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Bandolers i Trabucaires d’en Montserrat Poch
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saifores
DISSABTE, 6 de JULIOL

Xocolatada (Pl. Onze de Setembre).

Matinades amb els Bandolers i Trabucaires d’en 
Montserrat Poch de Banyeres pels carrers del poble.

Missa de Festa Major, solemnitzada per la Massa 
Coral Banyerenca (Església Parroquial).

Diada castellera amb els Minyons de L’Arboç, els Nens 
del Vendrell i Castellers Vila de Gràcia (Pl. de l’Om).

Cercavila Festa Major 2019 amb Ball de Diables 
Infantil de Banyeres,  Ball de Diables Infantil de Sant 
Jaume dels Domenys, Diables infantils Riudefoc de 
Sant Pere de Riudebitlles, Drac petit de Banyeres, la 
Bruixa manituda, la Cuca Fera i el Capgròs del Drac 
de Banyeres, Drac petit Xerric d’Igualada i Drac 
petit de Montblanc, Gegants de Banyeres, Bastoners 
Banyerencs acompanyats dels Grallers Els Aixarts i 
Ball de Bastons de Cambrils (sortida des de la Pl. de 
l’Ajuntament).

Ball de tarda amb l’Orquestra Selvatana
(Pl. de l’Ajuntament).

Concert i seguidament Ball de Nit
amb l’Orquestra Selvatana (Pl. de l’Ajuntament).

5.00 h

8.30 h

11.00 h

12.30 h

18.00 h

20.00 h

23.30 h

Els Versots del Ball de Diables de Banyeres
(Pl. Ajuntament).

Volada del Drac de Banyeres des del campanar 
fins a la Pl. de l’Ajuntament. (Patrimoni Local 
d’Interès Festiu, Cultural i Folklòric català).

Correfoc pels carrers de Banyeres amb Drac de 
Banyeres, Drac de Vilanova, Drac de Bellvei, Ball de 
Diables de Banyeres, Ball de Diables de Vila-seca i 
Ball de Diables de Sant Jaume dels Domenys.
 
Encesa del campanar amb acompanyament 
pirotècnic, a càrrec de la Pirotècnia Igual (Església 
parroquial de Santa Eulàlia).

Carretillada a càrrec del Ball de Diables de 
Banyeres (Pl. Ajuntament).

Típica tronada a càrrec del Drac de Banyeres
(Pl. Ajuntament).

Empalmada amb l’Orquestra Cimarrón i el grup 
Julay’s  (Pl. Onze de Setembre).  

21.45 h

22.00 h

24.00 h

DIUMENGE, 14 de JULIOL

Gran Cercavila amb el Drac Petit de Banyeres 
acompanyat dels Timbalers del Drac de Banyeres, 
Bastoners Banyerencs acompanyants dels Grallers 
Els Aixarts, els Bastoners Infantils del Centre de 
Llorenç del Penedès, els Capgrossos, Gegants i 
Grallers de Llorenç del Penedès.

Ball de Revetlla
amb La Chatta Quartet. A la mitja part del ball, 
xocolatada per a tothom.

22.00 h

23.30 h

DIUMENGE, 7 de JULIOL
Missa cantada
per la Massa Coral Banyerenca.

Activitats per a petits i grans,
“ESPAI CIRC”.

Vermut de germanor.

Actuació de l’Esbart Santa Eulàlia de Banyeres.

Ball de plaça amb el grup Delay’s Quartet.

11.00 h

12.00 h

Seguidament

19.00 h

20.00 h

Festa aquàtica Es recomana portar xancletes de 
platja (Piscina municipal).  

Missa de Difunts (Església Parroquial). 
A continuació, Benedicció de vehicles, bicicletes i 
patinets (Pl. de l’Om).

Actuació de les Seccions infantils i juvenils de 
l’Esbart Santa Eulàlia de Banyeres, espectacle 
“Divertint-nos” (Pl. de l’Ajuntament).

Lliurament premis torneig de petanca local
(Parc del Pujolet).

Actuació del Cos de dansa de l’Esbart Santa Eulàlia 
de Banyeres, espectacle “Danses de la Mediterrània”  
(Pl. de l’Ajuntament).

11.00 a 
20.00 h

11.00 h

18.30 h

19.00 h

22.00 h

DILLUNS, 15 de JULIOL

Festa de l’escuma (Pl. del centre cívic).

