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Salutació

Benvolguts veïns i benvolgudes veïnes, ja és aquí la 
Festa Major del nostre poble, la festa en honor al 
nostre patró, Sant Vicenç.
Les fulles del calendari van caient ràpidament, els 
mesos volen, i de nou ens disposem a viure, amb 
l’alegria i l’entusiasme que l’ocasió requereix, aquests 
dies festius de gener en un any molt important per al 
futur d’aquest municipi en el qual, com sabeu, 
tindrem eleccions locals i decidirem qui governarà 
Sant Vicenç fins al maig de 2019.
Un any més hem intentat fer un programa de festes 
en el qual trobin diversió tots els santvicentins i les 
santvicentines, els nens, els joves i els menys joves, 
perquè aquestes festes són de tots i per a tots. 
La nostra il·lusió és que no hi hagi ningú que pugui dir 
que no hem pensat en ella o en ell, i pel sobreesforç 
que requereix fer que no falti de res per aconseguir-ho, 
dins dels límits d’austeritat i d’acord amb els temps 
que corren, vull felicitar la Regidoria de Cultura; 
felicitació que faig extensiva a la resta de regidories 
que hi han col·laborat, a tots els empleats municipals 
–tant pel seu treball en l’organització, neteja i segure-
tat d’aquests dies de festa, com pel seu bon treball 
diari per tal d’aconseguir un Sant Vicenç millor per a 
tots–, i a les entitats i associacions que també hi 
col·laboren, només amb la mera satisfacció del bon fer 

en pro de tots els habitants del nostre municipi. Des 
d’aquestes pàgines, a tots ells vull expressar-los el 
més sincer agraïment en nom de l’Ajuntament i en el 
meu propi, com a alcalde i com a ciutadà.
Tampoc em vull oblidar de tots aquells que en altres 
festes van gaudir d’elles al nostre costat però que 
avui ja no hi són.
Corren temps difícils, però hem fet tot el possible 
perquè, malgrat les dificultats, aquesta celebració, la 
més esperada del nostre calendari, brilli dignament. 
Per a tots els santvicentins i les santvicentines 
aquestes festes són, a més, un moment per celebrar 
que som un poble actiu, que afronta el futur amb 
optimisme i amb la il·lusió compartida de fer-lo, dia a 
dia, un lloc millor on viure.
Estic convençut que la Festa Major d’Hivern de 2015 
serà un èxit i complirà el seu objectiu, portar-nos una 
mica d’entreteniment i felicitat a tots, el que mai està 
de més, perquè, en realitat, més important que el 
vestit i la façana són l’esperit i l’ànim amb el qual es 
visqui i gaudeixi un esdeveniment com aquest. 
A la FESTA ens veiem!

Miquel Àngel Martínez i Camarasa
Alcalde de Sant vicenç de Montalt

El temps passa tan de pressa que et dóna la sensació 
que al nostre poble sempre estem de festa. Amb el 
regust encara de les festes de Nadal, com cada any, 
encetem una nova Festa Major. La Festa Major 
“gran”, la del nostre patró: Sant Vicenç.
Com ja és habitual i perquè tots en puguem gaudir, la 
celebrarem al llarg de tres caps de setmana. Tenim 
programats actes per a tots els gustos i edats: circ, 
teatre, ball, música, mercats, concerts, esports, escude-
llada, ofici, gegants i capgrossos, sopars... un programa 
pensat i preparat perquè tots hi trobem allò que ens 
agrada i que ens convida a passar una bona estona.
Començarem aquest nou any de la millor manera: 
amb festa, i festa de la grossa. Tant de bo sigui un bon 
presagi del que aquest 2015 ens ha de portar a tots 

plegats. Ja són massa anys de penúries i dificultats. 
Bé ens mereixem que tot canviï d’una vegada i 
recuperar així la tranquil·litat i l’estabilitat que les 
nostres famílies i nosaltres mateixos ens mereixem. 
Amb aquests bons desitjos, totes les persones i 
entitats que hem fet possible aquest programa, us 
convidem a participar de la vostra Festa Major.
Visca Sant Vicenç. Visca la Festa Major.

