
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIJOUS 15 D’OCTUBRE 
  
FIRA DE SANTA TERESA. De les 5 de la tarda a les 10 del vespre 
 A la Rambla, estands multisectorials  
 Al pàrquing del Pèlag, automoció  
 A la plaça de la Sardana, alimentació i Mostraví 
 Al carrer dels Cafès, Carrer de l’Art  
 Al passeig de les Bòbiles, V Fira de Ceràmica  

 
A la plaça Nova, TALLER DE TORN, a càrrec de Joan Fontana 
Dirigit a tota persona que li agradi treballar amb les mans i especialment amb el fang. 
A partir de peces ja tornejades, en aquest cas guardioles, cadascú podrà transformar la peça 
treballant el fang, per tal de modificar-la al gust de cadascú. 
* En cas de pluja, l’activitat es farà a La Fusteria. 
  
A la plaça Nova, FAIG D’ARQUEÒLEG, a càrrec de l’equip d’Animació Turística del Taller 
d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics” 
Les antigues generacions d’arqueòlegs estudiaven una peça de ceràmica com un element 
cronològic que ajudaria a posar data a la cultura que era objecte d’estudi. 
Vols fer d’arqueòleg? Agafa la pala, el rasclet i el pinzell, i busca, amb molta cura, elements de 
ceràmica. 
  



A la plaça Nova, PINTO COM ELS PREHISTÒRICS, a càrrec de l’equip d’Animació Turística del 
Taller d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics” 
En la prehistòria, els homes dibuixaven o pintaven sobre les parets o als sostres de les coves els 
diferents animals que caçaven o escenes de significat ritual. Els materials que empraven eren, 
entre d’altres, diferents tipus de terres de colors barrejades amb aigua.   
En aquest taller pintarem com els prehistòrics: amb terra. 
  
A la plaça Nova, JUGO AMB EL FANG, a càrrec de l’equip d’Animació Turística del Taller 
d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics” 
Experimenta amb el fang i dóna-li la forma que vulguis.  
* En cas de pluja, l’activitat es farà a La Fusteria. 
  
A la plaça Nova, CONSTRUEIXO I PINTO, a càrrec de l’equip d’Animació Turística del Taller 
d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics” 
Amb totxanes en miniatura, aixeca parets i fes una construcció. Després, pinta-la.  
* En cas de pluja, l’activitat es farà a La Fusteria. 
  
A la plaça de les Garrofes, EL JOC DELS EMBOLICS, a càrrec de l’equip d’Animació Turística 
del Taller d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics” 
Juga al típic joc dels embolics, però en versió gegant! Poden jugar-hi fins a 10 persones. 
"Embolica’t" amb altres jugadors i fes el joc més difícil. Però vigila: si caus, quedes fora del joc.  
  
A la plaça Nova, EL JOC DEL MARRO, a càrrec de l’equip d’Animació Turística del Taller 
d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics” 
Col·loca 3 bols en ratlla i hauràs guanyat! 
  
A les 6 de la tarda, inauguració oficial de la FIRA DE SANTA TERESA  
  
A les 11 de la nit, a l’envelat instal·lat a la rambla de Josep Cañas i Cañas, BALL amb el grup 
CLAU DE SOL 
  
 
DIVENDRES 16 D’OCTUBRE 
  
A les 8 del matí, pels carrers de la vila,  
MATINADES amb les Gralles del Baix Penedès i els grallers Tocats de Canya 
  
FIRA DE SANTA TERESA. De les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 5 a les 10 del vespre: 
 A la Rambla, estands multisectorials 
 Al pàrquing del Pèlag, automoció 
 A la plaça de la Sardana, alimentació i Mostraví 
 Al carrer dels Cafès, Carrer de l’Art 
 Al passeig de les Bòbiles, V Fira de Ceràmica 

  
A la plaça Nova, TALLER DE TORN, a càrrec de Joan Fontana 
Dirigit a tota persona que li agradi treballar amb les mans i especialment amb el fang. 
A partir de peces ja tornejades, en aquest cas guardioles, cadascú podrà transformar la peça 
treballant el fang, per tal de modificar-la al gust de cadascú. 
* En cas de pluja, l’activitat es farà a La Fusteria. 
  