Jocs tradicionals de fusta per a totes les edats 
(Pl. de l’Ajuntament)

Sardinada popular. (Pista coberta) màxim 400 
persones: Preu tiquet 4 €. Recollida de tiquets en el 
Centre Cívic Ernest Lluch:
Del 8 a l’11 de juliol: empadronats o residents al 
municipi 
12 de juliol (només matí): per a tothom

Seguidament, Ball

11.00 h

18.00 a
20.00 h

21.00 h

DIMARTS, 16 de JULIOL

AVISOS FESTA MAJOR
DE BANYERES DEL PENEDÈS
CERCAVILA  Divendres
Es demana a tots els establiments públics i habitatges particulars 
que a l’hora de la cercavila es posin cobertes sòlides als apara-
dors, portes, tendals, gespa artificial o qualsevol altre mobiliari 
que pugui quedar afectat per les espurnes del foc, i que els cotxes 
no aparquin ni circulin de 17h a 19h pels carrers: Pl. Ajuntament, 
Rambla del Pujolet (escales), C. Saragossa, Av. Verge del Priorat, 
C. Pau Casals i Pl. Ajuntament.

CORREFOC  Dissabte 
Es demana a tots els establiments públics i habitatges particulars 
que a l’hora del correfoc es posin cobertes sòlides als aparadors, 
portes, tendals, gespa artificial o qualsevol altre mobiliari que 
pugui quedar afectat per les espurnes del foc, i que els cotxes no 
aparquin ni circulin de 16 h a 01.00 h pels carrers: Pl. Ajuntament, 
Rambla del Pujolet (escales), C. Saragossa, C. La Granja, Av. Verge 
del Priorat, C. Pau Casals, Pl. Ajuntament, Pl. de l’Om i Pl. Ajunta-
ment.

CERCAVILA  Diumenge
Es demana a tots els establiments públics i habitatges particulars 
que a l’hora de la cercavila es posin cobertes sòlides als apara-
dors, portes, tendals, gespa artificial o qualsevol altre mobiliari 
que pugui quedar afectat per les espurnes del foc, i que els cotxes 
no aparquin ni circulin de 17h a 20h pels carrers: Pl. Ajuntament, 
Rambla del Pujolet (escales), C. Saragossa, C. La Granja, Av. Verge 
del Priorat, C. Pau Casals, C. Mestre Güell, C. Pallisses, Carrer 
Francesc Macià, Camí de Vila i Pl. de l’Om.

HORARIS D’EXPOSICIONS
CENTRE CÍVIC ERNEST LLUCH
“Tallers Municipals Culturals (Curs 2018-19)”
Dissabte 13 de juliol, de 12h a 14h.
Diumenge 14 de juliol, de 19h a 21h.

MUSEU JOSEP CAÑAS
Diumenge 14 de juliol, d’11h a 14h.

Fem lluir entre tots la nostra festa i el nostre poble. 
Pengeu les banderes al balcó

sant miquel

Gimcana infantil (tots els nens i nenes que realitzin 
la Gimcana tindran un obsequi).

Festa de l’escuma a la plaça.

Diferents Jocs infantils per a totes les edats: toro 
mecànic, llit elàstic i circuit de 4 vehicles a pedals
(a la pista).

Ball de nit amb “COTTON’S CLUB”. 

10.00h

12.00h

18.00 h

23.00 h

DISSABTE, 20 de JULIOL

Pregó per encetar la Festa Major,
a càrrec d’un veí de les Masies. 

Sopar de germanor a la pista.

21.00 h

21.30 h

DIVENDRES, 19 de JULIOL

FESTA MAJOR 2019

Un any més arriba el mes de juliol i amb ell les nostres 
Festes Majors, festes amb un important i rellevant prota-
gonisme de les entitats culturals del nostre municipi. 
Sabem que sense elles no tindríem unes festes tant 
lluïdes i emblemàtiques, i en som conscients de la gran 
tasca que duen a terme. Enguany hem de fer una espe-
cial menció a dues de les nostres entitats, el Ball de 
Diables Infantil de Banyeres i els Bandolers i Trabucaires 
d’En Montserrat Poch, ambdues celebren el seu 10è 
Aniversari, moltes felicitats!!

Però a més a més de les actuacions de les nostres enti-
tats culturals, hem preparat amb molta il·lusió una gran 
varietat d’actes per a tots els públics, actes que ompliran 
els nostres carrers i places durant aquests dies tan espe-
cials per a tots nosaltres. No faltaran les orquestres, els 
concerts, els jocs i les activitats per als més petits, les 
actuacions castelleres o la tradicional sardinada, entre 
d’altres.

