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VILA-RODONA
2018



Organitza:

Amb el suport de:

Amb la Col·laboració de: 

Agraïment especial:

Josep Santesmases i Ollé

Casal de Vila-rodona

Cooperativa Agrícola, Castell d’OR

Club d’escacs Vila-rodona

VilaJove

Col·lectiu de Dones

Centre d’Estudis del Gaià

Agrupació de jubilats

Grup de teatre del 1900 

Cavallets de Vila-rodona

Veïns i veïnes del poble

Un especial agraïment a Josep Santesmases i Ollé 
per la cessió de fotografies per la maquetació 
d’aquest programa i també per utilitzar-les en di-
versos actes d’aquesta Fira commemorativa del 
625è aniversari de la seva concessió. 

El guarniment del carrer Major en motiu dels 625 
anys de Fira s’ha fet gràcies a la col·laboració dels 
veïns i veïnes del poble.



SalutacióBenvinguts!
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Fira Agropecuària 625  anys

Entrats a la tardor i a vols de Tots Sants ens espera la 
Fira. Enguany la dels 625 anys. Un nombre quasi rodó 
per a celebrar-ho amb la notorietat que es mereix. 

Una fira que al llarg del temps ha estat el punt de tro-
bada per a molts, però sense anar molt lluny, trac-
tants, ramblers, marxants, ... ens han portat fins el 
2018 amb un esdeveniment ja tradicional a la co-
marca i més enllà. 

Vila-rodona ha estat capaç de conservar l’esperit 
d’organització d’una fira de base agrària al mateix 
temps de saber adaptar-la als temps contemporanis.
El calendari d’enguany ens obliga a fer una fira més 
llarga de l’habitual. Inauguracions, exposicions, ac-
tivitats infantils, teatre, gastronomia, vins, castells, 
atraccions, i records d’altres temps, faran que pu-
guem gaudir d’uns dies excepcionals.

Que tinguem molt bona Fira.

Ramon M. Bricollé
Alcalde
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LA FIRA…
Per pensar-hi
Josep Santesmases i Ollé

Llargs serien d’explicar els 625 anys que han 
transcorregut des de la seva concessió amb  mol-
ta història inèdita per estudiar. Del segle xx ençà, 
si comparem les fotografies de l’any 1917 amb les 
de passada la guerra, veurem com l’esplendor de 
la fira es va anar esllanguint. De la nostra infante-
sa recordem la plaça dels Arbres amb les parades 
de joguines, les eines de l’esmolet del Racó, les 
parades de tir, les tómboles, els cavallets i para de 
comptar. El temps de les mules s’havia acabat i el 
«firal» havia deixat de complir una missió de més 
de cinc segles de durada. Tanmateix la fira no va 
morir. L’empenta del Casal va expandir-se cap a la 
fira en tres direccions: la moda del cine i tres dies 
de ball que atreien molts espectadors dels pobles 
de l’entorn; l’exposició i venda dels productes dels 
comerços i negocis en un continuat aparador al 
llarg del carrer Major; i l’aparició amb força dels 
tractors i la maquinària agrícola exposats al car-
rer. L’any 1970 es començaren a fer castells: són 
part indissociable de la fira. Al mateix temps un 
grup de joves presentava una exposició sobre la 
història de la fira. Des d’aleshores les exposicions 
culturals i artístiques han format part de la pro-
gramació. Fi
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A partir de l’any 1974 entrava en escena l’edifici 
de les «Monges» on el Museu de la Vila va anar 
obrint sales i presentant exposicions, molt visi-
tades. A partir de 1978 s’introduïen i es creaven 
elements de la cultura popular com ara  el drac, 
els gegants de roba, els diables, i la presencia dels 
grallers a les matinades o sopars populars. La fira 
del 600 aniversari va ser un esclat pel volum de la 
programació i també l’ocasió perduda d’aprofitar 
l’extraordinària empenta de la representació his-
tòrica que va crear el grup de teatre «l’Esglai». En 
va quedar la fira medieval —artesanal— al carrer 
major i la taverna. Ben entrat el segle XXI a la Fira 
de Vila-rodona li falta encara definir un projecte 
global com han fet altres fires històriques, a par-
tir de molta participació en pensar-ho i desenvo-
lupar-ho i, si es tracta de rememorar la història, 
posar-hi rigor. Fi
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Actes previs

DISSABTE DIA 27 a les 19:00 h 
Inauguració de l’exposició fotogràfica 
“Els ponts sobre el riu Gaià a Vila-rodona”. 

Seguidament 
Presentació de La Resclosa núm. 22, 
A càrrec de Mercè Renom i Pulit
Organitza Centre d’Estudis del Gaià 
A la Sala d’actes del Casal

Programa 
d’actes
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Divendres 2
Fira Agropecuària

Dissabte 3
10:00 h 
Taller de construccions 
per a petits i grans KAPLA
Al Local de Fires

12:00 h
Tronada d’inici de Fira

12:00 h
Pregó de la Fira 
A càrrec del Conseller de Territori i Sostenibilitat, 
Hble. Sr. F. Damià Calvet i Valera
A la Sala de Plens

Seguidament 
Actuació de PETE&PAT at the pianopupp 
Des de la Plaça dels Arbres 
fins a la rotonda d’entrada al poble.

Inauguració de la rotonda 
A càrrec del Conseller de Territori
Pica pica popular i animació infantil. 