A la plaça Nova, FAIG D’ARQUEÒLEG, a càrrec de l’equip d’Animació Turística del Taller 
d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics” 
Les antigues generacions d’arqueòlegs estudiaven una peça de ceràmica com un element 
cronològic que ajudaria a posar data a la cultura que era objecte d’estudi. 
Vols fer d’arqueòleg? Agafa la pala, el rasclet i el pinzell, i busca, amb molta cura, elements de 
ceràmica. 
  
A la plaça Nova, PINTO COM ELS PREHISTÒRICS, a càrrec de l’equip d’Animació Turística del 
Taller d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics” 
En la prehistòria, els homes dibuixaven o pintaven sobre les parets o als sostres de les coves els 
diferents animals que caçaven o escenes de significat ritual. Els materials que empraven eren, 
entre d’altres, diferents tipus de terres de colors barrejades amb aigua.   
En aquest taller pintarem com els prehistòrics: amb terra. 
  
A la plaça Nova, JUGO AMB EL FANG, a càrrec de l’equip d’Animació Turística del Taller 
d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics” 
Experimenta amb el fang i dóna-li la forma que vulguis.  
* En cas de pluja, l’activitat es farà a La Fusteria. 
  
A la plaça Nova, CONSTRUEIXO I PINTO, a càrrec de l’equip d’Animació Turística del Taller 
d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics” 
Amb totxanes en miniatura, aixeca parets i fes una construcció. Després, pinta-la.  
* En cas de pluja, l’activitat es farà a La Fusteria. 
  
A la plaça de les Garrofes, EL JOC DELS EMBOLICS, a càrrec de l’equip d’Animació Turística 
del Taller d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics” 
Juga al típic joc dels embolics, però en versió gegant! Poden jugar-hi fins a 10 persones. 
"Embolica’t" amb altres jugadors i fes el joc més difícil. Però vigila: si caus, quedes fora del joc.  
  
A la plaça Nova, EL JOC DEL MARRO, a càrrec de l’equip d’Animació Turística del Taller 
d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics” 
Col·loca 3 bols en ratlla i hauràs guanyat! 
  
De les 10 del matí a la 1 del migdia, de les 5 a les 6 de la tarda i de les 7 de la tarda a 2/4 de 8 
del vespre, al parc de Tobies, TALLERS INFANTILS per a nens de 6 a 12 anys:   
 “EL PORQUET GUARDIOLA”. Objectiu: demostrar que bona part del que es llença pot 

ser aprofitat a partir de la reutilització i el reciclatge, valorar la importància de reutilitzar 
materials en desús i desenvolupar la creativitat. 

 “ELS RESIDUS ORGÀNICS”. Objectiu: conèixer el cicle de la matèria orgànica i valorar      
la importància de fer un bon reciclatge. 

 “CURSA DE SACS”. Objectiu: desenvolupar habilitats psicomotrius i valorar la     
importància de fer  un bon reciclatge. 

 
De 2/4 de 12 del matí a 2/4 de 2 del migdia, al local de Participació Ciutadana (pl. Nova, 3), 
FANGOTERÀPIA, amb el  Centre d’Estètica i Massatges Paqui López i del Centre d’Estètica 02.  
El fang o l’argila, principal component de la fangoteràpia, és una font formidable d’energia i salut. 
Les seves sals minerals són una necessitat vital per al nostre organisme.  
A més, la fangoteràpia tracta l’envelliment cutani, la pell seca i deshidratada, i també és eficaç 
per al tractament de taques, el drenatge limfàtic i la pèrdua del cabell, i atenua l'aparença de la 
cel·lulitis, l’acne, la rosàcia, els èczemes o la psoriasi. 



  
A les 6 de la tarda, al passeig de les Bòbiles, actuació de la companyia TEATRE NU, amb 
l’espectacle Somnis d’Alícia (teatre familiar) 
  
De les 6 a les 7 de la tarda, al parc de Tobies, ESPECTACLE INFANTIL: El cuc nyam-nyam. 
Objectiu: identificar els residus orgànics que es generen, saber què és el procés de compostatge 
i conscienciar de la reducció de residus, així com del reaprofitament posterior, i promoure’ls.  
  
El cuc nyam-nyam és un cuc de terra que viu al compostador amb els seus amics, els animalons. 
Tots ells fan menjar per a les plantes a partir de restes orgàniques que generem. 
  
De les 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, a la plaça Nova, TALLER DE RAKU, a càrrec de 
Montse Llanas 
En aquest taller es poden esmaltar peces de ceràmica i coure-les. Tenint en compte el procés 
que comporta la tècnica del raku, es tracta d’un taller divertit en el qual es conjumina el foc, el 
fum, l'argila, l'aigua i la màgia dels colors que sorprenen a qui el realitza.  
  
