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Revista núm.41, gener-febrer 89,
època III, any XXII

Carrer Pau Casals, anys 40.
Revista núm.46, novembre-desembre 89, època III, any XXIV

Carrer Major, anys 40.
Revista núm.43, maig-juny 89,
època III, any XXIII

Escola de nenes, any 1933
Revista núm.61, maig-juny 92, època III

Nens de Banyeres amb el seu 
mestre Josep Güell i Josep 
Cañas autor del monument
a la Sardana.
Revista núm.78, març-abril 95,
època III

Logo realitzat per
Josep Cañas. Any 1965

Nenes de Banyeres a 
Montjuïc davant el
monument a la Sardana junt 
amb el seu autor,
el banyerec Josep Cañas. 
Curs 1968-69.
Revista núm.78,
març-abril 95, època III

Escola de nens, curs 1935-36
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saifores
DISSABTE, 4 de JULIOL

Xaranga La Gresca.

Matinades
amb els Bandolers i Trabucaires 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, Nens del Vendrell i la Colla Joves 
Xiquets de Valls  (Pl. de l’Om).

Cercavila Festa Major 2015 amb Drac petit de Banyeres, la 
Bruixa i la Cuca Fera del Drac, Drac petit i Drac infantil de Sant 
Roc de Tarragona, Ball de Diables infantil de Banyeres, Diables 
de Piera infantils, Diables petits de Sant Jaume, Bandolers i 
Trabucaires d’en Montserrat Poch, Gegants de Banyeres, 
Bastoners Banyerencs i els seus grups infantils acompanyats 
pels Grallers Els Aixarts, Ball de Bastons d’Altafulla, Falcons de 
Vilanova d’Espolla, (Sortida des de la Pl. de l’Ajuntament).

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

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

6.00 h

8.30 h

11.45 h

13.00 h

18.00 h

20.00 h

23.30 h

DIUMENGE, 12 de JULIOL

Gran Cercavila amb els Capgrossos, Gegants i Grallers de 
Llorenç del Penedès, Bandolers i Trabucaires d’en Montserrat 
Poch, Timbalers, Drac petit de Banyeres, Bastoners Banye-
rencs acompanyants dels Grallers Els Aixarts, Bastoners 
infantils de Llorenç del Penedès i la colla de Ball de Bastons 
de Salou.

Ball de Revetlla amb el grup Top Music’s.
A la mitja part del ball, xocolatada per a tothom.

22.00 h

Seguidament

DIUMENGE, 5 de JULIOL

Missa cantada per la Massa Coral Banyerenca.

Activitats infantils organitzades per la casa de Colònies
Cal Mata.

Vermut de germanor.

Actuació de l’Esbart Santa Eulàlia de Banyeres.

Ball de plaça amb la formació Montse i Joe Transfer.

10.30 h

12.30 h

Seguidament

19.00 h

20.00 h

Festa aquàtica (Piscina municipal).  

Missa de Difunts. (Església Parroquial). 

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

Torneig de petanca local i lliurament dels trofeus
(Parc del Pujolet).

Actuació de les Seccions infantils de l’Esbart Santa Eulàlia 
de Banyeres (Pl. de l’Ajuntament).

Actuació del Cos de dansa de l’Esbart Santa Eulàlia de 
Banyeres (Pl. de l’Ajuntament).

11.00-20.00 h

10.30 h

19.00 h

19.00 h

22.00 h

DILLUNS, 13 de JULIOL

Festa infantil (Pista coberta).

Exhibició de Taekwondo i de Hip Hop
a càrrec del Gimnàs de Banyeres. (Pl. de l’Ajuntament).

