
SANT ANTONI

17 , 18 , 19 ,20 27 D ’AGOST

DE VILAMAJOR



Benvolguts/des Vilamajorins i Vilamajorines,

Ho sentiu? Ho noteu?  Aquesta sensació que el dia 
s'escurça, que la calor no és tant intensa, que teniu 
ganes de sortir al carrer, de trobar-vos amb amics, 
ganes de gaudir de Sant Antoni de Vilamajor! 

Sí, és així, ja s'acosta la Festa Major!

Com cada any a finals d'Agost a Sant Antoni de 
Vilamajor ens preparem per quatre dies intensos, 

plens de rauxa i seny. Amb un grapat d'actes pensats per menuts, joves, no tant 
joves i grans. Actes pensats per compartir amb família, amics, veïns. Actes pensats 
per fer més lleuger el nostre dia a dia, que ens permetin agafar aire fresc per 
acabar l'any amb energia.

És de rebut, posar de relleu la tasca duta a terme per la Regidoria de Cultura, el 
Patronat de Cultura i Esbarjo, i les Entitats Esportives. Des d'aquestes línies els vull 
agrair d'entrada, la feina feta. Així com també totes les persones que de manera 
desinteressada aporten el seu gra de sorra per que tots i totes puguem gaudir 
d'una Festa Major com ens mereixem.

Amb tot, us animo i convido a ser part activa de la Festa Major, impliqueu-vos, 
divertiu-vos, participeu, gaudiu, sentiu-vos protagonistes de la Festa Major. Sempre, 
tenint en compte els valors i el sentit comú que tenim com a societat, des del 
respecte i el civisme, fem d'aquests dies una gran Festa Major!

M. LLUÏSA BERDALA CIRERA
Alcaldessa de Sant Antoni de Vilamajor



Benvolguts convilatans de Vilamajor.

Som a punt d’iniciar la FESTA MAJOR DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR.

VILAMAJOR és un espai territorial ampli estès des del Pla de la 
Calma fins al Mogent i de Santa Susanna a Sant Julià. No fou fins 
l’1 de gener del 1823  quan “el vist i plau de la Diputació determina 
l’establiment de l’Ajuntament de Sant Antoni”, ja que dies abans 
foren convocats a la casa dita “Perpunter” 170 persones, veïns 
de la parròquia i terme del que fins llavors s’anomenava Vilanova 
de Vilamajor, als efectes de procedir a la votació dels electes que 

configuraren el primer ajuntament independent del nou municipi. 

Em sembla bo recordar aquesta efemèride de la que, enguany, en fa 194 anys i que molts dels 
nouvinguts pot ser desconeixen, tot i convidar-vos a aprofundir en la nostra història amb la 
lectura de diferents estudis publicats.

La nova organització administrativa, però, no esborrà els profunds lligams humans dels que 
habitem als diferents nuclis poblacionals que integren els dos municipis, Sant Antoni i Sant Pere, 
tot i que amb gentilici distint, ja que als uns se’ns anomena Vilamajorins mentre que els altres son 
Vilamajorencs. 

Fa pocs dies fou Sant Pere que celebrà la seva Festa Major. Però, aquest passat Juliol, Pungoles 
i Alfou, i també Faldes i Can Ram. D’aquests i d’altres veïnats, no és rar el que, un mateix, sigui 
compartit pels dos municipis.

Volia esmentar aquestes dades lligades amb la nostra història per tal de posar de manifest els 
vincles que les relacions humanes entre els qui compartim territori son capaços d’aprofundir, en la 
solidaritat del dia a dia, però que les celebracions festives aprofundeixen.

Com del municipis, també som ciutadans d’un país amb molta vitalitat, amb un projecte 
engrescador de futur amb llibertat, que ens crida a expressar-nos, a les urnes, l’1 d’Octubre. 
El sentit del nostre vot o de la voluntat de participar-hi, us convido a que sigui fruit d’una profunda 
reflexió de com volem l’esdevenir nostre i el de les generacions que segueixen.

Sigui quin sigui el nostre futur col·lectiu com a poble, que el respecte i la bona convivència 
prevalgui pel damunt de tot. Molt bona Festa Major .
   
              JOSEP M. BOSCH I LLADÓ
              President del Patronat de Cultura i esbarjo de SAV

Estimats veïns i veïnes,

Ja tornem a ser a l’estiu, comencen les Festes Majors 
d’arreu i aquí us presentem el programa de la nostra 
Festa Major. Fet amb molts esforços, molta dedicació i 
amb molt d’amor. 

Pensat des de vosaltres i per a vosaltres, treballat amb 
totes les propostes, valoracions i suggeriments que 
vàrem rebre a través de l’enquesta de valoració de la 
Festa Major de l’estiu passat. Són dies d’alegria i hem 

plantejat totes aquestes activitats per a que en algun espai o altre ens trobem.  

Trobareu noves ubicacions d’espais, com els concerts, que s’ubicaran a la Plaça del 
Mercat, per a poder acollir a un públic nombrós i les diferents entitats que hi trobareu. 
Comencem el camí per canviar el sistema exclusiu de les barres dels concerts a les 
barraques, per això aquest any hi haurà diferents entitats del poble disposades a 
saciar la vostra set. També veureu que la fira d’atraccions es trasllada a l’aparcament 
de la piscina. 