Vull aprofitar per agrair personalment a les diferents 
comissions de festes dels nostres nuclis/barris tot el seu 
esforç, treball i dedicació mostrada, sempre de forma 
desinteressada.  

I per últim i no menys important, vull animar-vos a parti-
cipar de tots els actes de les nostres festes majors, això 
sí, sempre amb el màxim seny i respecte per tal de 
garantir una bona convivència. BONES FESTES 
MAJORS!!!

     Anna Jané Caralt
     Regidora de Festes

Esmorzar Bandoler organitzat pels Bandolers i 
Trabucaires d’en Montserrat Poch, amb jocs gratuïts 
pels més petits i actuació en directe del grup 
musical Upuntú (Pl. de l’Om).

Portes obertes al campanar de l’església amb 
visita al rellotge i vistes panoràmiques del municipi.

Inauguració al Centre Cívic Ernest Lluch de 
l’exposició: “Tallers Municipals Culturals
(Curs 2018-2019)”

Tronada de Festa Major
a càrrec del Ball de Diables de Banyeres.

I seguidament, sardanes amb la Cobla Ressò del 
Penedès i els Dansaires del Penedès
(Pl.Ajuntament).

Repic de campanes pel grup de campaners
de la parròquia.

Nit de Foc.

Plantada de totes les colles (Pl. Ajuntament).

09.00 h

11.00 a 
13.00 h

12.00 h

13.00 h

15.00 h

21.00 h

DISSABTE, 13 de JULIOL

Nota: La comissió de festes es reserva el dret a la introducció de canvis

priorat de banyeres

Missa cantada per la Massa Coral Banyerenca.

Jocs infantils tradicionals a la pista.

Cercavila amb les següents entitats culturals de 
Banyeres del Penedès: Ball de Diables Infantil de 
Banyeres, Drac Petit de Banyeres, Bastoners 
Banyerencs acompanyats dels grallers Els Aixarts i 
Bandolers i Trabucaires d’en Montserrat Poch.

Ball de tarda
amb el “DUET SHÁKATA”.

11.00 h

12.00 h

18.30 h

20.00 h

DIUMENGE, 21 de JULIOL

Barbacoa americana. Preu: 10 euros.
Venda de tiquets al recinte de les moreres

Música amb Dj Escarza

21.30 h

23.00 a
02.00 h

DIVENDRES, 26 de JULIOL

Inflable i toro mecànic a les piscines.

Pregó de Festa Major.

Vermut popular.

Balls de bastons.

Xocolatada.

Espectacle infantil “Kuki i Kuka van de festa”.

Sopar germanor (menú i preu a determinar).

Ball  amb l’Orquestra SLOGAN.

11.00 a
14.00 h

13.00 h

13.30 h

17.00 h

18.00 h

18.30 h

21.00 h

23.00 h

DISSABTE, 27 de JULIOL

Festa de l'escuma. 

Carreres de natació. Inscripcions a les Moreres o 
priorat2005info@gmail.com

Partit de futbol Solters/es contra Casats/ades.

Botifarrada. Preu: 7 euros.
Venda de tiquets al recinte de les moreres.

Espectacle de màgia a càrrec de Mag Nani.

Fi de festa amb focs artificials.

12.00 a
13.00 h

14.00 h

18.00 h

19.00 h

20.00 h

Seguidament

DIUMENGE, 28 de JULIOL

Exhibició del Club Patí Banyeres i Clubs
convidats (Pista coberta).

Tradicional Sopar a la Fresca, coca enramada, 
sangria, síndria i cafè. Havaneres i rom cremat amb 
el Grup Arrels dels Ports. Preu socis 15€ / no socis 
20€. Cal apuntar-se al cafè de la Societat Nova fins 
el dia 14 de juliol. (Societat Nova – C/Albert Santó).

19.00 h

21.30 h

DIMECRES, 17 de JULIOL

DIJOUS, 11 de JULIOL
Torneig de petanca local (Parc del Pujolet).

Tast de vins ecològics amb el Celler Can Marlès 
al Museu Josep Cañas, activitat gratuïta amb 
capacitat per a 30 persones, cal reservar plaça per 
correu: museujosepcanas@gmail.com, es confir-
marà la inscripció.

