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Vila-seca escalfa motors per 
encetar, la pròxima setmana, la 
seva Festa Major de Sant Antoni,  
on els cavalls, gràcies a les tradi-
cionals curses, s’han convertit en 
l’emblema de les celebracions. El 
programa de festes, però, recull 
una cinquantena de propostes, 
entre les quals, destaquen el Circ 
dels Somnis i els concerts de 
Txarango i La Raíz.

El dimarts, 16 de gener, ar-
renca la festa amb el pregó que 
tindrà lloc a l’Auditori Josep Car-
reras, a partir de les nou de la nit. 
Enguany, anirà a càrrec d’Octavi 
Vilà Mayo, Abat de Santa Maria 
de Poblet. A partir de les 23.30h 
obrirà les portes el Circ dels 
Somnis, al Parc de la Riera, on 
tindrà lloc la Festa Universitària 
a càrrec de Miss Nina i Dj 2D2. 

El dimecres 17 de gener, dia 
de Sant Antoni Abat, hi haurà 
la Cercavila cap a la Canonada 
Matinera a les 5.30 h, amb la Xa-
ranga Los Mataos de Burriana. 
La Canonada començarà a les sis 
del matí a la plaça de l’Església.  
A continuació, tindrà lloc un es-
morzar popular a l’Era de la Co-
operativa Agrícola a les vuit del 
matí i, a les dotze del migdia, hi 
haurà la Missa Major. 

Els Tres Tombs també s’inicia-
ran a les dotze des de l’avinguda 
de la Generalitat, els quals faran 
un recorregut entre els carrers de 
la Riera, les avingudes de Ramon 
d’Olzina, de Francesc Macià i el 
carrer de la Font, per ser beneïts 
inalment a la plaça de l’Esglé-
sia. El mateix dia, a les sis de la 
tarda,   s’inauguraran les noves 
instal·lacions del Pavelló Munici-
pal d’Esports, alhora que el Circ 
dels Somnis acollirà l’espectacle 
musical i familiar Heavy per Xics. 

El dijous, 18 de gener, a les 
16.45 h, els infants gaudiran de 

l’activitat Viu el Seguici amb els 
5 Sentits, al Circ dels Somnis. Per 
inalitzar la setmana, el diven-
dres, 19 de gener, hi haurà la pre-
sentació de l’exposició Ruixats 
de foc: els bombardeigs franquis-
tes a les comarques tarragonines 
i ebrenques, a càrrec del doctor 
Ramon Arnabat Mata. L’expo-
sició romandrà ubicada entre la 
Gastronoteca El Centru i la Bibli-
oteca Pública, ins al 17 de febrer. 
Més tard, a les 22.30 h, el Pavelló 
Municipal d’Esports acollirà el 
concert de La Raíz i, a les 23.30 h 
i al Circ dels Somnis, hi haurà el 

concert d’OBK.
Dissabte, 20 de gener, arren-

carà amb el Torneig Social de 
Petanca a les pistes de petanca 
del Parc de l’Estació i, a les 10, es 
farà l’esperada Cursa de Pallas-
sos i Pallasses Joan Busquets des 
de la plaça de Voltes. A les 10.45 h 
s’inaugurarà el carrer de Beatriu 
de Queralt, i seguidament, a les 
12.30h hi haurà l’actuació cas-
tellera amb els Xiquets de Vila-
seca a la plaça de l’Església. A la 
tarda, a partir de les sis, es lliura-
ran els premis del V Concurs de 
Fotograia Albert Iturria, a la Sala 

Polivalent de la Casa Consistori-
al. A les 19.30 h. del mateix dia, 
començarà la Nit del Foc amb el 
Ball de Sant Miquel a la plaça de 
Voltes, la tabalada i el correfoc 
amb el Drac de Sant Roc, els balls 
de diables Els Set Pecats Capitals 
de la Pobla de Mafumet, de Saba-
dell, de Vilafranca i de Vila-seca. 
El Gran Ball de Festa Major s’ini-
ciarà al Pavelló Municipal d’Es-
ports a les 23.30h amb l’Orques-
tra La Mundial i, a la mateixa 
hora, a l’espai Circ dels Somnis 
del Parc de la Riera, hi haurà mú-
sica de Dj’s amb Cabronazi.

El diumenge 21 de gener hi 
haurà el Tradicional Cós de Sant 
Antoni, Element Festiu Tradi-
cional d’Interès Nacional, que 
començarà a les onze del matí al 
Circuït Hípic del Parc de la Tor-

re d’en Dolça, amb les parades 
d’artesans. A partir de les dotze, 
cavalls pura sang anglesos dispu-
taran tres curses amb les quals es 
lliuraran el Premi Torre d’en Dol-
ça, el Gran Premi Ajuntament de 
Vila-seca i el Premi Patronat Mu-
nicipal de Turisme de Vila-seca. 
A la mateixa hora, tindrà lloc el 
Trofeu Ajuntament de Vila-seca 
Sant Antoni 2018 entre AVF Vila-
seca i Llegendes Vila-seca l’Oi-
cina, a l’Estadi Municipal. A les 
7 de la tarda, s’iniciarà la Cerca-
vila del Seguici Tradicional amb 
Elements Festius i Balls, des del 
jardí del Castell i ins a la plaça de 
l’Església. El programa de la Fes-
ta Major de Sant Antoni s’allarga 
durant la següent setmana. El 
diumenge 28 de gener, es donarà 
per inalitzada.