I, enguany, a més del mocador de Festa Major també podreu lluir la samarreta! 
Models per a tothom, siguis petit o gran. Això sí, ves a buscar-la ràpid no sigui que et 
quedis sense. Els beneficis de vendre el mocador i la samarreta aniran destinats a la 
compra de productes per als usuaris de serveis socials.

Un any més, us desitjo una molt bona Festa Major!

ANNA CELLA NAVARRO
Regidora de Cultura, Joventut i Educació



17.30H - EL MICO I LA TORTUGA
Espectacle amb teatre d’ombres. A càrrec de Rondallaire - Marta Esmarats.

Lloc: Biblioteca SAV

Org.: Regidoria de Cultura

Durada aproximada: 45 minuts 

Destinat a públic de 3 a 103 anys

 “El mico Filós i la tortuga Ballaruga posaran a prova 
la seva amistat després que un tifó arrasi l’illa on viuen. 
Riuran, s’enfadaran i compartiran aventures a l’entorn 
d’una palmera!”

18.30H - CERCAVILA DE FESTA MAJOR
Recorregut: pl. de la Vila, av. Alfons I, c. Mossèn Cinto Verdaguer, c. Alfou,             
c. Santiago Rusiñol, pl. Joan Casas, c. França, c. Jaume Balmes, Av. Alfons I, 
pl. de la Vila.

Org.:  Colla Gegantera de SAV

Amb la Colla Gegantera de Sant Antoni de Vilamajor, la Colla Gegantera La Força 
de Sant Pere de Vilamajor i la Colla Gegantera La Patufa de Llinars del Vallès, la 
Colla Bastonera de Vilamajor i els Bocs i Diables de Sant Antoni de Vilamajor.

 
 Tot Seguit: 
 Encesa de la Flama de Festa Major

dimecres 16 dijous 17
  

19H - “LA VEU DE LES ENTITATS – ESPECIAL FESTA MAJOR”
Programa de ràdio

Lloc: Davant del Casal Sociocultural Escoles Velles

Org.: Ràdio Vilamajor (98.0 FM)

Programa de ràdio en directe, on es repassarà tota la programació de la Festa 
Major amb membres d’entitats organitzadores. Podeu venir de públic o escoltar-
lo al 98.0FM. En cas de pluja es farà a la Biblioteca SAV.

21H - LAS TRAVESURAS DE EROS
Relats eròtics per a adults. A càrrec de Sandra Rossi. 

Lloc: Biblioteca SAV

Org: Regidoria de Cultura

Durada aproximada: 1h

“Una lligacama, un espectre, un desig obsessiu i un tango... 
Quatre relats travessats per la mirada picardiosa d’Eros.                                                     
Compte! Que potser ara mateix és al teu costat tramant una nova malifeta…!”



20H - PREGÓ DE LA FESTA MAJOR
Lloc: Plaça de la Vila

Org.: Club de Futbol Vilamajor

21H - INAUGURACIÓ DE LES EXPOSICIONS DEL CASAL SOCIOCULTURAL
C.F. Vilamajor: història i fets. 1931-2017

29è Concurs de Pintura Ràpida i VII Concurs Continuat de Fotografia. 

Puntes de coixí, Pintura i Dibuix, Vitralls i Patchwork
(a càrrec del Casal Sociocultural SAV).

Lloc: Casal Sociocultural Escoles Velles

Org.: Regidoria de Cultura

Participa al JOC DE LES EXPOSICIONS i entra en el sorteig de... 
Consulteu les bases! 

21.30H - SOPAR A LA FRESCA 
Lloc: Can Perpunter

Org.: Regidoria de Cultura

Cadascú es porta el menjar i el beure

Hi haurà servei de bar

 Tot seguit: 

 Nit de comèdia amb David Barragán

 Org.: Regidoria de Cultura

23.30H - CONCERT AMB MIQUEL DEL ROIG I BANDA BIRUJI
Lloc: Plaça del Mercat

Miquel Vendrell i Llambrich, més conegut pel nom artístic de Miquel del Roig, 
és un cantant ebrenc conegut per oferir una barreja de cançons populars i 
adaptacions pròpies enllaçant una amb l’altra sense parar.

La Banda Biruji és festa i alegria. La banda d’Arenys de Munt ens ofereix una 
proposta alternativa pels escenaris de Festa Major, que substitueix el pasdoble 
pel punk, l’ska i el reggae. 

 



8H - 29è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA /
 CATEGORIES PROFESSIONAL I AMATEUR

Lloc: Casal Sociocultural Escoles Velles

Org.: Agrupació d’amics de SAV

Consulteu les bases

9H - CAMPIONAT DE PETANCA SÈNIOR
Lloc: Pistes de petanca del c. França

Org.: Casal d’Avis

Inscripcions al Casal d’avis

10H - KUNDALINI IOGA
A càrrec de Maika Viñas

Lloc: Pati entre les Escoles Velles i la Biblioteca

Org.: Regidoria de Cultura

Cal dur roba còmoda, estoreta, coixí i pareo/ tovallola.