Sardinada popular. (Pista coberta) màxim 500 persones
Preu tiquet 4€ 
Recollida de tiquets en el Centre Cívic Ernest Lluch:
De l’1 al 8 de juliol: empadronats o residents al municipi 
9 de juliol: per a tothom

11.00-13.00 h

19.00 h

21.00 h

DIMARTS, 14 de JULIOL

AVISOS

CORREFOC  Dissabte 
Es demana a tots els establiments públics i habitatges particulars que a l’hora 
del correfoc es posin cobertes sòlides als aparadors i portes, i que els cotxes 
no aparquin ni circulin pels carrers: Pl. Ajuntament, Rambla del Pujolet,
Carrer Saragossa, Carrer La Granja, Av. Verge del Priorat, Carrer Pau Casals,
Pl. Ajuntament, Pl. de l’Om i Pl. Ajuntament 

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 i portes, i que els 
cotxes no aparquin ni circulin pels carrers: Pl. Ajuntament, Escales Rambla del 
Pujolet, Carrer Saragossa, Carrer La Granja, Av. Verge del Priorat, Carrer Pau 
Casals, Carrer Mestre Güell, Carrer Pallisses, Carrer Francesc Macià, Camí de 
Vila i Pl. de l’Om 

HORARIS D’EXPOSICIONS
CENTRE CÍVIC ERNEST LLUCH
“Tallers Municipals Culturals (Curs 2014-15)”
Dissabte 11 de juliol, de 19h a 21h
Diumenge 12 de juliol, de 19h a 21h
Dilluns 13 de juliol, de 19h a 21h

MUSEU JOSEP CAÑAS
“Espines i flors, volum II”
Diumenge 12 de juliol, d’11h a 14h

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

banyeres del penedès

Eucaristia (a l’ermita).

Bany d’escuma (a la plaça).

Cercavila amb el Drac petit i Timbalers de Banyeres, Ball de 
Diables Infantil de Banyeres, Bastoners Banyerencs i els seus 
grups infantils acompanyats pels Grallers Els Aixarts, Bandolers 
i Trabucaires d’en Montserrat Poch i Capgrossos de Les Masies 
de Sant Miquel.

Ball de cloenda de Festa Major amb el Grup Arte y Ensayo
(a la pista).

10.30 h

12.00 h

19.00 h

20.00 h

DIUMENGE, 19 de JULIOL

sant miquel

Circuit de Karts. Inflable amb monitors i Disco Mòbil (a la pista).18.00-21.00 h

DIVENDRES, 17 de JULIOL

19.00 h

23.30 h

Animació infantil a càrrec de Mag Robin
(a la pista).

Espectacle de salsa “Mira qué rico”. Balls de salsa i bachata. 

Seguidament, Ball amb l’Orquestra Mambel.

DISSABTE, 18 de JULIOL

FESTA MAJOR 2015

Benvolguts veïns i veïnes:

Arriben els primers dies de juliol i els banyerencs i banyerenques 
ens vestim de Festa Major per celebrar uns dies de gran joia i 
activitats, per gaudir del nostre poble, família i amics. 

Són moments difícils i a ningú se li escapa que estem en una 
època de gran complexitat econòmica i social. Cal tornar a 
fomentar la cultura de l’esforç i les idees. La ciutadania ha de 
recuperar el protagonisme i l’administració col·laborar logística-
ment i econòmicament dins les seves possibilitats.

Vull agrair a totes les entitats i ciutadans que col·laboren i donen 
suport a la preparació d’aquesta Festa Major que sens dubte serà 
tant lluïda com la d’anys anteriors.

No voldria deixar al marge dels reconeixements als regidors, 
tècnics i personal administratiu de les regidories i serveis munici-
pals implicats per l’esforç extraordinari que representa confeccio-
nar un programa de Festa Major en el que el pressupost és cada 
vegada més reduït.

Malgrat les dificultats de canvis s’ha programat una gran Festa 
Major. Diversos actes previs donaran peu a l’inici oficial de la 
festa. Els Diables de Banyeres prendran el testimoni enguany en el 
marc del seu 30è aniversari i la Revista El Cérvol amb el seu 50è 
aniversari.

