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SALUTACIÓ FESTA MAJOR  
MASRIUDOMS 2014

Benvolguts veïns i veïnes,
Aquests dies, qui més qui menys al poble, tothom està esperant l’arribada de la 
Festa Major de Masriudoms, una festa popular, amb actes que s’han consolidat 
amb el temps i que són ja tradicionals. 

És una celebració que valoro molt com a alcalde, perquè crec que serveix per a 
enfortir les relacions entre els veïns, el sentiment de pertinença al poble i, en ge-
neral, al municipi. Aquests vincles d’unió són els que mantenen vives les comuni-
tats i a la Festa Major de Masriudoms regna, i molt, la germanor i el bon ambient.

Això és possible gràcies a la participació de la gent i a totes les persones que 
dediquen el seu temps lliure, de forma altruista, a organitzar uns actes pensats 
perquè tothom, no importa l’edat, gaudeixi d’unes bones estones en companyia.
En nom de tot el consistori, desitjo que la festa sigui, un any més, un èxit i que la 
viviu intensament!

Alfons Garcia
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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Les tres traques anuncien el inici de les festes majors de Masriudoms i un any més hi som tots per poder-les 
gaudir i passar uns dies esbojarrats amunt i avall amb els cotxes, intentant arribar a tots els actes a l’hora i 
amb els vestits de diumenge.
Des de que som petites tots els records de les festes que tenim són amb la colla d’amics, lluint els nostres 
vestits nous de trinca i menjant un gelat regalimós que deixava la vestimenta empastifada de xocolata.

Però el primer dia de festes ens depara un dia bastant diferent. No cal anar mudats, simplement uns 
texans i la samarreta de festes, la qual cada any és diferent a l’anterior seguint lemes reivindicatius i colors 
diversos per no avorrir al gran públic que ve a celebrar el patró del nostre poble.
I això és el que tots fem, exhibir les samarretes conjuntament amb el gran cistell de vímet portador dels 
aliments que aquell dia cadascú degustarà a l’era del Pubill. Grans plecs de cadires, un llarg camí de taules, 
un petit escenari, el sortidor de cervesa, la música, la lluna i els amics formen part d’aquesta vetllada a l’aire 
lliure, on cadascú tria el seu lloc a la taula i  comparteix el que ha preparat i portat de casa.  Més tard la 
música harmonitzarà el sopa fins apagar del tot les llums per ballar esbojarradament a la petita pista que 
queda lliure. I més tard, el ron cremat que es prepara amb sotilesa i paciència. 

Els demés dies són una mica més diferents, cucanyes, actuacions de màgia, cinema a la fresca, inflables a 
la piscina, processó, homenatges, els vermuts al casal i com no els espectacles. 
Un dels dies que més gaudim és la nit de dissabte, el dia de l’orquestra. En aquesta nit tots ens reunim al 



casal per prendre les copetes de rigor a la barra repleta amb aquells vells amics que veiem de molt en tant 
en tant. Les nostres vides són ben diferents, abans no teníem la nostra pròpia casa, la feina, la família...abans 
no fa tant, teníem tot el temps per riure i gaudir de l’estiu. 
I després del ball, la xaranga a la que no es pot faltar. Sol es necessari posar-se el banyador i està a disposat 
a riure i cantar mentre camines pels carrerons de Masriudoms i els veïns et mullen des del balcó. Déu ni do 
la gent que som, és una tradició que fem des de ven petits, que aguantàvem fins les quatre de la matinada 
morts de son sol per poder assistir-hi. 

El dia del patró, l’acte més melancòlic de tots, l’homenatge a la gent gran, on es convida als més grans 
del poble a seure i gaudir d’un berenar tot mirant un espectacle. Ens agrada veure’ls assestats, això ens fa 
pensar que encara estan aquí amb nosaltres però per una altra banda té un punt trist, perquè et fa recordar 
els que ja no hi són. 

Els avis són el pilar del nostre poble ja que han sigut uns lluitadors i gràcies a ells tenim el que tenim 
ara. És per això que es mereixen un dia d’homenatge on ens encanta veure’ls feliços i acompanyats de les 
generacions que ells mateixos han creat. 
I per últim afegir a la nostra recepta ganes de riure i passar-s’ho bé per obtenir unes bones festes Majors!!!!

La Comissió de Festes



DIMECRES 22

20.30h   Encesa de traques

21.00h  Sopar de germanor a l’era del Puvill

23.00h Actuació Xina imperial

00.00h Discoteca móbil: A fi de festa



DIJOUS 23

10.00h
13.00h  

Matí infantil al Casal del
 
 Puvill 

   

09.00h Esmorzar popular al Casal del Puvill 

17.00h
  

Tarda infantil amb activitats, actuacions i
festa de l’escuma a la Plaça de la font 

   

   

22.30h
  

Cinema popular: El libro de la vida.
Al camp de fútbol  



DIVENDRES 24

09.00h  Caminada popular, a l’àntiga fins la platja:
Sortida des del Casal del Puvill
(Tornada a la platja fins a Masriudoms amb vehicle Municipal)                 

   

13.00h  Demostració de Puntaires

17.30h  Taller per tota la família: Crea el teu capgròs

17.30h Aquagym a la piscina

21.30h

  

Sopar de germanor (Tiquet a preu popular)

23.00h

  

Espectacle: Xavier Deltell



DISSABTE 25

12.00h  Missa i processó de Sant Jaume

13.30h  Vermut i sardanes al Casal del Puvill amb la
Cobla de tarragona

19.00h
  

Homenatge a la gent gran amb concert de     
l’orquestra Himalaya

00.00h
  

Ball de nit amb l’orquestra Himalaya

04.00h
  

Xaranga amb Xino Xano



DIUMENGE 26

11.00h  Inflables a la piscina

19.00h  Berenar popular

20.30h  Espectacle: La Vicenteta

22.00h Actuació de Diables



LA COMISSIÓ ÉS RESERVA EL DRET A CANVIAR QUALSEVOL ACTE DE LES FESTES.
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ANDREA SIRISI
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