10H A 14H I 17H A 21H - HANDBOL PLATJA
Lloc: Plaça de la Vila

Org.: Club Handbol Vilamajor

Vine a jugar a Handbol Platja! L’Handbol Vilamajor organitza partits tot el dia, 
tant pels més petits a partir de 6 anys (pel matí de 10.00h-14.00h) com pels més 
grans (17.00h-21.00h). Fes el teu equip a partir de 6 jugadors, i diverteix-te fent 
els gols més espectaculars! Inscripcions al Casal Sociocultural Escoles Velles 
fins al 14 d’Agost i a l’inici de l’activitat.

11H - TOBOGAN AQUÀTIC 
Lloc: c. Onyar

Org.: Regidoria de Cultura

Activitat no apte per a cardíacs! Per a totes les edats! Porta el teu flotador i 
llença’t per aquest tobogan de 100m de llargada. Consulteu la ubicació al mapa 
d’espais.

divendres 18



17H A 19.30H - TALLERS PER A LA MAINADA
•	 Pintura expressiva, a càrrec de Paola Mikiej

•	 Jocs de taula, a càrrec de Mou fitxa.

•	 Stop i Crea, reciclem samarretes, a càrrec de Dolo Navas. Tot seguit flashmob     
 dirigida per Gina Barenys

Lloc: Davant del Casal Sociocultural Escoles Velles

Org.: Regidoria de Cultura

Tens una samarreta vella que ja no t’agrada? Porta-la i li donarem vida fent un 
nou disseny. Millor si la samarreta és de colors clars. També podreu fer volar la 
vostra imaginació a través de la pintura o jugar a diferents i divertits jocs de 
taula per tots els gustos i edats.

19.30H - DESFILADA DE VESTITS DE PAPER
Lloc: Can Perpunter

Org.: Regidoria de Cultura

Quedaràs sorprès de veure que pots sortir al carrer vestit amb paper.

20H - MASTERCLASS DE BOLLYWOOD
A càrrec de Federica Sestu

Lloc: Parc de Can Sauleda

Org.: Regidoria de Cultura

Classe de dansa de l’Índia oberta a tothom, de nivell bàsic, per ballar al ritme de 
les cançons més conegudes de les pel·lícules de Bollywood.  Cap dificultat i 100% 
diversió. 

22H - TEATRE “CANCÚN”, DE JORDI GALCERAN
A càrrec d’Indòmit Teatre 

Lloc: La Sala

Org.: Art i Cultura

Venta d’entrades a les Escoles Velles: 8€ anticipades; 10€ taquilla

Dos matrimonis que es coneixen des de fa 25 anys, viatgen de vacances a Cancún. 
Una nit, després d’ unes copes de més, la Remei revela un fet del passat que va decidir 
la selecció de les actuals parelles... Al matí següent tot ha canviat per a la Remei, ja que 
no sap si la nova situació creada és un joc dels seus amics o una altra realitat.

00H - CONCERT AMB HORA DE JOGLAR I ITACA BAND
Lloc: Plaça del Mercat

Hora de Joglar és una banda sonora expansiva i rica en matisos d’arreu. Swing 
accelerat, balkan alegre, reggae de combat, ska de la vella escola, latin encès. 
Ritmes i sonoritats vitals que aporten nervi i potència a dojo i tallen de soca-rel 
qualsevol rastre d’apatia.

Itaca Band és un grup de música de Montcada i Reixac consolidat l’any 2008. 
Després del seus èxits “Rema” i “Temerario” ens presentarà el seu nou projecte 
“Explosiva”, on han experimentat amb noves sonoritats. 

 Tot seguit:

 PD PAUSA

 Org.: Regidoria de Cultura



dissabte 19 10.30H - TAITXÍ – TXIKUNG
A càrrec de Iolanda Barbachano i Ilde García

Lloc: Pati entre les Escoles Velles i la Biblioteca

Org.: Regidoria de Cultura 

  Vine aquest matí a practicar Taitxí per començar el dia amb salut i harmonia. 

10H A 13H - FUTBOL BOMBOLLA
Lloc: Plaça de la Vila

Org.:  C.F. Vilamajor

Inscripcions a l’inici de l’activitat

Partits de tres per tres amb la finalitat de xocar, fer caure al contrari i fer gol. 
A partir de 7 – 8 anys.

13H A 14H - FESTA HOLI I FESTA DE L’ESCUMA
Lloc: Plaça de la Vila

Org.: C.F. Vilamajor i Regidoria de Cultura

Les festes Holi estan de moda. Vine preparat per 
omplir-te de colors i a refrescar-te. La primera bossa 
de pols de colors serà gratuïta per a tothom. 
Podràs adquirir-ne més a partir de dos 2€.

8H - 29è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA / 
 CATEGORIES PROFESSIONAL I AMATEUR

Lloc: Casal Sociocultural Escoles Velles

Org.: Agrupació d’amics de SAV

Consulteu les bases.

9.30H A 13.30H - 4A CAMPANYA DE SANG NOVA
“Dóna sang, és molt necessària”

Lloc: Davant del Casal Sociocultural Escoles Velles

Org.: Protecció Civil

Vine i et convidarem a esmorzar!