A les 7 de la tarda, a la plaça Pep Jai, actuació dels grups EL PETIT DE CAL ERIL (música folk) i 
21 BOuTONS (balls folk) 
  
A les 10 del vespre, a l’Auditori Pau Casals, MÚSICA DE GRALLES AL VENDRELL amb les 
Gralles del Baix Penedès, Tocats de Canya i Ganxets. Homenatge als Macaris. Preu de 
l’entrada: 6 € 
  
A les 10 del vespre, a la plaça Vella, ASSAIG GENERAL dels NENS DEL VENDRELL 
  
A les 12 de la nit, a l’envelat instal·lat a la rambla de Josep Cañas i Cañas, FENM (Festival de la 
Nueva Música): CONCERT amb CRUZ i els quatre finalistes  
  
  
DISSABTE 17 D’OCTUBRE 
  
A les 8 del matí, pels carrers de la vila, MATINADES amb les Gralles del Baix Penedès i els 
grallers Tocats de Canya 
  
De les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 5 de la tarda a les 10 del vespre, FIRA DE SANTA 
TERESA:  
 A la Rambla, estands multisectorials 
 Al pàrquing del Pèlag, automoció 
 A la plaça de la Sardana, alimentació i Mostraví 
 Al carrer dels Cafès, Carrer de l’Art 
 Al passeig de les Bòbiles, V Fira de Ceràmica 

  
A la plaça Nova, TALLER DE TORN, a càrrec de Joan Fontana 
Dirigit a tota persona que li agradi treballar amb les mans i especialment amb el fang. 
A partir de peces ja tornejades, en aquest cas guardioles, cadascú podrà transformar la peça 
treballant el fang, per tal de modificar-la al gust de cadascú. 
* En cas de pluja, l’activitat es farà a La Fusteria. 
  



A la plaça Nova, FAIG D’ARQUEÒLEG, a càrrec de l’equip d’Animació Turística del Taller 
d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics” 
Les antigues generacions d’arqueòlegs estudiaven una peça de ceràmica com un element 
cronològic que ajudaria a posar data a la cultura que era objecte d’estudi. 
Vols fer d’arqueòleg? Agafa la pala, el rasclet i el pinzell, i busca, amb molta cura, elements de 
ceràmica. 
  
A la plaça Nova, PINTO COM ELS PREHISTÒRICS, a càrrec de l’equip d’Animació Turística del 
Taller d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics” 
En la prehistòria, els homes dibuixaven o pintaven sobre les parets o als sostres de les coves els 
diferents animals que caçaven o escenes de significat ritual. Els materials que empraven eren, 
entre d’altres, diferents tipus de terres de colors barrejades amb aigua.   
En aquest taller pintarem com els prehistòrics: amb terra. 
  
A la plaça Nova, JUGO AMB EL FANG, a càrrec de l’equip d’Animació Turística del Taller 
d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics” 
Experimenta amb el fang i dóna-li la forma que vulguis.  
* En cas de pluja, l’activitat es farà a La Fusteria. 
  
A la plaça Nova, CONSTRUEIXO I PINTO, a càrrec de l’equip d’Animació Turística del Taller 
d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics” 
Amb totxanes en miniatura, aixeca parets i fes una construcció. Després, pinta-la.  
* En cas de pluja, l’activitat es farà a La Fusteria. 
  
A la plaça de les Garrofes, EL JOC DELS EMBOLICS, a càrrec de l’equip d’Animació Turística 
del Taller d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics” 
Juga al típic joc dels embolics, però en versió gegant! Poden jugar-hi fins a 10 persones. 
"Embolica’t" amb altres jugadors i fes el joc més difícil. Però vigila: si caus, quedes fora del joc.  
  
A la plaça Nova, EL JOC DEL MARRO, a càrrec de l’equip d’Animació Turística del Taller 
d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics” 
Col·loca 3 bols en ratlla i hauràs guanyat! 
  
Durant tot el dia, al passeig de les Bòbiles, ESPECTACLE DE FOC FETAMANS, a càrrec de La 
Factoria de Núvols 
Partint de la premissa que la ceràmica no és només una forma de producció, sinó també un 
forma d’expressió, La Factoria de Núvols presenta FETAMANS, un espectacle on quatre 
ceramistes mostren l’origen i la construcció de la forma servint-se dels quatre elements 
primigenis: terra, aigua, foc i aire.  
* En cas de pluja, l’espectacle es passarà al diumenge 18 d’octubre. 
  
