
SANT VICENÇ DE MONTALT
Programa de Festa Major 2016

DEL 10 AL 31 DE GENER



Quan escric aquesta salutació tinc present 
tots els missatges que, al llarg de nou anys, 
he intentat transmetre amb motiu de les nos-
tres festes. Amb el pas dels anys, el poble ha 
anat canviant, encara que d’un hivern a l’altre 
no ens adonem, i el temps ens ha transformat a 
tots exteriorment, i m’atreviria a dir que també 
interiorment. El poble i també nosaltres hem 
madurat, fruït de les fites aconseguides i de les 
experiències viscudes. 

Les circumstàncies que ens han acompanyat 
en els darrers anys no han estat gens fàcils 
i hem hagut de fer mans i mànigues per tirar 
endavant nous projectes i posar en marxa més 
i millors serveis i equipaments, sense gravar les 
butxaques dels santvicentins i les santvicenti-
nes, i ajudant a les famílies més castigades per 
la crisi. 

Sant Vicenç ha sabut afrontar els moments 
complicats i hem avançat, posant-hi tot el nos-
tre interès i molts esforços per evitar un mal 
recorregut. Potser ens entrebancarem en el 
nostre esperit emprenedor i innovador, però 
podeu estar segurs que aprofitarem les oca-
sions per a millorar la vida dels vilatans, opti-
mitzant els recursos i complint el programa 
que ens hem traçat. Pensant en les persones i 
actuant, sense escarafalls. Creiem tenir la ex-
periència i els mitjans suficients per continuar 

afrontant els reptes que se’ns vagin presentant 
i estem convençuts que ens en sortirem amb 
èxit, com hem vingut fent fins ara.
I és en aquest context esperançador que us 
vull desitjar una bona Festa Major, malgrat ser 
conscient que hi ha famílies que continuen pa-
tint les conseqüències de la crisi. En tot cas, els 
santvicentins i les santvicentines es mereixen 
uns dies d’esbarjo, de gaudir de la festa, de 
compartir caliu, de repartir i rebre hospitalitat. 

Plens d’il·lusió, us oferim un ventall d’activitats 
des de la tradició a la innovació. Un programa 
ampli i variat que fan possible les persones, 
entitats i associacions; a tots ells els agraeixo 
el treball i l’entusiasme que hi posen, i a la Re-
gidoria de Cultura i al personal municipal, una 
especial menció pel seu grau de compromís, 
generositat i responsabilitat en la preparació i 
desenvolupament de la Festa Major.

Us convido, doncs, a viure intensament aquests 
dies d’alegria col·lectiva, amb la convicció que, 
també a través de la festa, expressem una ve-
gada més la confiança que té el poble per a 
superar dificultats i continuar construint entre 
tots un Sant Vicenç millor.

Des de Casa la Vila, us desitjo molt bona Festa 
Major.

PRESENTACIÓ FESTA MAJOR 2016

Miquel Àngel Martínez i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

La vida no para. Els anys passen i ja hem deixat 
enrere un altre any. S’ha acabat el 2.015 i en-
cetem un 2.016 que comença ple d’incerteses 
i d’il·lusions, sobretot pel que fa referència al 
nostre país.
I com cada any, coincidint amb el primer mes de 
tots, arriba la diada del nostre Patró i, amb ell, la 
nostra Festa Major!!!!

Com ja és habitual i amb la intenció que tots po-
dem gaudir al màxim dels actes programats, la 
celebració s’allarga durant quatre caps de set-
mana. Hi podreu trobar de tot i per a tots els 
gustos i totes les edats. Actes ja consolidats i 
amb molts anys de trajectòria, com “ l’Escudella-
da “, i d’altres de més nous però amb molt bona 
acollida com la “nit de l'humor“.