10H - 36è CAMPIONAT DE DÒMINO
Lloc: Patronat

Org.: Penya Barcelonista Vilamajor’s

Inscripcions a l’inici de l’activitat: 5€.



11H A 13.30H I 17H A 20H - ROCÒDROM
Lloc: Davant de les Escoles Velles

Org.: Club Excursionista Caminaires de Vilamajor

Apte per a totes les edats.

12H - 7è CONCURS POPULAR DE PAELLES
Lloc: Parc de Can Sauleda

Org.: Associació Bocs i Diables de Sant Antoni

Vine amb els amics, la família, amb els companys d’escola, els de futbol, els de 
sortir a córrer, amb els de la passejada...a demostrar que sabeu fer la millor 
paella! Consulteu les bases.

12.30H - PUJA A LA CUCANYA
Lloc: Parc Can Sauleda

Org.: Associació Vilamajoves

Les tradicions no es poden perdre! Què és la Cucanya? 
Un pal de fusta, encerat amb llard de porc! De què es tracta? Cal ser el més ràpid 
en arribar fins dalt de tot per poder-te endur el preuat PERNIL!  
Ep! També hi ha premi per als més petits! Enguany ho farem a l’hora del vermut! 
És per això que oferirem vermut a tot aquell que en vulgui!
 Us hi esperem!!

16H - 23è CAMPIONAT DE BOTIFARRA JACINT VERGÉS
Lloc: Patronat

Org.: Penya Barcelonista Vilamajor’s

Aquest any el campionat de Botifarra canvia el nom per homenatjar a un dels 
seus fundadors, que ens ha deixat recentment.
Apte per a gent de 0 a 90 anys. Busca la teva parella i vine a passar una bona 
estona. Tots els participants tindran un obsequi i hi haurà premi per als quatre 
primers.
La inscripció serà el mateix dia a partir de les 15h.  20€ per parella.

17H - BALLADA DE SARDANES AMB LA PRINCIPAL DE LA BISBAL 
Lloc: Plaça Onze de Setembre

Org.: Regidoria de Cultura

La Principal de La Bisbal és la cobla puntera per excel·lència. L’audició de 
sardanes sempre fa feliç al sardanista que vol escoltar i al que vol ballar.
Audició de 3 sardanes.

17H A 20H - FUTBOL PLATJA      

Lloc: Plaça de la Vila

Org.: Club Futbol Sala Vilamajor

Inscripcions a l’inici de l’activitat.



22H - CORREFOC INFANTIL
Recorregut: Església de Sant Antoni, av. Alfons I, c. França, c. Vell, c. Santiago 
Rusiñol, c. Alfou, c. Nou, c. Vell, c. Santiago Rusiñol, pl. Montseny i pl. de la Vila.

Org.: Associació Bocs i Diables de Sant Antoni

Amb els Bocs i Diables de Sant Antoni i colles convidades.

23H - XARANGA 
Lloc: Plaça Joan Casas

Org.: Associació Vilamajoves

Un any més torna l’activitat més ben valorada de la Festa Major! I no ho diem 
nosaltres, ho van dir tots els veïns i veïnes que van participar a l’enquesta de 
valoració de la Festa Major del 2016! Un recorregut pels carrers del poble amb la 
immillorable banda sonora de l’Os Pedrer!

Recordeu: els tiquets els vendrem 30 minuts abans de començar a la Plaça Joan 
Casas i el preu serà de 6€. Inclou consumicions i moltes sorpreses! Si voleu 
“xarangar” amb els Vilamajoves, no us ho perdeu!

 

18H - RUTA D’ORIENTACIÓ
Lloc: Casal Sociocultural Escoles Velles

Org.: Club Excursionista Caminaires de Vilamajor

Inscripcions a l’inici de l’activitat.

Ruta a peu per conèixer l’entorn del nostre poble i aprendre a orientar-se 
amb un plànol. Per totes les edats, en grups de quatre.

18.30H - “VAN DEL PAL”
Recorregut: inici a les Escoles Velles, pl. Motseny, c. Nou, ptge. Marsillach, c. Joan 
Maragall, c. França, pl. Joan Casas, c. Santiago Rusiñol, c. d’Alfou, c. Mossèn Cinto 
Verdaguer, c. Joaquim Filbà, pl. 11 de Setembre, final al Parc de Can Sauleda.

Org.: Colla Bastonera de Vilamajor

La Colla Bastonera per quart any consecutiu us convida a acompanyar-nos a 
la cercavila amb més ritme i més sonada de Vilamajor. NO US HO PERDEU, QUE 
PICAREM I “PICAREU”! 

Recomanat per a joves de 0 a 150 anys. 

19H - CONCERT AMB LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
Lloc: Can Perpunter

Org.: Regidoria de Cultura

El concert és un dels actes més multitudinaris de la Festa Major. La Principal 
de La Bisbal n’és conscient i prepara amb molta cura un repertori eclèctic, 
agradable i elegant per tal que el públic en gaudeixi. 