A partir del dia 4 de juliol se succeiran un bon grapat de propostes 
atractives, comencen sempre per Saifores, cercaviles amb entitats 
de Banyeres: Drac petit, la Bruixa i la Cuca Fera, Ball de Diables 
infantil, Bandolers i Trabucaires d’en Montserrat Poch, Gegants, 
Bastoners Banyerencs i Esbart Santa Eulàlia així com altres 
entitats convidades, jocs infantils, balls, concerts, correfoc i molt 
més que faran bategar la Festa Major a tots els racons de Banye-
res. 

Banyerencs i banyerenques, us demano que tots plegats 
aparquem per uns dies els problemes i les cabòries, sortim al 
carrer i gaudim de la millor manera de la Festa Major.

Bona Festa Major.

Anna Ordoñez
Alcaldessa de Banyeres del Penedès

DIMECRES, 8 de JULIOL

Torneig de petanca local (Parc del Pujolet).19.00 h

Torneig de petanca local (Parc del Pujolet).19.00 h

DIJOUS, 9 de JULIOL

Pregó de la Festa Major a càrrec de la Revista El Cérvol
(50è aniversari) a la Plaça de l’Ajuntament. 

Actuació dels balls locals de Banyeres: Drac petit, la Bruixa 
i la Cuca Fera del Drac, Ball de diables infantil, Esbart Santa 
Eulàlia, Bastoners Banyerencs i els seus grups infantils 
acompanyats pels grallers Els Aixarts.

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

A continuació,
Inauguració al Centre Cívic Ernest Lluch de l’exposició:
“Tallers Municipals Culturals (Curs 2014-15)”.

Seguidament, petit refrigeri
a la plaça del Centre Cívic.

Correbars organitzat pel Ball de Diables de Banyeres.

Disco Laser Show
(Pl. Onze de Setembre, organitza Bar La Família).

Festa Flaix FM amb els deejays Àlex de Guirior i Miquel 
Fontova (Pista coberta).

19.00 h

21.30 h

23.00 h

24.00 h

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

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

Presentació del llibre Espines i flors (volum II). Pensaments 
escrits al llarg de la seva vida, recull de pensaments escrits 
per l’artista banyerenc Josep Cañas (Museu Josep Cañas).

Missa de vigília (Església Parroquial).  

Nit de Foc.

Plantada de totes les colles (Pl. Ajuntament).

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 Sant Roc de Tarragona i Drac Nyctalus d’Albinyana, 
Ball de Diables de Banyeres, Diables de La Canonja, Cabrons i 
Bruixes de Centelles i Ball de Diables de Sant Jaume.
 
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 Atalaia i Dj Arnau
(Pl. Onze de Setembre). 

13.00 h

15.00 h

19.00 h

20.00 h

21.30 h

21.45 h

22.00 h

24.00 h

DISSABTE, 11 de JULIOL

AUTOSERVEI I ESTANC CASA RULL, AUTOSERVEI CANSALADERIA CA LA RITA, BAR FONT, BAR LA FAMILIA, BAR MUSICAL SYMPOSIUM, BAR SOCIETAT NOVA, CAL FORNER, CATÀ GERMANS Tall per làser de xapes i tubs. Mecanitzats i plegats per CNC, FARMÀCIA RAMON GARRIGA, FLECA DEGUSTACIÓ L'AVINGUDA, GIMNÀS MUNICIPAL 
DE BANYERES, HOTEL RESTAURANT EL BOSC, JARDINERIA PERE PROS. Plantació i manteniment de jardins, JOAN FARRÉ CONSTRUCCIONS S.L., LA MERCÈ-RIA, LLIBRERIA PAPERERIA BANYERES, MIRACLE MONTSERRAT Assegurances i Consultors, Palets JUAN CASALS SADURNÍ www.fustes.cat, PERRUQUERIA ÀNGELS,
PERRUQUERIA RÀFOLS, RESTAURANT PRIORAT DE BANYERES, SAIFLORS, TALLERS BANYERES, TOT PER A LA LLAR JAUME. Fusteria, decoració i ferreteria

FIESTA MAYOR 2015

Estimados vecinos y vecinas:

Llegan los primeros días de Julio y los “banyerencs” y “banyeren-
ques” nos vestimos de Fiesta Mayor para celebrar unos días de 
gran ilusión  y actividades, para disfrutar de nuestro pueblo, 
familia y amigos. 

