
divendres 11 
d’agost 
11.00 h. 
al pavelló 
Parc mòbil de 
Bicicletes
19.00 h. 
Repic general de 
campanes
19.30 h. 
Pregó de festes a 
càrrec d’Antoni Rañé 
Tarragó i encesa del 
xupinasso (tast de 
sangria gentilesa de 
Caves Sans Travé)
tot seguit. 
Actuació dels Fal-
cons de Vilafranca
23.30 h. 
Batucada a càrrec 
dels tambors de 
Rigor Mortis, cerca-
vila des de la plaça 
Major a la zona 
esportiva
00.30 h. 
a la pista  
poliesportiva 
Snail’s Festival amb 
Sergi Domenech i 
Minitaks

dissabte 12 
d’agost 
09.00 h. 
Pedalada i esmorzar 
popular
17.00 h. 
XX Trobada Ge-
gantera (plantada 
de gegants a la 
plaça del Fossat del 
Castell)

18.00 h. 
Cercavila gegantera
23.00 h. 
Festa del Foc 
Des del castells, 
amb els Diables 
Rigor Mortis, en el 
seu 29è aniversari
tot seguit. 
La Terrasseta de 
Preixens, grup parti-
cipant al festival del 
Concert de l’Este-
lada i a l’Acampada 
Jove 2017
tot seguit. 
Orquestra Mitjanit, 
concerts amb la po-
tència d’un grup de 
rock, tot versionant 
els grups catalans 
més reivindicatius 
com Obrint Pas, i 
Manu Chao, Kortatu 
o Boikot
tot seguit. 
Discoteca mòbil DJ 
Minitaks

diumenge 13 
d’agost 
12.30 h. 
a la sala d’actes de la 
societat 
Espectacle infantil A 
ballar toquen
17.00 h. 
a la plaça major 
Gimcana popular 
organitzada per l’as-
sociació esportiva
19.00 h. 
Concert de Festa 
Major

tot seguit. 
Ball de tarda
00.00 h. 
Ball de Gala amb 
l’Orquestra Europa

dilluns 14 
d’agost 
11.00 - 14.30 h. 
al carrer de la Creu 
Tobogan aquàtic 
Super tobogan urbà 
de 75 m
19.00 h. 
al pavelló 
Exhibició de patinat-
ge artístic a càrrec 
dels nens i nenes 
patinadors solive-
llencs
00.30 h. 
Roctambuls, grup 
de versions disposat 
a fer saltar. Rock-
pop-reggae-ska-
rumba-disco
tot seguit. 
Disco mòbil amb 
Minitaks

dimarts  15 
d’agost 
al matí 
Matinades a càrrec 
del grup de grallers 
Lus Xipellis
11.30 h. 
Missa patronal
tot seguit. 
a la plaça major 
Ofrena Floral a la 
Verge de la façana 
de l’església i 

Ballada de sardanes 
amb els Dansaires 
del Penedès i la 
Bellpuig Cobla
18.00 h. 
al pavelló 
Espectacle inviento 
Màgia, dansa, 
música i teatre...
22.00 h. 
al pavelló 
Sopar de Festa 
Major a càrrec del 
grup de Diables 
Rigor Mortis
tot seguit. 
Espectacle de màgia 
d’Struc

eXPosiCions 
la maleta  
d’il·lusions 
d’Helena Requesens 
Òdena (XIII Mostra 
d’Art Jove de la 
Conca de Barberà), 
Sala d’actes de Cal 
Mateu
mostra de quadres del 
i Concurs de pintura 
ràpida sansart 
Sala d’actes de Cal 
Mateu 
(Guanyadors: 1r. 
Joan Josep Pérez 
Garbó, 2n. Joan Vila 
Arimany, 3r. Mercè 
Humedas Perés)
racó del Càntir 
Carrer dels Llorac
mostra pictòrica 
sansart 
Casa de la Vila i 
carrer P. Ventura 
Sans

aCtes festa major solivella 2017