 



00H - CONCERT AMB BONOBOS I BOCAMOLLS
Lloc: Plaça del Mercat

Cridem al néixer, en la lluita i en l’amor. Des de l’estómac.  
BONOBOS deixa anar un crit que surt de les entranyes per convertir-se en 
explosió, en música encesa, en l’expressió dels que hem decidit viure des del 
coratge i l’alegria. Vivint sense por, sense filtres, amb voluntat de fer els dies 
grans.

Bocamolls, una de les noves propostes més atrevida de l’escena musical i festiva 
dels grups de versions; la transformació d’un carismàtic grup de rock, en una 
festa contínua. Una barreja explosiva i atractiva pensada per no deixar a ningú 
fora la pista de ball.

 Tot seguit:

 PD PAUSA

 Org.: Regidoria de Cultura

00H - BALL DE FESTA MAJOR AMB LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
Lloc: Can Perpunter

Org.: Regidoria de Cultura

La Principal de La Bisbal és conscient que al ball de Festa Major es ve a ballar. 
Per tant, el repertori en aquest cas es fonamenta en els balls més 
característics: des del pasdoble al vals, del txa-txa-txa a la cúmbia, del bolero 
al swing. I si algú vol escoltar també gaudirà amb les extraordinàries veus 
solistes de l’orquestra. Això sí, acabant amb tota la marxeta necessària. I el 
despasito… evidentment.    



diumenge 20
7H - DESPERTADES

Lloc: Pels carrers del poble

Org.: Associació Bocs i Diables de Sant Antoni

8H - MATINADES
Lloc: Pels carrers del poble

Org.: Colla Gegantera de SAV 

9H - 22è CONCURS DE TRUITES
Lloc: Parc de Can Sauleda

Org.: Agrupació d’amics de SAV

Consulteu les bases

9H - GRAN MELÉ DE PETANCA
Lloc: Pistes de Petanca. Zona esportiva

Org.: Club Petanca SAV

Inscripcions a l’inici de l’activitat: 10€/parella - dupletes formades 

10.30H A 13.30H - FEM L’ANIMAL, FEM FESTA MAJOR!
Lloc: Plaça Joan Casas

Org.: Associació Vilanimal

Diferents tallers familiars sobre la temàtica dels animals.

12H - MISSA SOLEMNE DE FESTA MAJOR
Lloc: Església

12.30H - CORRE AIGUA
Lloc: Plaça Riera

Org.: ADF i Protecció Civil

Tant si ets petit com gran vine equipat de casa per mullar i ser mullat. Nosaltres 
ho posarem tot a punt perquè et puguis ben refrescar.

 



18H - PARTIT DE FUTBOL DE FESTA MAJOR
Lloc: Camp de futbol Joan Nicolau

Org.: C.F. Vilamajor

18H - CONCERT FAMILIAR REGGAE PER A XICS
A càrrec de The Pengüins

Lloc: Plaça del Mercat

Org.: Regidoria de Cultura 

The Pengüins band ha demostrat que la música jamaicana és per a tots els 
públics. Amb Reggae per a xics fan ballar a petits i grans amb el cançoner català 
a ritme de reggae.

19H - VILAPASSEJADA
Lloc: inici a l’aparcament de sorra de davant de l’església

Org.: Associació Vilanimal

Passejada amb gossos, per a tots els públics. Durada 2 hores aproximadament. 
El recorregut serà circular i d’uns 7km, en què es podrà gaudir de bones vistes 
del Montseny.

Es recomana no portar cotxets pels nens si no són “tot terrenys” i portar aigua 
per les mascotes, bosses de plàstic i la corretja quan sigui necessari.

20H - SARAU GEGANT
Recorregut: pl. de la Vila, c. d’Alfou, c. Nou, pl. Joan Casas, c. Vell, c. d’Alfou, pl. de 
la Vila.

Org.: Colla gegantera de SAV

Cercavila amb en Felip i la Pepeta pels carrers de la vila, durant el recorregut de 
la qual el públic podrà realitzar diferents activitats programades. 

21.45H - CORREFOC
Recorregut: Església de Sant Antoni, Av. Alfons I, c. de Jaume Balmes, c. França, 
c. Vell, Rda. de la Riera, c. d’Alfou, c. Santiago Rusiñol, c. Vell, c. Nou , pl. Motseny i 
pl. de la Vila.

Org.: Associació Bocs i Diables de Sant Antoni

Aquest any posa’t el mocador de Festa Major i vine a gaudir del correfoc des de 
dins. Recorda protegir-te el cap, portar roba de cotó de màniga/ camal llarg i 
coll tancat i calçat adequat. En tot moment respecta les figures de foc i fes cas 
de les indicacions dels diables...

 Tot seguit:

 Castell de focs

 
 



 dissabte 26 
20H - 16a MOSTRA GASTRONÒMICA

Lloc: Parc de Can Sauleda

Org.: Regidoria de Promoció Econòmica

Trobareu més informació a www.santantonidevilamajor.cat

23H - TEATRE “CANCÚN”, DE JORDI GALCERAN
A càrrec d’Indòmit Teatre

Lloc: La Sala

Org.: Art i Cultura

Venta d’entrades: 8€ anticipades; 10€ taquilla

En acabar, hi aurà coca i cava per a tothom.

