:
“Alegria, que és Festa Major.
Alegria, perquè el nostre Sant és el millor. 
Alegria, que és Festa Major.
Al matí tenim passada, missa, les sardanes i havent dinat, 
migdiada, processó, 
concert, castell de focs i ball a l’envelat.”

Agnès Ferré Cañellas
Alcaldessa de La Bisbal del Penedès



de les 00:30h fins  

a  les 03:00h punt 

lila a l’envelat

Exposició del Taller de Puntes de la Bisbal
Organitzada pel Taller de Puntes de la Bisbal del Penedès.
Oberta cada dia de  la Festa Major de 18:00h a 21:00h. 

“Dies de festa” 
Al vestíbul del CMC: oberta cada dia de la Festa Major, de 19:00h a 21:00h. 
Un petit recorregut per la festa, la música i els espectacles que han tingut lloc a 
la Bisbal al llarg d’aquesta última dècada. 

“La Bisbal. Els fabulosos anys 20”. 
A la sala gran del CMC: oberta cada dia de la FM, de 19:00h a 21:00h. 
Us convidem a fer un viatge en el temps per reviure totes les innovacions que 
els nostres avantpassats bisbalencs van experimentar a la segona dècada del 
segle XX, mundialment coneguts, com els feliços anys 20. Una dècada que va 
suposar pel nostre poble l’arribada de la vida moderna, amb un tot seguit de 
canvis que van crear una empremta i un llegat que pervisqué per dècades.

 El 6 ¡ 7 d’agost Tirada al plat FOSO ROBOT,
Organitza; Associació de Cáçadors de la Bisbal

El 9 d’agost a les 17:00h al CMC
Inscripcions per a la GimKana Esventada de la Festa Major.

Organitzen els Esventats

Inauguració.  Dijous 11 agost a les 19h.



A les 19:00h al CMC  inauguració de les exposicions 
A les 19:30h concert de gralla a l’església amb 

Sonat, “Llibregralla”

A la Nit: Sopar amb carmaiola 
dels Esventats a la Plaça de l’Església 

i Sopar a la Fresca amb  
Txaranga Bandsonats i Txaranga Som la Canya

Cal apuntar-se al Whatsapp 684.41.68.43 o al 608.56.88.81 
o a les oficines de l’Ajuntament, abans del 10 d’agost 

A les 18:30h cercavila pels carrers de la vila amb el Grup 
de Geganters i Grallers de la Societat, Ball de Diables de la 

Bisbal, Diablons de la Bisbal, Ball de gitanes de la Bisbal, Colla 
Castellera de la Bisbal i els Bastoners de Sant Jaume.

 
A les 20:00h pregó a la Plaça de l’Ajuntament a càrrec de 

les treballadores de la Residència El Colomer

A les 22:00h correfoc infantil amb els Diablons de la 
Bisbal i els Diablons de Torredembarra

A les 24:00h Nit jove a l’Envelat amb els grups 
Doctor Prats  ^i  Wasa Corporation

al finalitzar, Ràdio Esventada 

de les 00:30h fins  

a  les 03:00h punt 

lila a l’envelat



de les 00:30h fins  a  

les 03:00h punt lila a 

l’envelat

A les 18.00h a l’envelat, taller Fes un dibuix 
per a un infant hospitalitzat.

 l’Associació de Cardiopaties Congènites L’AACIC 
posarà una parada d’informació i sensibilització a 

L’envelat 

A les 18.30h a l’envelat, Xocolatada
A les 19:00h  a l’envelat, actuació infantil amb

 “Versions per xics”

A les 21:00h sopar dels diables a la Plaça Pau 
Casals

A les 24:00h a l’Envelat, actuació musical amb el 
grup  Yo suspendí EGB



A les 10:00h gimKana Esventada

A les 10:30h a la Parròquia de Santa Maria Missa 
i, a l’acabar sardana dins l’església amb els 

Dansaires del Penedès

A les 19:00h A l’Església concert de la Coral,
Homenatge als 3 tenors

Organitzat per l’Associació de Corals Antistiana

A les 20:30h versots del Ball de Diables 
a la Plaça de l’església

A les 22:30h correfoc organitzat pel Ball de 
Diables de la Bisbal

A les 00:30h Nit jove amb 
 Músics de Carrer, Tribut a Xarango i

 a continuació The Tyets
per finalitzar Ràdio Esventada 

de les 00:30h fins  a  les 03:00h punt lila a l’envelat



A les 06:00h Xaranga Bandsonats 
pels carrers del nucli 

A les 08:00h matinades pels carrers de la vila 
amb el Grup de grallers i tabalers d e la Societat