Però aquest any, no voldria parlar-vos només 
dels actes programats. Els trobareu relacionats 
en aquest programa que ara teniu a les vostres 

mans. Vull fer-vos saber, de manera oficial, que 
la regidoria de Cultura ha fet un canvi substan-
cial. En podríem dir un relleu generacional. La 
Rosa, després de tota una vida al capdavant de 
la regidoria, com a tècnica de l’àrea, assumeix 
altres responsabilitats i la Sílvia pren el seu re-
lleu.
Gràcies Rosa per aquest vuit anys fantàstics que 
hem compartit. Anys d’estretor pressupostària i 
molta imaginació per a fer coses i no gastar més 
del just i necessari.
I a tu, Sílvia, et desitjo que gaudeixis programant 
els actes i les festes del nostre poble. Omplint 
de vida, de cultura, de festa tot l’any. Segur que 
seràs una digna successora i aportaràs la teva 
visió, la teva nova manera de fer i totes les teves 
il·lusions.

Doncs ja només queda desitjar-vos una molt 
bona Festa Major i un bon any 2.016. 

Amadeu Clofent i Rosique
Regidor de cultura i festes, 
participació ciutadana 
i gestió econòmica de
Sant Vicenç de Montalt

SALUTACIONS
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DIUMENGE,
10 DE GENER
A les 2 de la tarda
A la pista annexa al Pavelló

XXI ESCUDELLADA
DE FESTA MAJOR
Venda de tiquets: a l’Ajuntament¸ 
els dies 28 i 29 de desembre, de 
9 a 14h.

Preu del tiquet: 10 euros. 

Col·laboren: “Els Escudellaires”  

Places limitades

DISSABTE I DIUMENGE, 
16 i 17 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, de bruixes, de 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. 

S’hi pot trobar des d’artesans, taverners i firaires, 
fins a perfums, sabons, coques, embotits, for-
matges, etc.. 

També s’organitzen diferents activitats d’en-
treteniment per a tots els públics: exhibicions, 
actuacions musicals i activitats infantils.
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DISSABTE 16 DE GENER 

MATÍ 

2/4 d’11  Cercavila matinal i pregó d’inauguració 

2/4 d’12  Cercavila inaugural els músics i dos bufons

12    Acció Teatral “El Perfumer”

2/4 d’1  Falconeria: demostració de vol 

1 Funció de Circ – Espectacle d’habilitats i humor

2/4 de 2 Cercavila

2/4 de 2 El Bosc  
 
TARDA 

2/4 de 5 Cercavila amb músics i un faquir 

5 Acció teatral “Etilio” Soldat Medieval
 
 Falconeria: demostració de vol 

2/4 de 6  Històries de la vida (titelles gegants)
 
 Funció de Circ – “Duelo de Fakirs”

6 Cercavila musical

2/4 de 7  Ronda nocturna

7 Cercavila final: músics, “Scroon” i els seus ensinistradors 

2/4 de 8  Espectacle de foc i faquirisme 
 

DIUMENGE 17 DE GENER 

MATÍ 

2/4 d’11  Cercavila matinal i pregó d’inauguració 

2/4 d’12  Cercavila inaugural; Músics, un bufó i un Faquir

12 Acció Teatral “Ramon de los Bosques”

2/4 d’1 Falconeria demostració de vol 

1 Funció de circ – “La Catapulta”

2/4 de 2 El Bosc 
 
 Cercavila musical 

TARDA 

2/4 de 5  Cercavila musical 

 Cercavila inaugural amb els músics i un bufó

5 Falconeria demostració de vol
 
 Acció teatral “El Perfumer”

2/4 de 6  Històries de la vida (titelles gegants) 
 
 Funció de Circ – “Bufonades”

 Cercavila musical

2/4 de 7  Ronda nocturna 
 
 Cercavila final, “la Mort” i el seu seguici

2/4 de 8  Espectacle de foc i faquirisme 
 

MERCAT      MEDIEVAL
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DISSABTE, 16 DE GENER 
A les 8 del vespre
Al Centre cívic