De les 10 del matí a les 12 del migdia i de les 6 a les 7 de la tarda, al parc de Tobies, TALLERS 
INFANTILS per a nens de 6 a 12 anys:   
 “EL PORQUET GUARDIOLA”. Objectiu: demostrar que bona part del que es llença pot 

ser aprofitat a partir de la reutilització i el reciclatge, valorar la importància de reutilitzar 
materials en desús i desenvolupar la creativitat. 

 “ELS RESIDUS ORGÀNICS”. Objectiu: conèixer el cicle de la matèria orgànica i valorar 
la importància de fer un bon reciclatge. 

 “CURSA DE SACS”. Objectiu: desenvolupar habilitats psicomotrius i valorar la 
importància de fer  un bon reciclatge. 



  
De les 11 del matí a les 2 del migdia i de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, al Museu Deu 
(plaça Nova, 2), PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL ARTIGAS, D’ISAO LLORENS 
  
De 2/4 de 12 del matí a la 1 del migdia i de les 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, a la plaça 
Nova, TALLER DE RAKU, a càrrec de Montse Llanas 
En aquest taller es poden esmaltar peces de ceràmica i coure-les. Tenint en compte el procés 
que comporta la tècnica del raku, es tracta d’un taller divertit en el qual es conjumina el foc, el 
fum, l'argila, l'aigua i la màgia dels colors que sorprenen a qui el realitza.  
  
De les 12 a la 1 del migdia, al parc de Tobies, ESPECTACLE INFANTIL: El cuc nyam-nyam. 
Objectiu: identificar els residus orgànics que es generen, saber què és el procés de compostatge 
i conscienciar de la reducció de residus, així com del reaprofitament posterior, i promoure’ls.  
  
El cuc nyam-nyam és un cuc de terra que viu al compostador amb els seus amics, els animalons. 
Tots ells fan menjar per a les plantes a partir de restes orgàniques que generem. 
  
De les 6 de la tarda a les 8 del vespre, a diverses places i carrers del centre del Vendrell, 
BALLADA DELS GRUPS DE CULTURA POPULAR 
  
Ball de Diablons, Ball de Diables, Ball de Bastons Petits, Ball del 4 de Març, Ball de les Gitanes, 
Ball de la Patatuf, Ball de Pastorets, Ball de Bastons, Ball de Cercolets, Ball de Panderos 
acompanyats de l’Home del Sac, Ball de Valencians acompanyats pels grallers Els Cofins, 
Grallers dels Gegants, Gralles del Baix Penedès, Gegants, Gegantons i Nans. 
  
Ballades: plaça del Mercat, carretera del Dr. Robert, carrer de les Quatre Fonts, carrer Major, 
plaça del Centre i plaça Vella  
 
De les 6 de la tarda a les 8 del vespre, al local de Participació Ciutadana (plaça Nova, 3), 
FANGOTERÀPIA, a càrrec del Centre d’Estètica i Massatges Paqui López i del Centre d’Estètica 
02 
El fang o l’argila, principal component de la fangoteràpia, és una font formidable d’energia i salut. 
Les seves sals minerals són una necessitat vital per al nostre organisme.  
A més, la fangoteràpia tracta l’envelliment cutani, la pell seca i deshidratada, i també és eficaç 
per al tractament de taques, el drenatge limfàtic i la pèrdua del cabell, i atenua l'aparença de la 
cel·lulitis, l’acne, la rosàcia, els èczemes o la psoriasi. 
  
A 1/4 de 9 del vespre, als carrers d’Apel·les Fenosa i de Narcís Monturiol, CLOENDA DE LES 
ACTUACIONS amb una BALLADA CONJUNTA 
  
A 2/4 de 9 del vespre, al carrer d’Apel·les Fenosa, actuació dels NENS DEL VENDRELL 
  
A 2/4 d’1 de la nit, a l’envelat instal·lat a la rambla de Josep Cañas i Cañas, CONCERT amb: 
MANEL i LA BANDA PUIG (grup de versions) 
  
  
  
 
 
 



DIUMENGE 18 D’OCTUBRE 
  
A les 8 del matí, pels carrers de la vila, MATINADES amb les Gralles del Baix Penedès i els 
grallers Tocats de Canya 
  