Son momentos difíciles y a nadie se le escapa que estamos en 
una época de gran complejidad económica y social. Hace falta 
volver a fomentar la cultura del esfuerzo y las ideas. La ciudadanía 
ha de recuperar el protagonismo y la administración colaborar 
logísticamente y económicamente dentro de sus posibilidades.

Quiero agradecer a todas las entidades y ciudadanos que colabo-
ran y dan su ayuda en la preparación de esta Fiesta Mayor que sin 
duda será tan lucida como la de años anteriores.

No querría dejar al margen de los reconocimientos a los regidores, 
técnicos y personal administrativo de las regidurías y servicios 
municipales implicados por el esfuerzo extraordinario que repre-
senta confeccionar un programa de Fiesta Mayor en el que el 
presupuesto es cada vez más reducido.

A pesar de las dificultades de cambios se ha programado una gran 
Fiesta Mayor. Diversos actos previos darán pie al inicio oficial de la 
fiesta. Los Diables de Banyeres tomarán el testimonio este año en 
el marco de su 30º aniversario y la Revista El Cérvol con su 50º 
aniversario.

A partir del día 4 de Julio se sucederán un buen puñado de 
propuestas atractivas, comienzan siempre por Saifores, pasacalles 
con entidades de Banyeres: Drac petit, la Bruixa y la Cuca Fera, 
Ball de Diables infantil, Bandolers i Trabucaires d’en Montserrat 
Poch, Gegants, Bastoners Banyerencs y Esbart Santa Eulàlia así 
como otras entidades invitadas, juegos infantiles, bailes, concier-
tos, correfoc y mucho más que harán latir la Fiesta Mayor en todos 
los rincones de Banyeres. 

Banyerencs y banyerenques, os pido que todos juntos aparquemos 
por unos días los problemas y las preocupaciones, salgamos a la 
calle y disfrutemos de la mejor manera de la Fiesta Mayor.

Buena Fiesta Mayor.

Anna Ordoñez
Alcaldesa de Banyeres del Penedès

Nota: Les comissions de festes es reserven el dret a la introducció de canvis

DIUMENGE, 26 de JULIOL

Despertem la Festa Major.

Tot Diver. Pallassos.

Taller de pintura a càrrec de Belen Cossio. 

Campionat de natació.

Berenar popular. Preu 7€, venda de tiquets al Bar de la 
piscinafins al 19 de juliol.

Rom cremat amb el Grup d’Havaneres Mar i Cel.

09.30 h

11.00 h

11.00 - 13.00 h

13.30 h

18.30 h

20.30 h

priorat de banyeres
DISSABTE, 18 de JULIOL

Semifinals Futbol Sala. Joves 13-16 anys.

Semifinals Futbol Sala Masculí.

Karaoke/Bingo.

17.00 h

19.00 h

22.00 h.

DIMECRES, 15 de JULIOL

Festa infantil (Pista coberta).

Taller de xapes de la Festa Major (Espai Jove de Banyeres, 
col·labora Jove Baix Penedès).

Exhibició del Club Patí Banyeres i els clubs convidats
CP Llorenç, CP Sant Ramon i Reus Deportiu (Pista coberta).

Sopar final de Festa Major (Societat Nova – C/Albert Santó).

