
ALFONS GARCIA
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

18-20 NOVEMBRE
santa zabet

FESTA
MAJOR

MASBOQUERA

2022

Benvolguts veïns i veïnes,

Després de dos anys amb limitacions 
i impediments de tot tipus, enguany sí  que 
podrem celebrar la festivitat de Santa Elisabet.
Una festa que sempre omple el casal, 
la pista poliesportiva i els carrers del poble de gent, 
del veïnat originari i la seva descendència, 
però també dels nous veïns i veïnes que hi han vingut 
a viure, atrets per la disponibilitat d’habitatge en un entorn 
caracteritzat per tranquil·litat, la bona convivència i la possibilitat de 
gaudir de la natura i d’un paisatge molt agradable; i de totes les persones 
de fora que coneixen i estimen Masboquera.

Com tots els anys, el programa que teniu a les vostres mans recull les 
iniciatives que s’han anat consolidant darrerament, organitzades pel 
Club Esportiu, les entitats del municipi que hi col·laboren sempre, 
el veïnat i la Regidoria de Festes. A totes aquestes persones us volem 
donar públicament les gràcies, pel programa de la festa i per 
l’organització d’altres actes al llarg de l’any. 

El programa té com a objectiu fonamental que els actes siguin del gust 
de tothom. Esperem que us ajudin a passar-ho molt bé i contribueixin 
a endolcir les penalitats passades i a recordar aquells que ja no hi són.

En nom de l’Ajuntament, 
us desitgem que tingueu una molt bona Festa Major!

Tots els actes són gratuïts
Els organitzadors es reserven el dret de modificar o anul·lar
qualsevol dels actes d’aquest programa

COL·LABORA

ORGANITZA

www.vandellos-hospitalet.cat



16h TIRADA DE COETS
 inici de Festa Major 
 Pista Esportiva
 a càrrec de la Colla de Diables de Vandellòs

16.30h TALLER DE SERIGRAFIA
 PER A LA CANALLA
 Casal de Masboquera
 No oblidis portar la teva peça per a estampar!
 (cal que sigui de color clar i llisa)
 També la pots comprar abans de l’inici del taller!
 a càrrec de Monostereo
 

18h TORNEIG DE RUMMIKUB
 Casal de Masboquera
 Inscripcions: 30 min. abans de l’inici del torneig
 Organitza: Club Esportiu de Masboquera

21.30h NIT DE MONÒLEG
 amb EDU MUTANTE
 Casal de Masboquera

8.30h CAMINADA FAMILIAR A CASTELLÓ
 Esmorzar lliure a Castelló (cal portar-lo de casa) 
 SORTIDA > Casal de Masboquera

11h PROCESSÓ
 Escoles de Masboquera
 amb la Banda Municipal de Música Clau de Vent
 MISSA en honor a Sta. Zabet

12h HOMENATGE A LA GENT GRAN 
  

13h Actuació del grup d’acordionistes
 CATUKRA   
 Casal de Masboquera

16.30h CERCAVILA DE FESTA MAJOR
 amb els Capgrossos de Vandellòs 
 i els Gegants de l’Hospitalet de l’Infant

18h BERENAR CLOENDA DE FESTA
 Casal de Masboquera

19.30h CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS
 Pista Esportiva

09.30h XXXIII TIRADA DE BITLLES
 FESTA MAJOR al Camp de Bitlles
 Organitza: Club Esportiu Masboquera

12.30h VERMUT ELECTRÒNIC
 amb THE TRILERS al Casal 
 Preu: 2 € (places limitades!)
 Organitza: Club Esportiu Masboquera

16.30h TORNEIG DE FUTBOL SALA
 JOVES vs VETERANS
 Pista Esportiva
 Organitza: Club Esportiu Masboquera

18h Espectacle de circ
 RICKY EL PROFESSOR DE TENNIS
 Casal de Masboquera
 a càrrec de la companyia “La mano Jueves”   

20h CORREFOC > Colla de Diables de Vandellòs

22h NIT DE KARAOKE 
 a continuació 
 sessió Dj amb JOANET FM 

DISSABTEDIVENDRES

comença la festa!
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