Dos matrimonis que es coneixen des de fa 25 anys, viatgen de vacances a 
Cancún. Una nit, després d’ unes copes de més, la Remei revela un fet del passat 
que va decidir la selecció de les actuals parelles... Al matí següent tot ha canviat 
per a la Remei, ja que no sap si la nova situació creada és un joc dels seus amics 
o una altra realitat.

00H - FESTA FINAL DE FESTA MAJOR 
    AMB DJ HOCHI I DJ BASSA, DJ RESIDENTS DEL CLAP

Lloc: pl. del Mercat

Org.: Regidoria de Cultural

Si encara et queden energies vine a gaudir de l’última nit de festa. Que això s’acaba!



diumenge 27 Festa de Sant Lleïr 
 

9H - PASSEJADA AMB BICICLETA
Lloc: Sortida a davant del Casal Sociocultural Escoles Velles

Org.: Club Excursionista Caminaires de Vilamajor

Passejada dirigida a famílies, per passar una bona estona en companyia i 
gaudir de l’entorn. Gratuïta.

11H A 14H - EXPOSICIONS
Lloc: Casal Sociocultural Escoles Velles

Org.: Regidoria de Cultura

Visita guiada a l’exposició C.F. Vilamajor: història i fets a les 11.30h.

A les 13.30h es farà el sorteig del JOC DE LES EXPOSICIONS

11 A 12.30H - MASTERCLASS DE ZUMBA
Lloc: Can Perpunter

Org.: Regidoria de Cultura

Vine a suar la cansalada i a moure l’esquelet.

12.30H - FESTA DE L’ESCUMA
Lloc: Can Perpunter

Org.: Regidoria de Cultura

Vine preparat per refrescar-te i passar una bona estona. Per a totes les edats.

17H A 21H - SKATEPARK
Exhibició de skate, BMX i scooter

Lloc: Can Perpunter

Org.: Regidoria de Cultura

Participa, aprèn i llueix-te amb el teu skate, BMX o scooter!!!

18H - MISSA SOLEMNE EN HONOR A SANT LLEÏR
Lloc: Ermita de Sant Lleïr

18.30H - AUDICIÓ DE SARDANES
A càrrec de la Cobla Nova del Vallès

Lloc: Ermita de Sant Lleïr

Org.: Regidoria de Cultura

S’obsequiarà amb els tradicionals 
carquinyolis de SAV i vi bo.



bases de concurs 

29è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR

Concurs obert a tothom. La inscripció és gratuïta i dóna dret a un petit esmorzar. Tots els artistes 
que vulguin participar al concurs s’hauran d’atendre a les bases següents: 

DIES I HORARI: 

El concurs es celebrarà els dies 18 i 19 d’agost, de les 8h a les 14h.

REGISTRE i LLIURAMENT D’OBRES: 

Categoria Professional - Se segellaran les teles des de les 8h  fins a les 10h del divendres 18 d’agost de 
2017 o del dissabte 19 d’agost de 2017, al Casal Sociocultural Escoles Velles. Les teles seran en blanc o 
amb el fons campit uniformement a un sol color. El lliurament de les obres es farà com a màxim a les 
14h del mateix dia del registre, al Casal Sociocultural Escoles Velles.

Categoria Amateur - Se segellaran les teles des de les 8h fins a les 10h del divendres 18 d’agost de 
2017, al Casal Sociocultural Escoles Velles. El lliurament de les obres es farà com a màxim a les 14h del 
dissabte 19 d’agost de 2017, al Casal Sociocultural Escoles Velles.

OBRES: 

Les obres poden ser realitzades en qualsevol procediment. Les mides de les teles han de ser 15F.

TEMÀTICA: 

Qualsevol indret del terme de Sant Antoni de Vilamajor.

JURAT: 

Estarà format per cinc persones enteses en la crítica d’aquest tipus de pintura, que no tindran cap 
lligam amb el poble de Sant Antoni de Vilamajor ni faran cap cas a suggeriments o preferència dels 
patrocinadors.

El jurat existimarà sobre un nivell de mínims de qualitat artística, amb la qual cosa poden 
quedar premis deserts.

PREMIS: 

I. Categoria Professional

•	 PREMI D’HONOR DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR ......................................350€

•	 PREMI AGRUPACIÓ D’AMICS .............................................................................................................250€

•	 PREMI ESPECIAL ARTISTA LOCAL (empadronat a SAV) ............................................................150€

II. Categoria Amateur

•	 PREMI AMATEUR ...................................................................................................................Cofre Regal 

VEREDICTE: 

L’escrutini i el veredicte del jurat es realitzarà el dissabte dia 19 d’agost de 2017 a les 18h, al Casal 
Sociocultural Escoles Velles. 

Les obres premiades quedaran en propietat dels patrocinadors dels premis.

RETIRADA DE LES OBRES: 

Totes les obres segellades participaran en el concurs i només podran ser retirades un cop 
finalitzada l’exposició.

Les obres no premiades es podran retirar a partir del dia 1 de setembre de 2017, de dilluns a 
divendres de 18 a 21h al Casal Sociocultural Escoles Velles, i fins al 31 d’octubre de 2017. Per 
retirar les obres és imprescindible presentar el corresponent resguard acreditatiu. 