MARIDATGE LITERARI
Organitza: Biblioteca municipal La Munala

La Biblioteca Municipal La Muntala us proposa 
una vetllada dedicada a la literatura i a la cultura 
del vi. L’Arnau Barangé, sommelier, i l’Eduard 
Márquez, escriptor, seran els encarregats de fer-la 
possible.
Ens presentaran vins de la Rioja, cinc o sis cellers. 
Tastarem vins diferents del mateix raïm (tempra-
nillo ) i analitzarem les diferents interpretacions 
i visions, de cadascuna de les famílies. Anirem 
des dels clàssics més coneguts ( Tondonia, Viña 
ardanza, Cune... ) situats a la Rioja alta ( Haro ) 
fins a visions més modernes, vins més afruitats, 
joves i amb més cos, la Rioja alavesa ( Laguardia 
). Alhora, ens parlaran de novel·les que tracten de 
la relació mare - fills.

Lloc: Al teatre del Centre Cívic El Gorg.

Com inscriure’s: Cal passar per la biblioteca per 
adquirir un tiquet, a partir del 7 de gener. Preu 
per persona 5 euros. Places limitades.
  
Organitza: Biblioteca Municipal La Muntalà 

DIUMENGE 17 DE GENER
A les 11 del matí a 2/4 de 3
Els pins de l’Andreu

PAINTBALL

DIUMENGE, 17 DE GENER
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
Colla de Gegants d’Argentona 
Colla de Gegants de La Llagosta
Colla de Gegants de Cabrils
Colla de Gegants de Cardedeu 
Colla de Gegants de Premià de Mar 
Colla de Geganters de Mataró Colla Iluro
Colla Gegantera de Sant Julià d’Andorra
Colla de Gegants de Caldes d’Estrac
Colla de Gegants d’Alella
Colla de Gegants de Taradell
Colla de Gegants de Caldes de Montbui
Colla de Gegants de Montbau de Barcelona
Colla de Gegants de Borges Blanques 
Colla de Gegants de Santa Coloma de Farners

Cercavila dels Gegants pels carrers següents:
 

Plaça del poble
C/ Sant Antoni,

C/ Església
C/ Josep Brunet

Riera del Gorg
C/ Ginesta

Plaça Dr. Cornudella
C/ Msn. Jacint Verdaguer

C/ Joan Maragall
arribada a Av. Toni Sors

Organitza: Colla de Geganters
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DIVENDRES,  
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 reverent rector de la parrò-
quia i concelebrada per sacerdots de les 
parròquies veïnes. Un any més, l’Orfeó 
Parroquial “El Delme” cantarà la Missa els 
goigs de SANT VICENÇ.

En acabar la Missa

A la Plaça del Poble

SARDANES a càrrec de la 
Cobla SELVATANA

VERMUT POPULAR

A les 6 de la tarda
A la pista annexa al Pavelló

CONCERT I BALL de FESTA 
MAJOR Amb L’ORQUESTRA 
SELVATANA
Entrada lliure amb aforament limitat.

DIUMENGE, 
17 DE GENER 
A les 19 del vespre
Al Centre cívic

TARDA HUMOR:
PEYU AMB L’ESPECTACLE: 

“PLANETA I NEPTÚ”

Entrada gratuita.
Aforament limitat.
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DISSABTE, 
23 DE GENER
A les 10 del matí
A la Biblioteca La Muntala (Centre Cívic El 
Gorg)

BIBLIOGIMCANA 
FAMILIAR: HIP HOP
Un any més la Biblioteca Municipal La Mun-
tala ha preparat una bibliogimcana familiar 
de Festa Major. Enguany el tema és el Hip 
Hop, podreu fer un taller de creació de mú-
sica a càrrec d’Edgard Real i una classe de 
dansa conduïda per l’Anna Hervás. També hi 
trobareu una exposició de documents que 
us permetran aprofundir el coneixement de 
la cultura hip hop.

Activitat gratuïta

Inscripció: Cal passar per la biblioteca a par-
tir de l’11 de gener.

