
FESTA D’ESTIU 2022
DEL 5 AL 15 D’AGOST



Divendres 5 d’agost
A 2/4 de 9 del vespre  
a la Biblioteca La Muntala 

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ 15è 
CONCURS DE FOTOGRAFIA I 
LLIURAMENT DELS PREMIS
Organitza: Regidoria de Cultura i Festes 
Col·labora: Biblioteca La Muntala
L’exposició es podrà visitar del 5 al 31 d’agost  
en horari de la Biblioteca La Muntala

Dissabte 6 d’agost
A les 8 del vespre a l’Avinguda Toni Sors 

SORTIDA NOCTURNA  
I BANY DE NIT
Organitza: Ass. Excursionista Montaltrek 
Col·labora: Regidoria de Cultura i Festes

Dimecres 10 d’agost
De 10 del matí a 1 del migdia 
a la Biblioteca La Muntala

BIBLIOGIMCANA  
“Pippi Calcesllargues”
Organitza: Biblioteca La Muntala 
Col·labora: Regidoria de Cultura i Festes

A 2/4 d’11 de la nit 
al Parc dels Germans Gabrielistes

CONCERT MONICA GREEN SEPTET
Organitza: Regidoria de Cultura i Festes 

Estimats veïns i veïnes,

Per primer cop en tres anys, la Festa Major en ho-
nor a la Mare de Déu de l’Assumpció es presenta, 
relativament, sense temors ni restriccions.
Cal ser conscients i protegir, sobretot, a les per-
sones més vulnerables, però és cert que aquesta 
edició arriba amb tota la força i normalitat de 
sempre. I com ho trobàvem a faltar!
La festa major és per a tothom quelcom molt 
important, que defineix molt bé la cultura, les 
formes de viure, de gaudir i fins i tot de pensar 
de qualsevol poble o ciutat. 
Tota festa major té una component fonamental: 
les relacions. En un món cada vegada més digital 
la possibilitat de relació ha perdut importància, 
ja que Internet i les xarxes ofereixen de forma 
permanent possibilitats de relació de tot tipus. 
Però, no fa massa anys, per a les persones que 
vivíem en pobles petits, la festa major era un es-
deveniment fonamental de relació entre les per-
sones. Tots els que ja no tenim pocs anys podem 
recordar com invitàvem i ens invitaven a les dis-
tintes festes majors que tenien lloc en pobles ve-
ïns. Encara ho podem preguntar a  la nostra gent 
gran: quantes parelles es formaven, quantes re-
lacions, quantes bodes tenien lloc com a resultat 
d’una relació iniciada en les festes majors?

Dijous 11 d’agost
A les 7 de la tarda, a la Pista Pump Track  
INAUGURACIÓ DEL CIRCUIT  
PUMP TRACK 

A 2/4 d’11 de la nit 
al Parc dels Germans Gabrielistes

BALL DE FESTA MAJOR  
AMB L’ORQUESTRA MONTECARLO 
Organitza: Regidoria de Cultura i Festes 

Divendres 12 d’agost
De 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre 
a la Platja (davant La Caleta)

FESTA HOLLI
Organitza: Regidoria de Joventut - Cau Jove

A les 7 de la tarda 
a la Terrassa del Centre Cívic

TROBADES AMB AUTORS  
Conversa sobre la novel·la La vida autèntica  
amb la seva autora, Montse Barderi 
Organitza: Biblioteca La Muntala 
Col·labora: Regidoria de Cultura i Festes 

La festa major és per gaudir-la, per estimar-la, 
per buscar l’estima i ser estimat, per allunyar els 
problemes de tot tipus que ens angoixen. Tin-
drem temps de tornar a la rutina diària.    
Hem preparat un programa ple d’activitats per a 
totes les edats, un programa perquè tots i totes 
en puguem gaudir, perquè volem que aquesta 
festa sigui un veritable esclat de vida, de carrer, 
de retrobament i de mirades desemmascarades. 
La festa de tothom! 
Vull donar les gràcies al meu equip, els regidors 
i regidores de govern d’aquest consistori, i a les 
entitats del poble, ja que sense ells i elles aques-
ta celebració seria impossible. També agrair als 
treballadors i treballadores de l’Ajuntament per 
fer-la possible.
Tornem a omplir els carrers i places de gent, de 
música, de cultura i de color! Fem nostra aques-
ta festa, gaudim-la, fem poble i compartim l’or-
gull de ser de Sant Vicenç de Montalt!

Bona Festa Major a tothom!

Víctor Llasera i Alsina
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Salutació alcalde



Divendres 12 d’agost
A 2/4 d’11 de la nit 
a la platja (davant La Caleta)

MOON PARTY
Organitza: Regidoria de Joventut - Cau Jove 

Divendres 12, dissabte 
13, diumenge 14 
i dilluns 15 d’agost
A partir de les 5 de la tarda 
a la platja (davant La Caleta) 

FESTA AL MAR (11è Mercat al Mar)
Organitza: Regidoria de Cultura i Festes 
Col·labora: Regidoria de Comerç i Turisme 

Dissabte 13 d’agost
A 2/4 d’11 del matí al Casal de la Gent Gran 
“ELS XURRAVINS”

TORNEIG DE FUTBOLÍ  
AMB ELS AVIS
Organitza: Regidoria de Joventut i Infància 
Col·labora: Associació Gent Gran Els Xurravins 

A 2/4 de 7 de la tarda 
a la platja (davant La Caleta)

CONCERT INFANTIL REGGAE PER XICS
Organitza: Regidoria de Cultura i Festes

A les 11 de la nit 
a la platja (davant La Caleta)

FESTA QUATTRO 
AMB DJ DAVID OLEART
Organitza: Regidoria de Cultura i Festes 

Diumenge 14 d’agost
A partir de les 11 del matí, zona esportiva

XTREM RACE (cursa d’obstacles)
18 inflables! 