Les obres no recollides en aquest termini passaran a ser propietat de l’Agrupació d’Amics de 
Sant Antoni de Vilamajor. 

Els organitzadors es reserven el dret de resoldre qualsevol cas no previst en les presents bases.

Organitza: Agrupació d’Amics de Sant Antoni de Vilamajor I L’Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor.



7è CONCURS DE PAELLES DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR 
Obert a grans, petits i petites, famílies, entitats, grups d’amics i amigues…..

El concurs tindrà dues modalitats amb un premi per a cadascuna:

 • 1r. La paella més vistosa

 • 2n. La paella més gustosa

 • Totes les paelles seran confeccionades amb arròs.

 • L’Organització proporcionarà les taules i les cadires.

 • Els estris per cuinar (fogons, butà, paella, gots, plats, coberts...) els portaran els grups concursants.

 • La paella s’haurà de realitzar al Parc de Can Sauleda; no es valorarà cap paella que no hagi estat 
confeccionada al lloc del concurs.

 • Es podrà començar la paella a les 12h del migdia. A les 14.30h les paelles hauran d’estar finalitzades 
perquè el jurat pugui valorar-les.

 • Les inscripcions es faran al Punt d’Informació de l’Ajuntament, situat al Casal Sociocultural Escoles 
Velles, on es demanarà el nom del grup, el nom i telèfon de la persona responsable i el número de co-
mensals. La data límit per inscriure’s serà el divendres 18 d’agost.

bases de concurs 

9è CONCURS FOTOGRÀFIC FRANCESC BARDERA SAV 2017
El Patronat de Cultura i Esbarjo de Sant Antoni de Vilamajor convida als amants de la fotografia i 
població en general, a participar en el CONCURS DE FOTOGRAFIA MEMORIAL “FRANCESC BARDERA”, en 
la 9ª edició, amb obres realitzades dins els actes programats per a la FESTA MAJOR que tindrà lloc 
els dies 17,18,19,20 i 27 d’agost de 2017, de la que us convidem a captar els moments més vibrants, 
les imatges més suggestives i els detalls més singulars.

BASES

1.- TEMA. Qualsevol imatge relacionada amb la Festa Major d’estiu de SAV.

2.- PARTICIPANTS. Tots els amants de la fotografia, professionals o afeccionats.

3.- OBRES. Una sola foto per concursant, ja sigui en blanc i negre o en color.

4.- PRESENTACIÓ I MIDES. La tècnica és lliure, així com també les mides de la foto, tot i que ha de 
ser en paper i degudament muntada sobre un suport de cartolina de 40x50cm.

5.- IDENTIFICACIÓ. Darrera de les obres, hi ha de figurar: títol, nom i cognoms de l’autor, adreça, 
e.mail i telèfon de contacte.

6.- LLIURAMENT DE LES OBRES. S’han de presentar al Casal Sociocultural de les Escoles Velles, del 1 al 
8 de setembre, de 6 a les 9 del vespre.

7.- JURAT i VEREDICTE. El jurat estarà format per dos reconeguts professionals del mon de la 
fotografia que emetran el seu veredicte en sessió pública el divendres dia 22 de setembre de 2017 
en acte organitzat per la secció de fotografia del Patronat de Cultura, a les 8 del vespre, a les 
Escoles Velles de SAV.

8.- PREMIS. Es concedirà un primer i segon premi a les dues millors obres presentades, a criteri 
del jurat i un premi juvenil per a un autor que, al moment de fer el lliurament, acrediti ser menor 
de 18 anys.

9.- EXPOSICIÓ I PROPIETAT DE LES OBRES. Les fotografies s’exposaran del 12 de setembre al 31 
d’octubre al Casal Sociocultural a les Escoles Velles. Totes les fotos presentades restaran 
a propietat del Patronat de Cultura de SAV, passant a formar part del seu fons fotogràfic, 
conservant sempre el nom del autor. Aquest Patronat es reserva el dret de reproduir-les, si be 
fent constar la seva autoria.

bases de concurs



bases de concurs 

JOC DE LES EXPOSICIONS FESTA MAJOR 2017
Per participar en el Joc de les Exposicions cal que visiteu les exposicions de Festa Major ubicades 
al Casal Sociocultural Escoles Velles, i respongueu les preguntes de la butlleta que trobareu al Punt 
d’Informació.

Un cop hàgiu contestat les preguntes i omplert les vostres dades, dipositeu la butlleta dins l’urna 
habilitada per al sorteig. Per optar al premi, caldrà haver respost correctament les preguntes.

PREMI: 

1 curs trimestral d’1h setmanal al Casal Sociocultural SAV (Escoles Velles i Rectoria de Sant Julià 
d’Alfou) dins el 1r trimestre del curs 2017-2018.

Només s’acceptarà una butlleta per participant.

SORTEIG: 

El sorteig es farà el dia 27 d’agost a les 13.30h al Casal Sociocultural Escoles Velles. El resultat 
del sorteig es publicarà al Facebook del Casal Sociocultural SAV (www.facebook.com/
casalsocioculturalsav/) el mateix dia del sorteig. El guanyador tindrà 15 dies hàbils per recollir el 
premi. En cas contrari, es repetirà el sorteig.

