
10è ANIVERSARI
Bastoners banyerencs

40è ANIVERSARI
Drac de Banyeres

Saifores · Banyeres del Penedès
Sant Miquel · Casa Roja

Priorat de Banyeres

Festa Major2022

Ajuntament de
Banyeres del Penedès

©
JO

TA
LS

AN
SA

LO
NI

©
JO

TA
LS

AN
SA

LO
NI



saifores
DISSABTE, 2 de JULIOL

Xocolatada (Pl. Onze de Setembre).

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

Missa de Festa Major, a l’Església Parroquial.

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

Cercavila Festa Major 2022 amb Ball de Diables 
Infantil de Banyeres, Ball de Diables Infantil de Sant 
Jaume dels Domenys, Ball de Diables infantil de 
Llorenç del Penedès, Drac petit de Banyeres, la 
Bruixa manituda, la Cuca Fera i el Capgròs del Drac 
de Banyeres, Drac petit de Valls i Drac petit de 
Montblanc, Gegants de Banyeres, Gegants de 
Calafell, Gegants d’Olesa de Bonesvalls, Bastoners 
Banyerencs acompanyats dels Grallers Els Aixarts, 
Colla Bastonera Les Romanes i Bastoners de Gràcia 
de Barcelona (sortida des de la Pl. de l’Ajuntament).

Ball de tarda amb l’Orquestra LA PRINCIPAL DE LA 
BISBAL (Pl. de l’Ajuntament).

Concert i Ball de Nit amb l’Orquestra LA
PRINCIPAL DE LA BISBAL (Pl. de l’Ajuntament).

5.00 h

8.30 h

11.30 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 Ball de 
Diables de Banyeres, Colla de Diables Riudefoc de 
Sant Pere de Ruidebitlles, Diables Els Cremats de la 
Múnia, Drac de Banyeres, l’Espanta-Rucs de Sant 
Jaume dels Domenys, la Tarasca de la Barceloneta, 
Diables centenaris de Tarragona, Bandolers i 
Trabucaires d’en Montserrat Poch.
 
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).

Empalmada amb l’Orquestra CIMARRÓN i el grup 
de versions WAIKIKI (Pl. Onze de Setembre).  

21.45 h

22.00 h

24.00 h

DIUMENGE, 10 de JULIOL

Activitats i jocs infantils.

Cercavila amb els Bastoners Banyerencs 
acompanyats dels Grallers Els Aixarts, els 
Bastoners Infantils del Centre de Llorenç del 
Penedès i els Capgrossos, Gegants i Grallers de 
Llorenç del Penedès.

Ball de Revetlla amb el Grup ALMA.

18.00 h

22.00 h

Seguidament

DIUMENGE, 3 de JULIOL
Matinades amb els Grallers ELS AIXARTS.

Missa de Festa Major.

Espectacle familiar de màgia «HOCUS POCUS» 
amb Xavier Garcia.

Actuació de l’Esbart Santa Eulàlia de Banyeres.

Ball de plaça amb l’orquestra BANDA SONORA.

Petit Castell de focs d’artifici.

10.00 h

11.45 h

12.30 h

19.00 h

20.00 h

Seguidament

Festa aquàtica amb inflables. 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 
“Collita de danses” (Pl. de l’Ajuntament).

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

de 11.00
a 20.00 h

11.30 h

18.30 h

22.00 h

DILLUNS, 11 de JULIOL

Festa de l’escuma amb «Cia. BITXICLETA» (Pl. del 
centre cívic).

Màgia, pallassos i cançons
amb «Cia. BITXICLETA» (Pl. de l’Ajuntament).

Sardinada popular a la pista coberta. 
Màxim 300 persones. Preu tiquet 4 €.
Recollida de tiquets al Centre Cívic Ernest Lluch:
Del 4 al 7 de juliol: empadronats o residents al municipi 
8 de juliol (només horari de 9h a 12h): per a tothom.

Ball amb Sol-Sona.

11.00 h

19.00 h

21.00 h

Seguidament

DIMARTS, 12 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 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 16h a 19h pels carrers:
Pl. Ajuntament, Rambla del Pujolet, C/ Saragossa, C/ La Granja,
Av. Verge del Priorat i C/ Pau Casals.

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
i Pl. de l’Om.