Andreu Clofent i Rosique
Regidor de Cultura



Construccions des de 1914

Bona Festa Major!
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Programa

Diumenge, 11 de gener
A les 2 de la tarda, a la pista annexa al Pavelló                                            
XX Escudellada de Festa Major
 
Venda de tiquets: a l’Ajuntament¸ els dies 29 i 30 de desembre, de 9 a 13 h
Preu del tiquet: 10 euros 
Col·laboren: Els Escudellaires
Places limitades

Dissabte 17 i diumenge 18 de gener
A la plaça de l’Església, matí i tarda
Mercat Medieval

Un any més, Sant Vicenç reviu l’esperit de l’edat mitjana, traslladant-nos a un passat 
remot ple de misteris, bruixes, senyors i castells. Serà una ocasió per gaudir d’aquella 
vida, durant el Mercat Medieval, que tindrà lloc en el marc de la Festa Major.
Així, Sant Vicenç es cobreix d’un aire festiu i presenta una 
agenda plena d’activitats que tindran lloc al nucli 
antic.
S’hi poden trobar des d’artesans, 
taverners i firaires fins a perfums, 
sabons, coques, embotits, formatges, etc.
També s’organitzen diferents activitats 
d’entreteniment per a tots els públics: 
des d’exhibicions i actuacions 
musicals fins a activitats 
infantils.



                 

Planxisteria
i pintura 
d’automòbils
Carretera N-II (davant benzinera)
08394 Sant Vicenç de Montalt
Tel. 93 791 22 03 Fax. 93 795 79 11
taller.briera@gmail.com

670 06 60 15
93 188 41 60

08394 SANT VICENÇ DE MONTALT



Dissabte
2/4 d’11 Cercavila matinal i pregó d’inauguració
2/4 d’1   Falconeria, demostració de vol
2/4 de 2  El Bosc 
2/4 de 5  Cercavila musical
5  Falconeria, demostració de vol
2/4 de 6  Històries de la vida (titelles gegants)
2/4 de 7  Ronda nocturna
2/4 de 8  Espectacle de foc i faquirisme

Diumenge
2/4 d’11  Cercavila matinal i pregó d’inauguració
2/4 d’1  Falconeria, demostració de vol
2/4 de 2  El Bosc 
2/4 de 5  Cercavila musical
5  Falconeria, demostració de vol
2/4 de 6  Històries de la vida (titelles gegants)
2/4 de 7  Ronda nocturna
2/4 de 8  Espectacle de foc i faquirisme

Dissabte, 17 de gener
Sortida a les 9.15h de la plaça del poble
1a Cursa popular de Festa Major de Sant Vicenç de Montalt
 
Preu: Adults: 6 euros / Menors de 16 anys: 3 euros
Recorregut: 5km, arribada a la plaça del poble
Organitza: Associació Excursionista Montaltrek a beneficiència de Fedemar 
(Fundació esportiva d’Arenys de Mar per discapacitats físics i/o psíquics).

Diumenge, 18 de gener
A partir de les 11 del matí, 
als pins de l’Andreu 
Paintball
 
Vine a jugar a Paintball per només 8 €!
Amb el carnet SDJ Cau Jove per només 5 €!
Horaris:
D’11 a 12.30 h:
Categoria 12-14 anys (3 equips de 8-10 persones)
De 12.30 a 14 h:
Categoria 15-17 anys (3 equips de 8-10 persones)
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De 14 a 15.30 h:
Categoria 18-30 anys (3 equips de 8-10 persones)
Els menors de 18 anys que no vagin acompanyats d’un familiar 
major d’edat, en el moment de la inscripció hauran de portar:
- L’autorització (en cas que no l’hagin presentat prèviament al 

Cau Jove)
- Fotocòpia del DNI
- Fotocòpia de la targeta de Seguretat Social o similar
- Els majors d’edat i menors acompanyats caldrà que portin 

també el DNI i la targeta de la Seguretat Social o similar.
- En aquesta sortida hi haurà a la vostra disposició una persona 

responsable del col·lectiu: ens demanen que hi poseu la màxima atenció a les seves 
indicacions.