HORARIS DE VISITA DE LES EXPOSICIONS:

Les exposicions del Casal Sociocultural Escoles Velles es podran visitar a partir del dijous 17 d’agost 
de 2017 a les 21h, fins al diumenge 27 d’agost 2017 a les 14h, en els horaris següents:

De dilluns a divendres de 17 a 21h

Dissabte 19 i diumenge 20 de 17 a 21h

Diumenge 27 d’agost de d’11 a 14h

VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ C.F VILAMAJOR: història i fets.

Divendres 18 a les 19h, diumenge 20 a les 19.30 i diumenge 27 a les 11.30h

bases de concurs 

22è CONCURS DE TRUITES - 20 D’AGOST DE 2017 A LES 9H
BASES:

Inscripcions al Casal Sociocultural Escoles Velles o a les 9:00h al Porxo de Can Sauleda.

L’horari de realització de les truites serà entre les 9h i les 11h del matí.

L’organització posarà els ous, les patates, les cebes, l’oli i els fogons.

Els concursants hauran de dur els estris necessaris per fer la truita.

Les truites es faran al lloc del concurs.

Els ornaments hauran de ser comestibles.

A les 11h es comunicarà el veredicte.

PREMIS:

•	  A LA MÉS GUSTOSA ...................................................................... 75€ i una dotzena d’ous

•	  A LA MÉS GROSSA ..................................................................... 50€ i mitja dotzena d’ous

•	  A LA MÉS ESPECTACULAR .................................................................. 30€ i un parell d’ous

NOTA:

Quan s’hagi acabat les proves del concurs esmorzarem  i gaudirem de les truites del concurs.

Organitza: Agrupació D’amics de Sant Antoni 

Col·labora: Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor



ACONSEGUEIX LA SAMARRETA I EL MOCADOR DE FESTA MAJOR 
I LLUEIXE’LS EN AQUESTS DIES DE GRESCA!

 UNITATS LIMITADES!

El benefici de la venta del mocador i les samarretes es destinarà a 
productes pels usuaris dels Serveis Socials del poble.

A la venta a partir del 7 d’agost, de dilluns a divendres de 17h a 21h, 
al Casal Sociocultural  Escoles Velles.

SAMARRETA INFANTIL: 8€

SAMARRETA ADULT: 10€

MOCADOR : 2 €

recomanacions 

PEL CORREFOC
Per poder gaudir de la festa és important que el veïnat i comerciants per on passa el correfoc pren-
gueu mesures per evitar possibles danys:

 •  Tanqueu les portes, finestres i els balcons i protegiu les obertures amb cartrons.

 •  Plegueu els tendals i assegureu-vos de no deixar roba estesa.

 •  Retireu del carrer qualsevol obstacle del carrer com per exemple testos, taules, cadires…

 •  Retireu els vostres vehicles de la zona per on passarà el correfoc.

 •  Per més que els assistents al correfoc demanin aigua per mitigar la calor, no en llanceu. Així evita-
reu que la pólvora es mulli i exploti o que surti en una direcció inesperada.

Si voleu participar del correfoc tingueu en compte:

 •  Protegiu-vos el cap i les orelles. Vestiu-vos amb roba de cotó de màniga i camal llarg i coll tancat. 
Utilitzeu un mocador pel fum i calçat que agafi fort els peus.

 •  No demaneu aigua als veïns, així evitareu taps i relliscades i també que la pólvora es mulli i exploti 
en lloc de cremar-se.

 •  Cal respectar els diables i seguir les seves indicacions.

I porteu ganes de passar-vos-ho bé!

Amb la col·laboració de tots farem una Festa Major millor!



Com cada any, des de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor amb conveni amb 
el programa “Tritó del Baix Montseny”, Pla integral sobre addiccions, es té en 
compte el consum de drogues i els comportaments de risc durant la festa major. 

Es recorda la importància de tenir una actitud responsable davant el consum 
de risc, així com de portar sempre a sobre la documentació identificativa (DNI o 
similar).
Demanem també la co-responsabilitat de tots els pares i mares dels nostres 
joves menors d’edat per tal que tothom pugui arribar a casa en òptimes 
condicions. Esperem així que puguem gaudir tots de la festa, sense córrer riscos 
innecessaris.
 
Un any més comptem amb la col·laboració de Som.Nit,  un projecte d’informació, 
prevenció i
reducció de riscos en el consum de drogues a tot el territori català i que en 
col·laboració amb les entitats realitzaran:
 

•	  Estand informatiu que s’ubica en l’espai d’oci nocturn, amb l’objectiu 
d’oferir informació.
•	  Distribució gratuïta de kits d’etilòmetres i preservatiu.
•	  Enquestes entre els joves per a conèixer hàbits i consums.

Us desitgem que gaudiu plenament de la Festa Major!!!

Casal sociocultural Escoles Velles:
obert a partir del 7 d’Agost de dilluns a divendres de 17H a 21H

CAMPANYA DE PREVENCIÓ DELS CONSUMS PROBLEMÀTICS 
DE DROGUES I ALTRES COMPORTAMENTS DE RISC 

A LA FESTA MAJOR 2017
“Ja veus el que beus? Cuida’t”
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