11.00-13.00 h

17.00-19.00 h

19.00 h

22.00 h

DIVENDRES, 24 de JULIOL

Barbacoa Americana. Sopar organitzat per l’Associació.
Venda de tiquets a la piscina de l’Associació dissabtes i 
diumenges d’11 a 13h fins al 19 de juliol.

Salsa amb Urban Mambo – Escuela de Baile.  

Música · Acid Mobile Party a càrrec d’Arnau Guasch.

22.00 h

23.00 h

24.00 h

DISSABTE, 25 de JULIOL

Despertem la Festa Major.

Gimcana de bicicletes.

Tot Diver. Activitats infantils, jocs, gimcana.

Pregó de Festa Major i Pica pica. 

Inscripcions i recollida de dorsals “Piscina”.

VIII Edició Milla Priorat.

Xocolatada.

Sopar de Festa Major. Preu 20€, menú infantil 10€ (fins 16  
anys). Venda de tiquets a la piscina de l’Associació dissabtes i diumenges 
d’11 a 13h fins al 19 de juliol.

Sorteig de lots.

Ball amb l’Orquestra Angel Band. Coca i cava per a tothom.

09.30 h

10.00 h

11.00 - 14.00 h

13.00 h

17.30 h

18.00 h

18.30 h

22.00 h

23.15 h

24.00 h

DIUMENGE, 19 de JULIOL

Inscripció i sorteig parelles Torneig de Domino
(lloc piscines). Organitzat per Càrniques Borrell.

Campionat Domino.

Tallers infantils, jocs, etc...

Torneig Futbol Sala Infantils 6-12 anys.

Futbol Sala Femení.

Final Futbol Sala Masculí.

Final Futbol Sala Joves.

Del 20 al 23 de juliol.  Hi hauran diferents activitats realitzades per socis volunta-
ris, i demostracions de les diferents activitats que es fan a la urbanització.

10.00 h

11.00 h

11.00 h

17.30 h

19.00 h

20.00 h

21.00 h
VETLLADES MUSICALS A
HERETAT SABARTÉS 2015

100 places per concert:
possibilitat d’assistir només al concert o sopar + concert 

 
16 de juliol - Serenates
Sentirem la Serenata del compositor anglès Edgar Elgar, la coneguda Petita 
música de nit de W.A. Mozart i la divertida Música notturna amb la que 
Boccherini va descriure una nit madrilenya. I entre aquestes serenates, les 
Variacions per a flauta i cordes de la compositora Consuelo Diez en la versió 
de la excel·lent flautista Montserrat Gascón. 
Montserrat Gascón (flauta), Orquestra de Cambra Catalana (15 músics),
Joan Pàmies (director).  

23 de juliol - The Kid
Carles Robert i Miquel Marín ens ofereixen la possibilitat de visionar aquesta 
obra mestre de Chaplin amb la música en directe de la què son autors. Un 
homenatge a la figura del geni en el 125 aniversari del seu naixement. 
Carles Robert (piano), Miquel Marín (clarinet).  

30 de juliol - Música de cinema
La música que han escrit per la pantalla alguns dels grans compositors actuals 
en l’arranjament per a orquestra de corda del violinista Joan Espina qui 
actuarà com a solista. Memòries d’una geisha, La Llista de Schindler o Indiana 
Jones són alguns dels títols que ens transportaran al mon màgic del cinema. 
Joan Espina (violí), Orquestra de Cambra Catalana (15 músics),
Joan Pàmies (director).

 
INFORMACIÓ I VENDA DE LOCALITATS:
Tels. 93 475 01 25  -  93 891 10 92

Organitza: Orquestra de Cambra Catalana i Bodegues Sumarroca

Cercavila dels balls locals de Banyeres: Drac petit, la 
Bruixa i la Cuca Fera del Drac, Ball de diables infantil, 
Bastoners Banyerencs i els seus grups infantils acompanyats 
pels grallers Els Aixarts.  

18.00 h

DIVENDRES, 10 de JULIOL