- Més info al Cau Jove (93 791 34 79 / joventut@svmontalt.cat)
Organitza: Regidoria de Joventut

A les 10 del matí, a l’av. Toni Sors                                                               
Plantada de Gegants Trobada de gegants i capgrossos
 
Colles participants: Colla de Geganters de Sant Vicenç de Montalt, Gegantons de 
l’Escola Sant Jordi, Gegantons de l’Escola Sot del Camp, Gegants de Lloret de Mar, Colla 
Gegantera de Sant Iscle de Vallalta, Colla de Gegants de Cornellà de Llobregat, Colla de 
Geganters de Sant Adrià de Besòs, Colla Gegantera de Teià, Colla de Geganters de 
Palafolls, Colla Gegantera de Taradell i Colla Gegantera de les Borges Blanques
Cercavila de gegants pels carrers següents: Av. Toni Sors, Joan Maragall, Mn. Jacint 
Verdaguer, plaça Dr. Cornudella, de la Ginesta, ptge. de les Hortènsies, del Romaní, de 
l’Església, de Baix i arribada a l’av. Toni Sors.
Organitza: Colla de Geganters

Dijous, 22  de gener
A 2/4 de 10 del matí, des del campanar                                                          
Repicada i tronada en honor de Sant Vicenç

A les 11 del matí, a l’església parroquial                                                        
Missa solemne en honor a Sant Vicenç
 
Presidida pel reverend rector de la parròquia i concelebrada per sacerdots de les 
parròquies veïnes. Un any més, l’Orfeó Parroquial El Delme cantarà la “Missa Pontificalis” 
de Lorenzo Perosi i els goigs de SANT VICENÇ.
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En acabar la missa, a la plaça del Poble                                                         
Sardanes a càrrec de la Cobla Selvatana i Vermut popular

A les 6 de la tarda, a la pista annexa al Pavelló                                           
Concert i ball de Festa Major amb l’Orquestra Selvatana

Divendres, 23  de gener
A les 10 de la nit, al Centre Cívic                                                              
Nit de l’humor a càrrec de Joan Pera i l’Àngel

Dissabte, 24  de gener
A les 10 del matí, a la Biblioteca La Muntala                                                
Bibliogimcana científica

Al Casal de la Gent Gran Els Xurravins, 
a partir de les 11 del matí                                  
Final del 9è campionat de billar
 
Tot seguit es farà l’entrega de trofeus als guanyadors
Organitza: Associació de Gent Gran Els Xurravins

A les 6 de la tarda, al Centre Cívic                               
Hopa-li, a càrrec de Tot Circ
 
“Hopa-li” és un espectacle de circ i clown. Un divertit cuiner farà equilibris i malabars 
amb diferents utensilis de cuina: plats, cassoles, copes, culleres...
I de cop i volta la cuina es converteix en una sala de concerts de música clàssica. Serà 
possible començar el concert sense cap entrebanc?
O potser el concert es transformarà en un partit de tennis?
O bé en un seguit d’arriscades acrobàcies amb xanques...
Si ho voleu saber, veniu. Comença l’espectacle “Hopa-li”.

De 8 del vespre a 3 de la nit, al Cau Jove
Sant Vicenç Night Prix - La nit més divertida al Cau Jove!
 
Concurs per equips amb diferents fases:
- Mix Challenge: Fase on es proposarà als equips diferents reptes i competicions, combi-
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Reforç Escolar de Primària i ESO
Classes particulars i grups reduïts

C/ Sant Isidre, 4 · 08394 Sant Vicenç de montalt
enricpons65@gmail.com

Mòbil 652 15 39 89

Tel. 93 791 50 94

MANTENIMENT I REPARACIÓ DE L’AUTOMÒBIL
J. A. Villalobos Farelo
Costa Brava, 8, locals 45-46 (urb. Montalpark)
08394 St. Vicenç de Montalt (BCN)

Tel. 93 791 30 13
tonirodauto@yahoo.es

www.tallermecanicorodauto.com



nant jocs de taula, jocs interactius, esport i jocs mentals.
- El Gran Xef: Fase culinària amb la qual, a més de concursar, es farà el sopar. La gimcana 

tindrà varis factors que seran els que puntuaran en la decisió final: dieta equilibrada, 
qualitat, presentació, higiene, treball en equip...

- El Gran Sopar: Tast culinari (on es podran provar els menjars fets pels equips). Es 
puntuaran els plats de cada equip.

- Inventa’t un còctel exòtic: Fase creativa on els participants dissenyaran el seu propi 
còctel exòtic, posant-li un nom, ingredients, presentació...

- Tu sí que vals!: Fase artística on cada grup haurà de demostrar les seves habilitats 
mitjançant una cançó interpretada amb el karaoke (caracterització, coreografia i veu 
seran els elements a puntuar).

Informació:
- Edats: de 12 a 30 anys
- Premis per als guanyadors
- Marxandatge per a tots els participants
- Inscripcions al Cau Jove i a www.svmontalt.cat
- Més info al Cau Jove (93 791 34 79 / joventut@svmontalt.cat)
Organitza: Regidoria de Joventut

Diumenge, 25  de gener
A les 9 del matí, 
zona esportiva
14a Montaltbike (BTT)

• Recorregut: 43 km i 1.500 m de 
desnivell, aproximadament

• Dificultat: mitjana alta
• Preu: 23 euros fins al 20 de gener i 27 

euros el mateix dia de la cursa 
• El preu de la inscripció inclou esmorzar, 

avituallaments i obsequi
• Telèfons d’informació: 937 910 511 - Ajunta-

ment  /  609 326 267 - Vicenç
Organitza: Club Ciclista Xurribikers

Altres actes
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Assesoria tributari comptable - laboral 
assegurances

C/ Joan Maragall, 7 · 08394 Sant Vicenç de Montalt
Tel. 93 793 98 00 · adgest@adgest.org

Ofertas para 

autónomos y pymes

C/ Dr. Samsó, 39
08310 Argentona
Tel. 93 756 07 20
info@lacomarcaledicions.com
www.lacomarcaledicions.com
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Diumenge, 1 de febrer
A les 9 del matí,  la Zona Esportiva
Pedalada popular

• Punt de trobada: a les 9 del matí a la Zona Esportiva
• Dificultat mínima
• Botifarrada per a tots els participants
• Inscripció: els dies 26 i 27 de gener, de 9 a 13 h, a l’Ajuntament, on se us lliurarà un 

braçalet per poder gaudir de l’esmorzar
• Imprescindible autorització dels pares per als inscrits menors de 16 anys si no van 

acompanyats
Ús obligatori del casc
Organitza: Club Ciclista Xurribikers

Notes
• L’Ajuntament es reserva el dret de modificar aquest programa si les circumstàncies així 

ho aconsellen.

• Per al concert i ball a la pista annexa al Pavelló del dia 22 de gener, es poden adquirir 
taules (limitades) al preu de 5 euros a l’Ajuntament, el dia 16 de gener de 9 del matí a la 
1 del migdia.

• S’agraeix la col·laboració a tots els qui han fet possible la 
Festa Major d’aquest any 2014. 

• Desitgem a tots els santvicentins i amics 
que ens visiten UNA MOLT BONA 
FESTA MAJOR.
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Regidories i entitats 
que han fet possible aquest programa:

Els Escudellaires
Parròquia de Sant Vicenç
Orfeó Parroquial El Delme

Colla de Geganters de Sant Vicenç de Montalt
Associació de la Gent Gran Els Xurravins

Club Ciclista Xurribikers
Biblioteca La Muntala

Regidoria d’Ensenyament 
Regidoria de Joventut
Regidoria de Cultura

Policia Local
Brigada Municipal
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Ctra. Sant Vicenç de Montalt, km. 0,600 ·  Sant Vicenç de Montalt (Bcn) · Tel. 93 791 27 63 · www.canmarial.net

Restauració
Convits
Celebracions
Festes d’empresa