19.00 h

20.00 h

DIVENDRES, 12 de JULIOL
Cercavila dels balls locals:
Drac petit de Banyeres, la Bruixa manituda, la Cuca 
Fera i el Capgròs del Drac de Banyeres, Ball de Diables 
Infantil de Banyeres i Bastoners Banyerencs acompan-
yats dels grallers Els Aixarts. 

Inauguració de la reproducció de l’obra del nostre 
fill il·lustre Josep Cañas “Nu de nen”. En presència 
de les entitats culturals del municipi.
(Carrer Pau Casals cantonada Av. Verge del Priorat)

Pregó de la Festa Major a càrrec del Ball de 
Diables Infantil de Banyeres a la Plaça de
l’Ajuntament, en motiu del 10è aniversari. 

Actuació dels balls locals:
Esbart Santa Eulàlia de Banyeres, Bastoners 
Banyerencs acompanyats dels grallers Els Aixarts, 
Drac petit de Banyeres, la Bruixa manituda, la Cuca 
Fera i el Capgròs del Drac de Banyeres, Ball de 
Diables Infantil de Banyeres i Gegants de Banyeres.

Balls parlats i galejades amb els Bandolers i 
Trabucaires d’en Montserrat Poch “ Un conte 
bandoler”.

Coca i cava a la Plaça de l’Ajuntament.

Correbars organitzat pel Ball de Diables de 
Banyeres acompanyats de la Batucada Trastok’s 
Street Band.

Actuació del Grup Sangre Flamenca
(Pl. de l’Om, organitza Bar Moriles)

Disco Laser Show
(Pl. Onze de Setembre, organitza Bar Aquí sí “antic 
Bar La Familia”).

Orquestra La Loca Histèria i
a continuació DJ (Pista coberta).

18.00 h

18.30 h

19.00 h

Seguidament

21.30 h

21.30 h

24.00 h

00.30 h

AUTOSERVEI CANSALADERIA CA LA RITA, BAR AQUÍ SÍ, BAR FONT, BAR MORILES, BAR MUSICAL SYMPOSIUM, BAR RESTAURANTE EL JARDI, BAR SOCIETAT NOVA, CAL SANTI BAR,
CARNS JOSEP, CASITAS DEL ARCOIRIS, CATÀ GERMANS. Tall per làser de xapes i tubs. Mecanitzats i plegats per CNC, CATERING RAMON PUIG, FARMÀCIA EVA ALBÀ,
FLECA DEGUSTACIÓ L'AVINGUDA, GIMNÀS MUNICIPAL DE BANYERES, HOTEL RESTAURANT EL BOSC, JARDINERIA PERE PROS, JOAN FARRÉ CONSTRUCCIONS SL, LA MERCÈ-RIA,
LLIBRERIA PAPERERIA BANYERES, MASIA PONET - CASA RURAL, MIRACLE MONTSERRAT Assegurances i Consultors, NETEGES LOLA, Palets JUAN CASALS SADURNÍ www.fustes.cat,
PELUQUERÍA UNISEX SALÓN 25, PERRUQUERIA RÀFOLS, PIZZERIA CAL TONI, RESTAURANT DE BON GUSS, RESTAURANT PRIORAT DE BANYERES, SAIFLORS, SEMPRE HI SOM (Ester Jané), 
SUPERMERCAT EL REBOST, SUPERMERCAT CAL TONI, TALLER JORDI’S

banyeres del penedès

La figura de Josep Cañas i Cañas és sens dubte un dels referents 
culturals i artístics del municipi i també de la comarca. Creu de 
Sant Jordi l’any 1986, l’any 1987 va ser nomenat fill il·lustre de 
Banyeres, un gran honor per algú nascut a la localitat, però sens 
dubte un dels millors homenatges que se li poden fer a un artista 
és portar la seva obra al carrer perquè tothom en pugui gaudir.

En aquesta ocasió l’obra que s’ha reproduït és l’escultura del “Nu 
de nen” modelat per Cañas l’any 1935 i que representa en Julio 
Heredero, llavors un infant i que posteriorment va esdevenir un 
personatge entranyable i molt estimat al poble. 

Fons d’Art de
la Generalitat de Catalunya

Número de registre GenCat: 0216
En dipòsit a: Museu de Valls

Escultura obra de 
Josep Cañas

Nu de nen
1935, bronze

Ajuntament de
Banyeres del Penedès


