


Aquest any sembla que la calor ha arribat més aviat que mai, podríem dir que la calor ha arribat abans 

fins i tot que l'estiu, sort tenim de poder gaudir de bones instal·lacions que ens permeten refrescar-nos i 

estar a l'ombra d'uns arbres magnífics a la zona de la piscina. 

Malgrat que tots ens queixem de que fa més calor que mai, jo recordo de petit passar-ne més encara. 

Recordo haver d'anar a dormir a casa dels padrins perquè la calor a casa era insuportable i, fins i tot, 

algun dia haver de dormir al terrat. És molt bonic dormir alguna nit a l'aire lliure a un poble tranquil com 

és el nostre però el problema és que els ocells es desperten molt aviat, massa aviat. 

Ja fa uns anys, tot entrant pel poble per la carretera de Valls, que ara és l'avinguda de Cèsar Martinell, 

vaig trobar-me un padrí del poble que devia tenir uns 78 anys i vaig dir-li que feia molta calor com mai 

havia notat, i el bon home va dir-me "Xavier quan tinguis la meva edat te'n adonaràs que fa anys de tota 

manera", esperem que així sigui. 

Aquest any commemorem el Centenari de la Vinícola de Nulles amb la celebració de diversos actes al 

llarg de l'any i com a acte més rellevant el presidit pel Molt Honorable President de la Generalitat de 

Catalunya, Carles Puigdemont. Per aquest motiu hem posat a la carretera de Valls el nom d'Avinguda de

Cèsar Martinell, ja que aquest arquitecte va fer una de les construccions més rellevant i importants del 

poble, la nostra Catedral del Vi. 

Sempre dic que Nulles és un poble petit, però amb molta empenta i així ho demostren tot un seguit

d'esdeveniments que han col·locat el poble i el nom de Nulles per tot arreu. Des de la construcció del 

tren, l'exportació de vins, la caiguda d'un meteorit, l'edició de moneda pròpia durant la gerra civil, la 

creació del centre esportiu amb una de les primeres piscines de la comarca i alguna cosa més que es va 

bellugar. 

Hem de fer que aquesta empenta continuï i per això cal implicar a tot el poble, tant les persones que fa 

anys que hi vivim, com la gent nouvinguda que ha escollit Nulles per viure. 

Aprofitant aquestes línies faig una crida a la participació de la vida quotidiana del poble i com no a les 

festes que aquest estiu hem organitzat. 

Festa Major de Nulles 2017

Benvolguts veïns i veïnes de Nulles, Bellavista i Casafort, el temps passa molt depresa i 
la Festa Major ja torna a ser aquí.  

Bona festa Major!

F. Xavier Domingo Segú. 
L'alcalde.



DIVENDRES 21 DE JULIOL 
20:00 h.  

DIMARTS 25 DE JULIOL

DIMECRES 26 DE JULIOL

fdepA

Partit de FUTBOL SALA entre Forans i Autòctons.

20:00 h.  

DEGUSTACIÓ DE PANS de Nulles. 

Els assistents podran portar menjar embassats pel menjador social "LA TAULADA" 
de Valls que es dipositarà en el lloc habilitat a la zona de la degustació de pans.

20:00 h.  

Masterclass de ZUMBA apte per tot aquell que vulgui passar una bona estona.

DIJOUS 27 DE JULIOL

A la pista poliesportiva

16:00 h.  

FESTA DE LA CANALLA: animació infantil, tobogan aquàtic, jocs, festa de l'espuma...

Coca i xocolata per a tothom. Gentilesa d'en Manel. 

A la plaça del Portal

A la pista poliesportiva
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Al carrer Sant Sebastià

Al restaurant el Coll de Nulles
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DIVENDRES 28 DE JULIOL

DISSABTE 29 DE JULIOL

19:00 h.  

PLANTADA DE L'INDIOT per a que tots els nens i nenes que 
vulguin deixar el xumet el puguin penjar. 

19:30 h.  

Seté PREGÓ de FESTA MAJOR des del balcó de l'Ajuntament. 
Llançament de les salves que donaran inici a la FESTA MAJOR 2017. 
Primer ball de l'Indiot, els Gegants i els Nans de Nulles.

A la plaça de l'Església

22:00 h.  
SOPAR DE GALA

24:00 h.  

Ball amb l'ORQUESTA TANGARA fins ben avançada la matinada!

A la pista Poliesportiva

9:00 h.  
Matinals amb els GRALLERS DE L'ASSOCIACIÓ DE L'INDIOT. 

Pels carrers del poble

9:30 h.  

ESMORZAR POPULAR amb la col·laboració del Forn de Nulles i 
Adernats Vinícola.

Al Recinte de la piscina

12:00 h

Ofici Solemne cantat per la CORAL PARROQUIAL DEL PLA DE 
SANTA MARIA.

13:00 h

Sortida d'ofici amb l'espatarrant esclat de MORTERETES.

A l'eslgésia paroquial
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DISSABTE 29 DE JULIOL

DIUMENGE 30 DE JULIOL

13:30 h.  

VERMUT POPULAR I CONCERT amb els grallers de la UAF.

18:00 h.  

PLANTADA de gegants i bestiari popular.

Al recinte de la piscina

18:30 h.  
Inici de la CERCAVILA fins l'arribada al Portal on es faran les diferents 
representacions de cada colla, ballada conjunta i entrega de records. 
Enguany amb la participació dels Cabuts de Nules.

24:00 h.  

Ball de Nit amb l'ORQUESTRA VENECIA i el grup ALLIOLI.

Al Passeig de Catalunya

19:00 h. 

De 12:00 h. a 15:00 h. i de 17:00 h. a 19:30 h. 

Al recinte de la piscina

PINTACARES

20:00 h
Festa dels anys 60 amb el GRUP LOS YE-YÉ (Obsequi al que 
vingui amb la millor disfressa dels anys 60)

Pels carrers del poble

A la pista poliesportiva

PARC INFANTIL I AQUÀTIC

A la pista poliesportiva
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DIUMENGE 30 DE JULIOL

DILLUNS 31 DE JULIOL

22:00 h.  

Correfoc amb el BALL DE DIABLES DE VALLS amb encesa final 
al Portal.

Al finalitzar

Tradicional GUERRA D'AIGUA.

  

Pels carrers del poble

18:30 h.

Sortida a la pista poliesportiva

CONCURS DE TRUITES jutjat i obsequiat pel Coll de Nulles i El 
cafè de Nulles.

20:30 h.

SOPAR DE MOTXILLA i entrega de premis de totes les activitats 
realitzades.

Inici de la BICICLETADA POPULAR (Els menors de 18 anys hauran 
de venir acompanyats d'un adult responsable)

A la pista poliesportiva

21:00 h.

Seguidament

Havaneres amb el grup CAVALL BERNAT acompanyats del 
tradicional rom cremat. 

Per acabar la festa

Tornada de l'Indiot a l'ajuntament i últim BALL DE L'INDIOT.

A la plaça de l'Esglèsia
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BONA FESTA MAJOR!!!

Dibuix portada: Marcelo Grande 
Maquetació portada: Laura Oliva 

Disseny de programa: Gara Aguadé