CERCAVILA  Diumenge
Es demana a tots els establiments públics i habitatges 
particulars que a l’hora de la cercavila 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 16h 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, C/ Montserrat, C/ Francesc Macià, Camí de 
Vila i Pl. de l’Om.

AVISOS FESTA MAJOR
DE SANT MIQUEL
CERCAVILA Diumenge
Es demana a tots els habitatges particulars que a l’hora de la 
cercavila 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 16.30h a 20h pels carrers: Sant Miquel, 
Guancs i Tomoví.

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 amb «Cia. BITXICLETA» a la 
plaça.

Diferents Jocs
per a totes les edats (a la pista).

Ball de nit amb el “Duet SHÀKATA” a la pista.

Festa Jove amb  el “DJ BANJUBASS” a la pista.

10.00h

12.00h

de 18.00
a 21.00 h

23.00 h

01.30 h

DISSABTE, 16 de JULIOL

Sopar de germanor a la pista.21.30 h

DIVENDRES, 15 de JULIOL

FESTA MAJOR 2022

Banyerencs i Banyerenques, aquest any Sí...!!!
Sí!!, perquè ja tornem a recuperar les nostres festes al 
100%.

La festa major del 2022 serà recordada perquè és la 
primera d'ençà que la nostra forma de vida va canviar 
sense saber què passaria després.

Ara però tornem a ser aquí, amb les nostres famílies i 
amics, amb la nostra festa i les entitats, però també amb 
el record d'aquelles persones o familiars que ens han 
deixat per culpa de la pandèmia.

Aquest any SI… La festa major tornarà a estar compler-
ta, igual que l’última que vàrem fer l'any 2019 i totes les 
anteriors, però aquesta brillarà com mai.

Balls, focs, cercaviles, castells, orquestres i activitats, les 
tornarem a viure i gaudir plegats.

Amb els quaranta anys del Drac i els deu anys del Ball de 
Bastons recordarem la importància i força de les nostres 
entitats any rere any. Aquestes i totes les altres que han 
viscut una parada de molts mesos, han demostrat amb la 
seva força i ganes de continuar endavant que encara són 
fortes i de les que seguirem gaudint al seu costat.

Com sempre, siguem prudents i gaudim sense fer mal a 
ningú, tampoc al nostre poble, respectant els llocs i 
mobiliaris que són part de la nostra casa.

Perquè la festa major és la festa gran, la festa que uneix 
al poble i que a mesura que els anys van passant i ens 
anem fent grans, podem viure-la i gaudir-la junts amb les 
nostres noves generacions. D'aquesta manera el nostre 
record i el seu, no morirà mai!

Molt bona festa major!!!

    Amadeu Benach i Miquel
    Alcalde de Banyeres del Penedès

Jocs de fusta per a totes les edats amb la Cia. 
FESTA I FUSTA «No juguem per aprendre, però 
aprenem perquè juguem!!!» (Bosc del Pujolet).

Tronada de Festa Major a càrrec del Ball de 
Diables de Banyeres (Pl. de l’Ajuntament).

Gran Vermut Musical amb músics de la nostra 
comarca:
- ERICAH LEIN GROUP al Bar El Jardí
- JAZZUL a Can Toni
- ELS AIXARTS al Cafè de la Societat Nova
- AIDA I JÚLIA al Bar Font
- YOGA FLAME al Bar Moriles

Repic de campanes de Festa Major a càrrec del 
grup de campaners de la parròquia.

Nit de Foc.

Es començarà a repartir la beguda “Sang
d’Alcides” a càrrec de la colla del Drac de 
Banyeres (Pl. Ajuntament)

Plantada de totes les colles (Pl. Ajuntament).

de 10.00
a 13.00 h

13.00 h

Seguidament

15.00 h

21.00 h

21.30 h

DISSABTE, 9 de JULIOL

Nota: L’Ajuntament es reserva el dret a la introducció de canvis

priorat de banyeres

Matinades amb els Grallers ELS AIXARTS.

Missa de Festa Major.

Cercavila amb les següents entitats: Ball de 
Diables Infantil de Banyeres, Drac petit de 
Banyeres, Capgrossos de les Masies de Sant 
Miquel, Capgrossos de Llorenç i Gegants de 
Banyeres acompanyats pels grallers Els Aixarts.

Ball de tarda amb el “Duet ESQUITX” a la pista.

Tancament de Festa Major amb Focs d’Artifici a la 
pista.

10.00 h

11.45 h

18.30 h

20.00 h

22.30 h

DIUMENGE, 17 de JULIOL

Sopar Americà (menú i preu a determinar).

Música amb Dj.

21.30 h

de 23.00
a 02.00 h

DIVENDRES, 29 de JULIOL

Inflables infantils a les piscines.

Espectacle infantil.

Sopar de germanor (menú i preu a determinar).

Ball amb l’Orquestra PREMIUM QUARTET.

d’ 11.00
a 14.00 h

18.30 h

21.30 h

23.00 h

DISSABTE, 30 de JULIOL

Festa de l'escuma amb «Cia. BITXICLETA». 

Pròximament, a través de les xarxes socials s’ampliarà la informa-
ció del programa, o també per a més informació i reserves es pot 
contactar directament: priorat2005info@gmail.com
o 636 15 22 00.

Tots els actes tindràn lloc al recinte de les moreres.

de 12.00
a 13.00 h

DIUMENGE, 31 de JULIOL

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

Reconeixement a les entitats esportives locals i 
esportistes locals (Pista coberta).

Tradicional Sopar a la Fresca, coca enramada, 
sangria, síndria i cafè.
Música amb el grup LA SOLFA GRUP MUSICAL - 
JAZZDINSLAPELL (Societat Nova - C/Albert Santó).

18.30 h

Seguidament

21.30 h

DIMECRES, 13 de JULIOL

DIJOUS, 7 de JULIOL
Torneig de petanca local (Parc del Pujolet).19.00 h

DIVENDRES, 8 de JULIOL
Cercavila amb els balls locals:
Ball de Diables Infantil de Banyeres, Drac petit de 
Banyeres, la Bruixa manituda, la Cuca Fera i el 
Capgròs del Drac de Banyeres, Bastoners
Banyerencs acompanyats dels grallers Els Aixarts 
(sortida des de la Pl. de l’Ajuntament). 

Inauguració de la reproducció de l’obra del 
nostre fill il·lustre Josep Cañas “L’os petit”.
En presència de les entitats culturals del municipi. 
(Al final de la Rambla del Pujolet).

Pregó de la Festa Major a càrrec dels Bastoners 
Banyerencs a la Plaça de l’Ajuntament, en motiu 
del seu 10è aniversari.  

Obertura de la placa commemorativa en 
homenatge al voluntariat en la COVID19

Presentació dels Gegants de Banyeres del 
Penedès restaurats acompanyats pels grallers 
ELS AIXARTS.

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 i Ball 
de Diables Infantil de Banyeres.

Balls parlats i galejades amb els Bandolers i 
Trabucaires d’en Montserrat Poch “Bandolers de 
Catalunya”.

Coca, cava i refrigeris a la Plaça de l’Ajuntament.

Correbars organitzat pel Ball de Diables de
Banyeres acompanyats de la Txaranga BAND TOCATS.

Música amb DJ a la Pl. de l’Om (Organitza: Bar 
Moriles).

Concert amb el grup VERSIÓN IMPOSIBLE,
a la Pista coberta.

Dj ROGER a la Pista coberta.

18.00 h

18.20 h

19.00 h

A continuació

Seguidament

Tot seguit

A continuació

Seguidament

21.30 h

Seguidament

00.30 h

02.30 h

casa roja

Petit Castell de focs d’artifici.

Ball de Festa Major amb el TRIO MUSICAL ONDA.

Disco Laser Show.

23.00 h

Seguidament

Seguidament

DISSABTE, 23 de JULIOL

Jocs infantils i pinyata.

Xocolatada i melindros.

Espectacle familiar de màgia
amb el gran Raffael Fluss.

17.00 h

18.00 h

19.00 h

DIUMENGE, 24 de JULIOL

banyeres del penedès

MUSEU JOSEP CAÑAS
Diumenge 10 de juliol, d’11h a 14h
Exposició temporal “Ibers a Banyeres, primeres troballes”

Ajuntament de
Banyeres del Penedès

PUNT LILA
BANYERES

DEL PENEDÈS

Estàs veient o patint
algun tipus d’agressió?

DEMANA’NS AJUDA!

· Nit de divendres 8 de juliol
  de 00.00h a 5.00h a la Pista Coberta
· Nit de dissabte 9 de juliol a diumenge 10 
  de juliol d’1h a 6.00h a la Plaça Onze de 
  Setembre