18:00 h 
Representació dels Cavallets de la Fira 
Al Lokal jove
Simultàniament actuació pels carrers de la vila de 
PETE&PAT at the pianopupp

19:30 h
Inauguració de les exposicions 

22:00 h
Teatre “Yo sobreviví a EGB” amb Dani Merca 
Al cinema del Casal
Venda d’entrades anticipades a l’Ajuntament 
i el mateix dia a taquilla.
Preu anticipada: 10€
Mateix dia taquilla: 12€

10:00 h 
Obertura dels espais firals 

10:00 h
XXIIè Torneig d’Escacs 
Entre Torredembarra ,Vila-rodona i equip a determinar 
XIIè Torneig d’Escacs infantil
Al Local de Fires

11:00 h
Entrega de premis del logotip de bitlles catalanes
Entrega dels premis del XVIIIè Concurs de Fotografia
Acte de reconeixement al Gabriel Pascual 
A l’Antiga Peixateria

A partir de les 11:00h
Durant el dia servei de taverna amb concerts
A la Plaça Vella 

11:30 h
Cercavila pels carrers del poble 
amb la Colla Pessigolla i la Colla Gegantera El Calçot – 
AAEET de Valls

17:00 h
Representació teatral del grup “La fira del 1900 
amb l’obra: “Avui, ahir i abans d’ahir”
Teatre de carrer (més info. Pàg. 18)
Simultàniament podreu gaudir de l’actuació musical 
del grup Traüt Ministrers

Tot seguit
Mapping “Un repàs per la història”
Projecció en 3D narrant la història de la Fira
A la Pl. dels Arbres

22:00 h 
Sopar Medieval amb l’acompanyament 
del grup Traüt Ministrers
Al Local de Fires
Venda de tiquets a les oficines de l’ajuntament 
fins el dia 29  
Menú adult 20€ / Menú Infantil 10€
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Diumenge 4 Dilluns 5

Següent cap 
de setmana

8:00 h 
Matinades a càrrec de la Colla 
Joves Xiquets de Valls

9:00 a 13:00 h
1a Trobada de vehicles clàssics
A càrrec de l’assoc. SEAT clàssics
Inscripció el mateix dia
Al Carrer Pagesia Catalana

9:00 a 14:00 h 
Fesolada Popular 
Al Local de Fires 

9:00 a 14:00 h
Tradicional Taverna 
A la Pl. Vella

13:00 h
Diada Castellera 
Amb l’actuació a càrrec de la Colla Joves Xiquets de Valls, 
la Colla Vella dels Xiquets de Valls
A la Pl. dels Arbres

19:00 h
Ball de tarda amb el grup Ruben’s
A la Sala del Casal

19:00 h
“Show Cooking” Tastets del Gaià
Amb el prestigiós cuiner Jeroni Castell 
del Restaurant Les Moles d’Ulldecona (Estrella Michelin).
Maridatge de 4 tapes amb tast de vins i caves 
Castell d’Or SL. 
Venda anticipada a les oficines de l’ajuntament 
i el mateix moment de l’acte al Local de Fires
Preu: 8€
Al Local de Fires

21:00 h (Si el temps ho permet)
Castell de Focs
Amb la col·laboració de l’empresa Pirogestión, S.L. 

10:00 h 
Tractorada popular i esmorzar d’arengada
A la Parcel·la sota l’escola

D’11:00h a 16:00 h
Inflables 
A la pista del Casal

12:00 h
Cinema infantil amb la pel·lícula 
“Los Increíbles 2”
Entrada gratuïta
Al cinema del Casal

14:00h
Fesolada popular
A la Sala del Casal

17:30h
Cinema amb la pel·lícula 
“Book Club”
Al cinema del Casal

DISSABTE DIA 10 a les 23:15
Concert Jove XVI Festa Tendra 
Amb l’actuació de SUU +Miquel del Roig 
+ La Banda del Coche Rojo + DJ Nissu
Organitza Vilajove 
Al Local de Fires
Entrada gratuïta
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Exposicions:

Venda de tiquets:

Teatre al carrer: Avui, ahir i abans d’ahir…

Zona de foodtrucks: 

Cercavila: 

Exposició fotogràfica gambiana de BAJA KUNDA
Multiprojecte de cooperació internacional a càrrec D’Alpicat solidari ONGD
Al Local Parroquial

Exposició del XVIIIè Concurs de fotografia 
Al Local de la Peixateria

Exposició fotogràfica a càrrec del Centre d’Estudis del Gaià 
“Els ponts sobre el riu Gaià a Vila-rodona”
A la Sala d’actes del Casal

La venda de tiquets i entrades que 
es realitzaran a les oficines de l’ajun-
tament seran sempre en l’horari 
habitual d’obertura al públic.
De dilluns a divendres de 9 a 14h
Dilluns i dimecres de 17 a 19h

Espai gastronòmic a l’Av. Columbari 
dies 2,3 i 4 de novembre

S’ha descobert que un veí  aficionat a la ciència, ha jugat inconscientment amb 
la  màquina del temps i ha fet aparèixer pels carrers de Vila-rodona un seguit 
de personatges que ens visiten des del llunyà 1393, desconcertant els tranquils 
vilatans del 1900.

Tot això ha creat situacions inesperades en molts casos còmiques i en altres 
preocupants.

Podem acompanyar els veïns del 1900 en aquest viatge sorprenent a l’any en 
que es va concedir el dret a la Fira de la que avui encara seguim gaudint.

Grup de Teatre Fira del 1900

18



Ajuntament de Vila-rodona

#lavilaestàdefesta

Organitza

Amb el suport de