Dimecres, 17 de gener, 
es faran els tradicionals 
Tres Tombs, a partir de 
les dotze

L’Abat de Poblet, Octavi 
Vilà Mayo, oferirà el 
pregó el pròxim dimarts, 
al Josep Carreras

FESTES

Cavalls i els concerts de Txarango i 
La Raíz, a la festa de Sant Antoni
Vila-seca celebra la seva Festa Major amb una cinquantena d’actes, entre els quals, el Cós de Sant Antoni, el 21 de gener

OLÍVIA MOLET

Imatge d’arxiu del Cós de Sant Antoni de l’any 2016 durant la sortida d’una de les curses de cavalls.
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L’espectacle de titelles Safari 
obrirà la nova temporada del 
cicle familiar Diumenges al te-
atre de Cambrils el proper 21 de 
gener al Teatre del Casal Parro-
quial (18 hores). La companyia 
lleidatana La Baldufa recupera 
en Pinyot i el Carabassot de l’es-

pectacle Embolic a la Granja i 
aborda la temàtica del bullying 
a través de la història d’un lleó 
que no sap rugir i a qui el coco-
dril i altres animals li fan la guit-
za. Els intrèpids investigadors 
hauran d’esbrinar perquè el lleó 
està tant trist i buscar la manera 
d’envalentir el rei de la sabana.  

La programació continuarà el 18 
de febrer amb l’espectacle per 
a tots els públics Albert Illusi-
onist del Mag Albert. La màgia, 
la música, els efectes especials i 
l’extraordinària il·luminació es-
cènica transportaran el públic a 
un món misteriós i desconegut. 
L’espectacle del mes març seran 

els Contes Amagats de Marcel 
Gros. El dia 18, l’humor es do-
naran la mà en aquest viatge 
per camins imaginaris plens de 
formes, papers, sons i colors. 
Marcel Gros anirà a la recerca 
de les històries que encara no 
són a dins dels llibres, vol trobar 
contes amagats i s’adona que 

d’històries n’hi ha per tot arreu 
i que cal atrapar-les. Però tam-
bé descobreix que «de vegades, 
et quedes quiet i les històries 
t’atrapen a tu».  

El cicle inalitzarà el 29 d’abril 
amb la companyia Teatre al De-
tall, que presentarà L’Endrapa-
somnis, en el qual, al país de la 
Bona Son, la princesa Dormis-
sona no pot dormir perquè té 
malsons. Els seus pares, els reis, 
rumien, ho consulten amb el 
coixí, demanen consells a met-
ges, herbolàries i xarlatans però 
no troben cap remei que guarei-
xi el mal de la petita princesa. 

Potser l’Endrapasomnis serà 
la solució.  Totes les represen-

tacions s’oferiran al Teatre 
Parroquial del Casal (plaça de 
l’Església de Sant Pere) a les 18 
hores. El preu de l’entrada serà 
de 4 euros.   

La programació, organitzada 
pel Departament de Cultura de 
l’Ajuntament amb el suport del 
grup de teatre La Teca, s’adreça 
principalment als infants, però 
també en gaudeixen els grans. 
Ja fa 17 anys que la regidoria de 
Cultura aposta per aquesta acti-
vitat que, un diumenge al mes, 
apropa les arts escèniques, la 
cultura, la diversió, l’aprenen-
tatge i l’entreteniment a les fa-
mílies i els permet viure i com-
partir moments màgics. 

‘Safari’ obre la nova temporada del cicle 
‘Diumenges al teatre’ de Cambrils

LLEURE

Les representacions s’oferiran al Teatre Parroquial del Casal, a partir de les sis de la tarda

Foment invertirà 1,4 
MEUR en restaurar el 
claustre del monestir 
de Santes Creus

El Ministeri de Foment 
ha anunciat que aportarà 
3.816.780,66 euros a cinc pro-
jectes de recuperació i posada 
en valor del patrimoni his-
tòric a Catalunya amb càrrec 
als fons que es generen per a 
l’1,5% cultural com a conse-
qüència de l’execució de l’obra 
pública. Al Camp de Tarragona 
s’intervindrà a Aiguamúrcia 
(Alt Camp), on es restaurarà 
el claustre gòtic del monestir 
de Santes Creus. Foment hi 
invertirà 1.457.181,39 euros, la 
meitat del total. A la Morera de 
Montsant (Priorat) es restaura-
rà l’església de la cartoixa d’Es-
caladei. El ministeri aportarà a 
l’obra 1.107.665 euros, també 
la meitat de l’actuació. A Sant 
Vicenç de Castellet (Bages) 
es farà una rehabilitació es-
tructural de l’ermita de Santa 
Maria de Castellet. Foment hi 
aportarà 138.024,95 euros, el 
75% del total. A Veciana (Ano-
ia) es restaurarà i s’adequarà 
el castell de Segur. El minis-
teri pagarà 25.002 euros, el 
41,67% del pressupost. També 
hi haurà actuacions a la ciutat 
de Lleida, on s’adequarà l’antic 
palau de Justícia per encabir-
hi la nova seu del museu d’art.

Avui es presenta ‘El 
canvi global’, a les set 
de la tarda, a Altafulla

El llibre El canvi global. Un 
peu a les institucions i mil als 
carrers, del politòleg Jesús 
Gellida, es presentarà avui, a  
la Pallissa de l’Era del Senyor 
d’Altafulla, a les 19h. El llibre 
serà presentat per l’alcal-
de d’Altafulla, Fèlix Alonso. 
L’obra, com explicarà el seu 
autor, és una radiograia de les 
transformacions polítiques i 
de la realitat social dels darrers 
anys, que pot ajudar a assaltar 
els cels i canviar el món.