Organitza: Biblioteca Municipal La Muntala

DIUMENGE, 
24 de GENER
A partir de les 10 del matí
Centre cívic el gorg

CAMPIONAT DE FUTBOLÍ 
AVIS + JOVES

Organitza Cau Jove i Associació Xurravins

De 2/4 de 5 fins les 6 de la tarda
 
RUA DE BATUCADA AMB ELS 
BATUBANYUTS

Recorregut:

C/ Major, costat
C/ Església
Torrent del Gorg
Av. Toni Sors 

De 6 a 7 de la tarda
A l’Av. Toni Sors

ESPECTACLE DE CIRC

Organitza: Regidoria de Joventut 
Empresa Top-guay

A les 6 de la tarda
Al Centre Cívic 

ESPECTACLE MUSICAL PER 
A TOTA LA FAMÍLIA: 
ALADDIN
A càrrec de LA RODA PRODUCCIONS

Aladdin és un espectacle de música pop. 
Aladdin és un dels components del grup 
musical Top Flash. Es presenten el con-
curs televisiu Star Band, on els vencedors 
obtenen una gira i l’enregistrament del seu 
primer disc. Guanyar el concurs no serà 
fàcil. La guitarra de l’Aladdin s’ha trencat i 
el jove no es pot permetre comprar-ne una 
de nova. Però gràcies a una llàntia màgica i 
el poder del Geni que la custodia, l’Aladdin 
obtindrà tres desitjos. Sabrà triar els ade-
quats i poder fer realitat el seu somni?

Entrada lliure amb aforament limitat.
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DIUMENGE,
31 DE GENER

15a. MONTALT – BIKE (B.T.T.)
lloc: Zona Esportiva
Hora de sortida: a les 9 del matí
Recorregut: 42 Km. i 1.580m de desnivell 
aproximadament
Dificultat: mitjana alta

Preu: 18 euros, inscripcions online amb límit 
de participants.

El preu de la inscripció inclou esmorzar, avi-
tuallaments i obsequi.

Telèfons d’informació:  

93.791.05.11  Ajuntament
609.32.62.67 Vicenç

www.xurribikers.com

Organitza:  Club Ciclista Xurribikers

ALTRES ACTES

DISSABTE, 
6 DE FEBRER
A les 5 de la tarda
A la Plaça del poble i Pista Annexa

CERCAVILA I BERENAR DE 
CARNAVAL
A les 5 de la tarda a la plaça del poble 
sortida de la cercavila amb la Colla de 
gegants. A continuació a la pista annexa 
gaudirem d’un berenar amb animació.

DIUMENGE, 
7 DE FEBRER
A les 9 del matí
A la Zona Esportiva

PEDALEJADA POPULAR DE 
CARNAVAL.....
TOTHOM DISFRESSAT
Punt de trobada: a les 9 del matí a la zona 
esportiva.

Dificultat mínima.

Botifarrada per a tots els participants

Inscripció: Els dies 25 i 26 de gener, de 9 
a 14h., a l’Ajuntament on se us lliurarà un 
braçalet per poder gaudir de l’esmorzar i 
globus per posar a la bici.

Imprescindible:
-Venir disfressats
-Autorització dels pares per als inscrits me-
nors de 16 anys, si no van acompanyats.

ÚS OBLIGATORI DEL CASC

Organitza: Club Ciclista Xurribikers
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NOTES
L’Ajuntament es reserva el dret de modifi-
car aquest programa, si les circumstàncies 
així ho aconsellen.
Pel concert i ball a la pista annexa al Pave-
lló, el dia  22 de gener, es poden adquirir 
taules (limitades)  al preu de 5 euros a 
l’Ajuntament, el dia 18 de gener  de 9 del 
matí a 1 del migdia.
S’agraeix la col·laboració a tots els qui han 
fet possible la Festa Major d’aquest any 
2016. 

Desitgem a tots els Santvicentins i amics 
que ens visiten, UNA MOLT BONA FESTA 
MAJOR.

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



Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt


