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Salutació

Consol Cantenys
Alcaldessa

Estimats veïns i veïnes,

Ja som al final de l'estiu, i la millor manera de 
tancar-lo és amb la 
tres dies per (re)trobar-nos, un munt 
d'activitats i un bon grapat d'espais per ballar, 
cantar, caminar, fer esport i  salut, divertir-
nos, xerrar, fer cultura i passar-nos-ho bé.

Intentem fer una Festa de Sant Cebrià per a 
, hi tenim activitats per fer 

 (espectacles infantils, caminades, 
esport, salut...), la música també és molt 
present (Festa Jove, Ball i concert de Festa 
Major, Sardanes, Havaneres...) tant per 

,  com per , no hi falten la 
Baixada de Carretons ni les Visites culturals 
en aquest cap de setmana del 13 al 15 de 
setembre. 

No us perdeu el pregó de la 
.

Tots hi som convidats i tots i totes hi tenim un 
paper, el més important, 

 amb la resta de vilafantencs i 
vilafantenques.

Us invitem doncs, a sortir al carrer, a passar-
nos-ho bé per carregar piles i entomar els 
mesos de treball i estudis que venen.

Molt bona Festa Major!

Festa Major de Vilafant, 

tots i totes en 
família

petits joves grans

Colla Gegantera i 
grallera "Els Rajolers"

participar-hi i 
compartir-ho



Vine a les Fires a divertir-te, vespres i tardes per a tots els públics.

Divendres13 setembre

17:30 - 19:50h Recinte Firal  Tarda amb farcell de 
jocs gegants tradicionals de fusta.

18:30h Animació infantil amb en Fefe, amb cançons i 
danses per a totes les edats. 

19:45h Recinte Firal
Concentració dels capgrossos casolans de la 
canalla vilafantenca. 20h Cercavila festiva amb 
els Gegants fins la Plaça de l’Ajuntament 20:15h 
on es farà fotografia de grup i petit detall pels 
infants participants.
 
Amb la C. Gegantera "Els Rajolers" de Vilafant

Fires d’atraccions

Concentració de capgrossos casolans i 
Cercavila amb els Gegants fins l’Ajuntament

Jocs gegants tradicionals i 
Espectacle infantil amb Fefe i Companyia

Exposició "Visions de l'Alt Empordà" 
Tot el mes de setembre, a l'Ajuntament de 
Vilafant. 
Mostra fotogràfica que recull les "visions" de 
l'Empordà realitzades per l'associació ACFAE 
(As. Cultural Fotogràfica de l'Alt Empordà).

vilafant
fira d’atraccions

del13 al 15 de setembre 2019

Divendres tarda, i dissabte i diumenge matí i tarda, 
d'11-13h i de 17-20h Rectoria 
Exposició d'obres dels alumnes vilafantencs del Taller 
d'en Jepi (Pintures l'Albera)

Exposició dels alumnes del Taller d'en Jepi



Festa Jove

20h Obertura de l'Espai de Festa 
amb Foodtrucks per sopar, 
Chillout durant tota la nit amb 
futbolins.

21:15h Batucada de 
Tramuntakada des de la Pl. de 
l'Ajuntament fins l'Espai de Festa 
Jove.

22h Concert Jove  amb els 
Koalanú, Sense Sal, Banda Neón

Koalanú són una colla de músics  
de rock reggae amb influències de 
l'old school d'Ska de Vilafant i l'Alt 
Empordà

Sense Sal, terrassencs, ens porten 
el seu pop-folk enèrgic i actual en 
formació de big band... són sinònim 
d'eufòria i l'encomanen.

Banda Neón, quintet de versions 
imprescindibles i coneguts arreu. 
No sempre pots mantenir el ritme 
de les seves dues hores d'èxits.

Pregó de Festa Major a càrrec de la Colla
Gegantera i Grallera "Els Rajolers" de Vilafant

20:30h Pl. de l’Ajuntament 
Els gegants de Vilafant es van batejar el juliol 
del 1994 (Cebrià i Carme) i des de llavors la 
Colla "Els Rajolers" no han parat de voltar 
arreu.
Representen una família de l'època, marit ra-
joler i l'esposa que li duu el menjar a la bòbila.

Divendres13 setembre

Koalanú

Sense sal
Banda Neón

Nou aparcament del Nucli Antic (prop de la Plaça Major)
Nit jove amb  concerts, i durant tota la nit, Espai Chillout amb futbolins i Foodtrucks. 







Dissabte14 setembre

Partits de bàsquet
9h Pavelló municipal d'esports "Joel González" 

Nou partits amistosos pel matí (9-14h), i quatre per la tarda (16h-
21h) del Bàsquet Vilafant. 
Amb el Bàsquet Vilafant

11è Circuit viari per bicicletes
11h Pàrquing de Can Gelada
Circuit viari per comprendre els senyals verticals i horitzontals 
viaris i moltes altres activitats infantils en bicicleta. Porteu la 
vostra bicicleta. 
Amb el RACC Autoescola

12h Palol Sabaldòria

“L’espoliador de Palol Sabaldòria” a càrrec de 
"Terramar, Natura i Cultura". Entrada lliure.

Emmarcat en el programa “Espais Medievals de 
l’Empordà” del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Exhibició de Judo
12h Sala Polivalent 
Exhibicions i pràctica participativa de Judo per a totes les edats. 
Activitat familiar. 
Amb el Club Esportiu Judo Vilafant i i el Club Judo Nakama

Visita teatralitzada a Palol Sabaldòria

Divendres tarda, i dissabte i diumenge matí i tarda.
11-13h i 17-20h Rectoria Exposició d'obres dels alumnes vilafantencs del Taller d'en 
Jepi (Pintures l'Albera)

Exposició dels alumnes del Taller d'en Jepi

Zumba a l'aire lliure 
10h Carrer Ciutadella (Can Gelada)
Classe dirigida de zumba oberta a tots els públics. Dinamitzada 
pel Centre Esportiu Vilafant (concessió del Pavelló municipal).
 