FIRA DE SANTA TERESA. De les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 5 de la tarda a les 10 del 
vespre: 
 A la Rambla, estands multisectorials 
 Al pàrquing del Pèlag, automoció 
 A la plaça de la Sardana, alimentació i Mostraví 
 Al carrer dels Cafès, Carrer de l’Art 
 Al passeig de les Bòbiles, V Fira de Ceràmica 

  
A la plaça Nova, TALLER DE TORN, a càrrec de Joan Fontana 
Dirigit a tota persona que li agradi treballar amb les mans i especialment amb el fang. 
A partir de peces ja tornejades, en aquest cas guardioles, cadascú podrà transformar la peça 
treballant el fang, per tal de modificar-la al gust de cadascú. 
* En cas de pluja, l’activitat es farà a La Fusteria. 
  
A la plaça Nova, FAIG D’ARQUEÒLEG, a càrrec de l’equip d’Animació Turística del Taller 
d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics” 
Les antigues generacions d’arqueòlegs estudiaven una peça de ceràmica com un element 
cronològic que ajudaria a posar data a la cultura que era objecte d’estudi. 
Vols fer d’arqueòleg? Agafa la pala, el rasclet i el pinzell, i busca, amb molta cura, elements de 
ceràmica. 
  
A la plaça Nova, PINTO COM ELS PREHISTÒRICS, a càrrec de l’equip d’Animació Turística del 
Taller d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics” 
En la prehistòria, els homes dibuixaven o pintaven sobre les parets o als sostres de les coves els 
diferents animals que caçaven o escenes de significat ritual. Els materials que empraven eren, 
entre d’altres, diferents tipus de terres de colors barrejades amb aigua.   
En aquest taller pintarem com els prehistòrics: amb terra. 
  
A la plaça Nova, JUGO AMB EL FANG, a càrrec de l’equip d’Animació Turística del Taller 
d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics” 
Experimenta amb el fang i dóna-li la forma que vulguis.  
* En cas de pluja, l’activitat es farà a La Fusteria. 
  
A la plaça Nova, CONSTRUEIXO I PINTO, a càrrec de l’equip d’Animació Turística del Taller 
d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics” 
Amb totxanes en miniatura, aixeca parets i fes una construcció. Després, pinta-la.  
* En cas de pluja, l’activitat es farà a La Fusteria. 
  
A la plaça de les Garrofes, EL JOC DELS EMBOLICS, a càrrec de l’equip d’Animació Turística 
del Taller d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics” 
Juga al típic joc dels embolics, però en versió gegant! Poden jugar-hi fins a 10 persones. 
"Embolica’t" amb altres jugadors i fes el joc més difícil. Però vigila: si caus, quedes fora del joc.  
 
A la plaça Nova, EL JOC DEL MARRO, a càrrec de l’equip d’Animació Turística del Taller 
d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics” 



Col·loca 3 bols en ratlla i hauràs guanyat! 
  
A 2/4 de 9 del matí, a la Rambla, VII Trobada d’intercanvi de plaques de cava 
  
De les 10 del matí a la 1 del migdia, al parc de Tobies, TALLERS INFANTILS per a nens de 6 a 
12 anys:   
 “EL PORQUET GUARDIOLA”. Objectiu: demostrar que bona part del que es llença pot 

ser aprofitat a partir de la reutilització i el reciclatge, valorar la importància de reutilitzar 
materials en desús i desenvolupar la creativitat. 

 “ELS RESIDUS ORGÀNICS”. Objectiu: conèixer el cicle de la matèria orgànica i valorar 
la importància de fer un bon reciclatge. 

 “CURSA DE SACS”. Objectiu: desenvolupar habilitats psicomotrius i valorar la 
importància de fer  un bon reciclatge. 

  
A les 11 del matí, des del vial de França, entrada a la plaça Vella, amb: 
  
Ball de Diablons, Ball de Diables, Ball de Bastons Petits, Ball del 4 de Març, Ball de les Gitanes, 
Ball de la Patatuf, Ball de Pastorets, Ball de Bastons, Ball de Cercolets, Ball de Panderos 
acompanyats de l’Home del Sac, Ball de Valencians acompanyats pels grallers Els Cofins, 
Gralles del Baix Penedès, Agrupació Musical Santa Anna, Grallers dels Gegants, Gegants, 
Gegantons i Nans 
  
A 2/4 de 12 del matí, a la plaça Vella, arribada dels grups 
Recorregut: vial de França, pont de França, carrer de les Quatre Fonts, carrer Major i plaça Vella 
  
De 2/4 de 12 del matí a la 1 del migdia, a la plaça Nova, TALLER DE RAKU, a càrrec de Montse 
Llanas 
En aquest taller es poden esmaltar peces de ceràmica i coure-les. Tenint en compte el procés 
que comporta la tècnica del raku, es tracta d’un taller divertit en el qual es conjumina el foc, el 
fum, l'argila, l'aigua i la màgia dels colors que sorprenen a qui el realitza.  
  