 A les 10:30h missa en honor de la patrona, 
Maria Assumpta. En finalitzar, cercavila des 

de l’església fins la Plaça Sant Jordi, amb el Grup de 
Geganters i Grallers de la Societat

A les 12:00h pilars de cortesia davant de 
l’Ajuntament

A les 12:30h diada castellera amb les colles 
Joves Xiquets de Valls, Colla Vella dels Xiquets de Valls, 
Castellers de Vilafranca i Colla castellera de la Bisbal

De 18:00h a 20:30h  Partit de futbol de 
Festa Major, trofeu Josep Rovira. 39a edició. 

Organitzat per Joventut Bisbalenca

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

A les 23:00h concert i ball de nit amb 
l’Orquestra Selvatana



A les 18:00h escacs a la Fresca a la Plaça 
Sant Jordi,amb el club d’escacs de la Societat

A les 22:30h  a l’envelat, actuació musical 
Héroes de la Antártida Tribut a Mecano

A les 22:00h a l’envelat,
 espectacle “Bona Gent” per a totes les edats 

amb Quim Masferrer
Al finalitzar l’espectacle es donaran els Premis 

d’Instagram

A les 24:00h Castell de focs 
de fi de festa organitzat pel Ball de Diables



Fotografia els moments de la Festa Major i penja’ls 
a la xarxa social Instagram etiquetant a la foto 
(opció “etiquetar persones” abans de publicar 
la foto) el perfil @FestaMajorBisbal i incloent 
l’etiqueta #FestaMajorBisbal al text que 
acompanyi la foto (per participar 
en el concurs cal que el perfil 
des del qual es penja la foto sigui 
públic). 

Guanya un dels magnífics 
premis participant en aquest 
gran concurs!

Pots trobar la informació sobre el 
funcionament  del concurs i els requisits per 
participar-hi a: 
https://bisbalpenedes.com/web/
concursinstagramfm2022/



97 Ball de Diables (i)
98 Colla Castellera. Els Bous (c)
99 Cercavila Gegants (c)
100 Castellers. Pilars (c)
101 Ball de Gitanes. Cercavila (i)
102 Ball de Diables (c)
103 Pubilles (c)
104 Els Tres Tombs (i)
105 Els Esventats. Gimcana (c)
106 Colla Castellera. Els Bous (c)
107 La Bisbal de festa (r)
108 Associació de Dones (c)

109 Gegants (i)
110 Joventut Bisbalenca (c)
111 Diablons (i)
112 Ball de Gitanes (c)
113 Ball de Gitanes (c)
114 Senderistes (c)
115 Grallers (c)
116 Colla Castellera. Els Bous (i)
117 Verge de Fàtima (i)
118 Gegants, Grallers i Tabalers (c)
119 Gimcana (c)
120 Colla Castellera. Els Bous (c)

Per la Festa Major de 2003 l’Ajuntament va editar la Primera col.lecció de cartes amb temàti-
ca bisbalenca amb 48 cartes que es van repartir amb el programa de la Festa Major. Aquesta 

col.lecció es va ampliar l’any següent amb 48 cartes més, fins a la carta 96.
Enguany editem una expansió de 24 cartes de la mateixa col.lecció que es repartiran amb la 
Capseta de la Festa Major (3 cartes per capseta), amb imatges actuals i alguna carta que ens 

porta records d’altres dies. Esperem que us agradin!
LListat de Cartes de la Festa Major, expansió 2022

Vine el dimecres 17 a les 19h al CMC amb la 
col.lecció sencera. Les 10 primeres persones 
amb la col.lecció (de la carta 1 a la 120 ambdues 
incloses) s’emportaran un abonament de 10 

dies per a la piscina municipal 

(c) Comuna 121 còpies
(i) Infreqüent 61 còpies

(r) Rara 37 còpies



Pots venir a recollir la teva capseta de 

la Festa Major els dies 8,9 i 10 d’agost 

de 17:00h a  20:00h a l’Ajuntament