Amb Safis



Dissabte14 setembre

Animació infantil i xocolatada
amb l'Orquestrina dels Naps

18h Recinte firal
"Chuches" a la barbacoa. Danses, jocs, cançons, 
ballaruga, contes i força per fer saltironar i ballar la 
mainada amb la participació de tota la família.

Hi haurà xocolatada, amb l'Assoc. Canaricultors de 
Vilafant

amb la col·laboració del Centre Geriàtric Les 
Forques

11a Baixada de carretons

16:30h Camí dels Oms 
Sigues agosarat i passa-t’ho d’allò més bé! 
Inscripcions (fins el 12 de setembre) i bases 
disponibles a www.vilafant.cat

Participació oberta a majors de 6 anys (menors d’edat 
han de tenir autorització, i els menors de 12 anys han 
d’anar acompanyats d’un adult). 

Premis de 100€:
- al millor carretó                     - votació popular                            
- a la millor posada en escena   - al més ràpid

amb la col·laboració de Vilafant Motor

Concert i Ball de Festa amb l’Orquestra Venus
19h Plaça Major - Concert de Festa 
Major amb l’Orquestra Venus.

23h Plaça Major - Ball de Festa amb 
l’Orquestra Venus. Música en viu i en 
directe. Orquestra elegant, clàssica i 
moderna alhora, amb talent, personalitat i 
frescor.

Ens asseguren que us faran ballar des del 
principi fins al final.  Accepteu el repte?

 





c u l t u r a

Ajuntament de Vilafant

Inscripcions
A l’Ajuntament de Vilafant 
fins el 12 de setembre

Requisits
Obert a tothom
Menors amb autorització
Menors de 12 anys acompanyats per adult
Edat mínima 6 anys

Horaris
Concentració 15:30h
Inici baixada: 16:30h

Premis
100€
als millors 
carretons, al 
carretó més ràpid,
millor posada en
escena i premi
popular.

107.3 FM

Baixada
Carretons
Vilafant

de

19de

XI

14 setembre
Dissabte



Diumenge15 setembre

2n Torneig de Festa Major del Futbol Sala Vilafant
10h Pavelló municipal d'esports "Joel González"  
Partits de base (10-12h) 
i sènior (12:30h) Fricafor FS Vilafant - Lloret Costa Brava CUFS. 
(Divisió d'Honor)  Amb el Futbol Sala Vilafant

Visita cultural - "Vilafant 1900"
11h Aparcament del Recinte Firal (Camps d'en Pineda)
Gaudiu d'una visita guiada dels llocs més emblemàtics del nucli 
antic de Vilafant, un passeig per la història del segle passat.

09h Aparcament del Recinte Firal (Camps d'en 
Pineda)
Caminada d'una hora i escaig aproximadament.
Itinerari saludable per la zona nord del municipi de 
Vilafant, tot acostant-nos a la natura que tenim més a  
prop de casa. 
Porteu calçat còmode i protecció solar. Si voleu al final, 
us podeu incorporar a la visita cultural "Vilafant 1900".

Entrepans i aigua a mig recorregut, amb l'Associació 
de la Gent gran Clau de Sol

8a Caminada popular 

Ioga en família
10h Sala Polivalent 
Veniu sols o en família, porteu roba còmoda.
Amb l'Associació Llum de Ioga

La Ràdio al carrer
10:30h Plaça Major 
Gaudiu de l'emissió de Ràdio Vilafant en directe amb 
programació especial de Festa Major.

Divendres tarda, i dissabte i diumenge matí i tarda.
11-13h i 17-20h Rectoria 
Exposició d'obres dels alumnes vilafantencs del Taller d'en Jepi (Pintures l'Albera)

Exposició dels alumnes del Taller d'en Jepi



Diumenge15 setembre

Degustació de pomes de "relleno" 
12:15h Plaça Major 
Veniu a degustar les pomes de “relleno” cuinades 
pel Grup de Dones de Vilafant. 

13h Plaça Major 
Ballada de sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí 
amb Vermut popular. Us hi esperem!

Sardanes i vermut popular

Havaneres amb l'Ultramar

19h Plaça Major

Havaneres amb rom cremat per a tothom. 
Hi col·labora l'Assoc. de la Gent Gran "Clau de Sol" de 
Vilafant.

Partit de futbol 
17h Camp municipal de futbol
Partit de lliga 4a catalana (grup 30) de futbol:
 Vilafant F.C. -  F.C. Roses City

Ofici solemne musicat 
11:30h Església St Cebrià  Missa musicada amb la Cobla Foment del Montgrí

18h Animació infantil. 

El País de Xauxa és diversió i és festa 
perquè venen d'un món on tot és 
meravellós i s'amaneix de música
 i ballaruga de la bona.

Animació infantil, amb País de Xauxa





vilafant
fira d’atraccions

del13 al 15 de setembre 2019



Urbaser amb Vilafant, recollida de residus
sòlids urbans i servei de deixalleria.

Horari de la deixalleria:

Dilluns tancat
Dimarts a dissabte: de 9-13 h i de 14:30-17:30 h

(estiu de 9-13 h i de 16-19 h)
Diumenges: de 10-13 h