De 2/4 de 12 del matí a 2/4 de 2 del migdia, al local de Participació Ciutadana (plaça Nova, 3), 
FANGOTERÀPIA, a càrrec del Centre d’Estètica i Massatges Paqui López i del Centre d’Estètica 
02 
El fang o l’argila, principal component de la fangoteràpia, és una font formidable d’energia i salut. 
Les seves sals minerals són una necessitat vital per al nostre organisme.  
A més, la fangoteràpia tracta l’envelliment cutani, la pell seca i deshidratada, i també és eficaç 
per al tractament de taques, el drenatge limfàtic i la pèrdua del cabell, i atenua l'aparença de la 
cel·lulitis, l’acne, la rosàcia, els èczemes o la psoriasi. 
  
A les 12 del migdia, a l’Auditori Pau Casals, TRIO KANDINSKY. Obres de Piazzola, Arvo Pärt i 
Kagel. Preu de l’entrada: 6 € 
  
A la 1 del migdia, al Museu Deu (plaça Nova, 2), CONFERÈNCIA “JOSEP SERRA ABELLA: 
ARTISTA DE LA CERÀMICA”, a càrrec de Jordi Serra 
  
A la 1 del migdia, a la plaça Vella, CASTELLS amb els NENS DEL VENDRELL, els JOVES 
XIQUETS DE VALLS i la COLLA JOVE XIQUETS DE TARRAGONA 
  
 



A 2/4 de 6 de la tarda, a l’església parroquial del Vendrell, CONCERT: 
I. Obres de Vivaldi (Beatus vir, Magnificat i Gloria) 
II. Obres de Puccini, Verdi, Haendel, Offenbach i Mozart 
Entrada lliure. 
Organitza: Cor d’Infants, Coral Polifònica del Vendrell i orquestra de cambra Ars Antica 
  
A 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça del Mercat, 35è CONCURS NACIONAL DE COLLES 
SARDANISTES (en cas de mal temps, es farà al pavelló Àngel Guimerà) 
Organitza: Dansaires del Penedès 
  
A les 6 de la tarda, a l’envelat instal·lat a la rambla de Josep Cañas i Cañas, ESPECTACLE DE 
TITELLES Contes de l’univers, a càrrec de Teia Moner 
  
 
 
 
 
EXPOSICIONS 
  
Exposició dels seleccionats de la V Biennal de Ceràmica 
Dates: del 2 d’octubre a l’1 de novembre 
Lloc: Sala Portal del Pardo (carrer Major, 14) 
Horari: de dimarts a divendres, de 5 de la tarda a 8 del vespre, dissabtes d’11 del matí a 2 del 
migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre, diumenges d’11 del matí a 2 del migdia. El dilluns restarà 
tancada. 
Organitza: Patronat Municipal de Serveis Culturals 
  
“Josep Serra Abella ( 1906-1989): artista de la ceràmica”  
Dates: del 25 de setembre de 2009 al 10 de gener de 2010 
Lloc: Museu Deu (plaça Nova, 2) 
Horari: de dimarts a divendres, de 5 de la tarda a 8 del vespre, dissabtes d’11 del matí a 2 del 
migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre, diumenges d’11 del matí a 2 del migdia. El dilluns restarà 
tancada. 
Organitza: Museu Deu 
  
“L’art a taula” 
Dates: del 21 de setembre al 3 de novembre  
Horari: de dimarts a dissabte de 2/4 de 6 de la tarda a 8 del vespre 
Lloc: plaça de les Garrofes, 4 
Organitza: Camil·la Pérez Salvà 
  
“La ceràmica al voltant de la riera de la Bisbal” 
Dates: del 14 al 31 d’octubre  
Horari: de dilluns a dissabte, de 6 de la tarda a 8 del vespre, diumenge de 12 a 2 del migdia 
Lloc: La Fusteria (carrer Major, 16) i Oficina del Pla de Barris (plaça Nova, 3)  
  
 


