Organitza:

Col·labora:
Benvolguts veïns i veïnes,
Quan ens trobem en la plenitud de la tardor, els dies s’escurcen i la collita de l’oliva
està en marxa, arriba la celebració de la festivitat de Masboquera en honor de Santa
Elisabet d’Hongria. Una patrona que es preocupava pel benestar dels més desafavorits i que, inclús sembla que va fundar una petit hospital, amb el seu esperit de
servei a la comunitat, que és el que també hauria de moure sempre la ciutadania i
les administracions.
Aquesta dedicació cap a la gent gran, igual que la que tenia Elisabet d’Hongria, ha
de ser una de les principals preocupacions tot l’any i en aquest cas també durant les
festes. Precisament, per afavorir aquesta relació intergeneracional cal que els joves i
els més petits també vegin en el programa de festes actes que els atreguin, per
mantenir la seva vinculació amb el poble i els seus pobladors de més edat.
Per aquest motiu, agraïm a la Regidoria de Festes, al Club Esportiu Masboquera i a la
resta d’entitats que fan possible les festes el seu treball en benefici de tots, per
aconseguir organitzar un programa d’activitats variat i per a tots els públics.
Desitgem que aquests dies gaudiu dels actes en companyia dels vostres!
Molt bona Festa Major,

15, 16 I 17 DE NOVEMBRE 2019

www.vandellos-hospitalet.cat

Alfons Garcia
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

Descarrega’t gratis
al teu mòbil l’aplicació
VH APP

Tots els actes són gratuïts
Els organitzadors es reserven el dret de modificar o
anul.lar qualsevol dels actes d’aquest programa

DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE
15:00h TIRADA DE COETS d'Inici de FESTA MAJOR.
A continuació, VI CAMPIONAT DE BOTIFARRA.
Inscripcions al Casal
Organitza: Club Esportiu de Masboquera
16:00h INFLABLES PER LA CANALLA.
Pista esportiva de Masboquera
(en cas de mal temps es farà a "Les Escoles")
18:00h PEL.LÍCULA INFANTIL
" Como entrenar a tu Dragón 3" .
Casal
21:30h BALL DE DIABLES amb l’actuació de la Colla de
Diables de Vandellòs. Carrers del poble.
22:30h NIT DE MÀGIA I HUMOR amb ROBERTO VARA .
Casal

DISSABTE 16 DE NOVEMBRE

DIUMENGE 17 DE NOVEMBRE

10:00h VII CAMPIONAT DE PETANCA
al camp de petanca.
Organitza: Club Esportiu de Masboquera

11:30h HOMENATGE A LA GENT GRAN DEL POBLE.
Les autoritats faran entrega d’un obsequi

11:30h PROCESSÓ PELS CARRERS DEL POBLE,
amb la "Xaranga Suquet Calero"
Carrers del poble.
12:00h SANTA MISSA oficiada per Mossén Jordi Salvador
en Honor a la nostra Patrona Santa Isabel d’Hongria.
A Les Escoles
En acabar, BALL DE VERMUT amb el duet TRIBANO.
Casal
15:00h XXXI TIRADA DE BITLLES
de Festa Major al camp de bitlles.
Organitza: Club Esportiu de Masboquera
18:30h ESPECTACLE INFANTIL : “ VIATJANT PELS CONTES”.
Casal
22:30h BALL DE NIT amb el duet TRIBANO
Casal

Tot seguit, al Casal ACTUACIÓ DEL GRUP D’ACORDIONISTES
CATUKRA.
12:30h BALLADA DE SARDANES amb la Cobla Principal de
Tarragona.Pista Esportiva de Masboquera
13:30h APERITIU POPULAR al casal
16:30h ACTUACIÓ DELS BATUKETS de l’Hospitalet de l’Infant i
dels CAPGROSSOS de Vandellòs.
Tot seguit, Xocolatada Popular al casal
19:00h ESPECTACLE D'HUMOR amb el monologuista
JAVI PRÍNCEP. Casal
Tot seguit, CLOENDA a càrrec de la Colla de Diables
de Vandellòs.