PARC REFRESCANT
Llisca per la rampa, esquitxa’t, refresca’t i 
capbussa’t amb els tobogans més refrescants

Seguidament 
FESTA DE L’ESCUMA

De les 5 de la tarda a les 8 del vespre

TORNEIG DE MÀGIC
Organitza: Regidoria de Joventut - Cau Jove 

Diumenge 14 d’agost
De les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre 
a la platja (davant La Caleta)

MICRO OBERT
Un espai on qualsevol persona pot ensenyar  
el que sap fer! Cantar, fer imitacions, 
monòlegs... 
Organitza: Regidoria de Cultura i Festes



Diumenge 14 d’agost
A les 8 del vespre, a la Platja  
(davant de La Caleta)  
SUNSET BEACH IOGA

A les 10 de la nit

CORREFOC 
Amb la COLLA DE DIABLES DE 
CALDES D’ESTRAC

En acabar el correfoc, i per treure’ns la 
calor a la Piscina Municipal

BANY DE NIT AMB MÚSICA 
DJ STRAW&BERRY 
DOMÈNEC CANAL
Organitza: Regidoria de Cultura i Festes  

Dilluns 15 d’agost
A les 10 del matí

REPICADA DE CAMPANES  
I PETARDADA ANUNCIANT  
LA FESTA MAJOR

“Correfoc”
Decret 252/99 de la Generalitat de Catalunya 
Consells als participants
Els participants en l’ acte heu de portar roba 
de cotó, de màniga llarga i un barret, gorra o 
mocador al cap.
No porteu vestits de fibres sintètiques. Si 
voleu ballar i saltar ho heu de fer respectant 
els grups i les figures que formen els diables, 
sense formar barreres ni dificultar el pas dels 
grups.
Queda prohibit portar i llençar material piro-
tècnic, líquids i gasos inflamables. 

Consells als veïns
Enretireu els vehicles i obstacles (testos, 
bosses d’escombraries, taules i cadires, etc...) 
de la zona per on passarà el correfoc.
Tanqueu portes i balcons i protegiu els vidres 
de les finestres i aparadors amb cartrons i no 
pas amb paper.
Recolliu la roba estesa i plegueu els tendals.

Regidories i Entitats 
Que han fet possible aquest programa:

• Biblioteca La Muntala
• Parròquia de Sant Vicenç de Montalt 
• Orfeó Parroquial El Delme
• Club Petanca Santvicentí
• Colla de Geganters
• Policia Local
• Brigada Municipal
• Regidoria de Comerç i Turisme
• Regidoria de Joventut
• Regidoria de Comunicació
• Regidoria de Sanitat, Salut Pública i Consum
• Regidoria de Cultura i Festes
• Diputació de Barcelona

A 2/4 d’11 del matí

PASSEJADA POPULAR I 
ACOMPANYAMENT DELS GEGANTS  
DE SANT VICENC A LES 
AUTORITATS  
de camí cap a l’Ofici primer, i després fins  
a la Plaça del Poble. 

A les 11 del matí, a l’església Parroquial

OFICI EN HONOR A LA MARE 
DE DÉU DE L’ASSUMPCIÓ, amb 
la participació de l’ORFEÓ 
PARROQUIAL EL DELME

A continuació, a la Plaça del Poble

BALLADA DE SARDANES 
AMB LA COBLA PREMIÀ 
Organitza: Regidoria de Cultura i Festes 
Col·labora: Colla de Geganters 

A 2/4 10 del vespre  
a la platja de Sant Vicenç

CANTADA D’HAVANERES  
amb el grup PORTBO
Els AMICS DE LA PETANCA ens 
prepararan un bon “RON CREMAT” 
a l’estil dels vells pescadors. 

A continuació  

CASTELL DE FOCS 
amb la pirotècnia Europlá  
Organitza: Regidoria de Cultura i Festes 
Col·labora: Club Petanca Santvicentí

Notes
El programa de Festa Major conté l’agenda d’actes previstos fins el moment de 
tancar l’edició. Qualsevol canvi, així com el recorregut del correfoc el podeu 
consultar a l’agenda del web de l’Ajuntament.
La Regidoria es reserva el dret de modificar aquest programa si les circumstàncies 
així ho aconsellen.
En cas de pluja, es decidirà el més pertinent.
Demanem la màxima col·laboració als conductors de vehicles per poder resoldre 
els problemes de circulació que es produeixin a causa de la celebració d’actes al 
carrer.
S’haurà de de seguir les recomanacions i mesures de seguretat en els diferents 
actes, així com les mesures de prevenció de la COVID-19 que hi hagin en vigor. 
L’Ajuntament es reserva el dret d’admissió en cas que aquestes  
mesures no siguin respectades per l’espectador.

TOTS ELS ACTES SÓN GRATUÏTS / VINA ALS ACTES AMB EL TRENET
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