FESTA MAJOR
ESTIU 2017

Sant vicenç de montalt
del 5 al 19 d’agost

SALUDA:

Miquel Àngel Martínez i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

La Festa Major en honor a la Mare de Déu de l’Assumpció és una fita
important en el calendari anual de tots nosaltres: marca l’apogeu de
la temporada d’estiu i al seu torn, el tímid començament del declivi
del dia, que ens conduirà cap a la tardor.
En aquest 2017, també coincideix amb l’apogeu del mandat d’aquesta corporació municipal i per això, què millor ocasió per agrair el
treball de tots els regidors durant aquests dos anys i escaig. Independentment que uns exerceixin de govern i altres d’oposició, en general tots hem col·laborat per aconseguir el millor per Sant Vicenç i per
a tots els veïns.

En aquest objectiu, ens acompanyen i ajuden les persones que conformen la plantilla de l’Ajuntament, un col·lectiu compromès en el
seu treball per fer que Sant Vicenç sigui un municipi amb serveis de
qualitat i que es preocupen pel benestar dels que aquí vivim.
Com a alcalde, sóc conscient que sempre hi ha marge de millora,
però crec que tots ens podem sentir orgullosos de Sant Vicenç, un
poble atractiu per viure i conviure, per impulsar projectes, per a romandre, establir-se i prosperar com a persones, famílies, empreses ...
La Festa Major és, fonamentalment, un punt de trobada amb la
família, els amics, els veïns i amb tot aquell que ens visita en aquests
entranyables dies d’alegria.
És el meu desig personal i el de tota la corporació municipal que
aquests dies fem gala de l’esperit ‘xurraví’, que no és altre que el de
compartir amb els altres; compartir les nostres tradicions i costums,
compartir la felicitat i l’alegria pròpia de les festes, compartir bons
moments però compartir també els moments difícils. Aquesta és la
veritable grandesa dels santvicentins.
L’èxit d’aquesta Festa Major depèn de tu, de mi i de tots. Gaudiu
d’aquests dies, viviu les festes amb intensitat, alegria i germanor i
sigueu feliços, fent feliços els altres.
Gràcies anticipades a la Regidoria de Cultura, al personal de les
diferents àrees i serveis municipals i a les entitats, tots ells són part
important de la festa i sense ells la festa no seria tal.
Un record emocionat per als que ja no hi són, però que seguiran estant en els nostres cors per sempre més. El seu major desig és la nostra felicitat i el nostre millor regal fer realitat el seu desig de felicitat.
Que tingueu molt bona Festa Major!

Amadeu Clofent i Rosique

1r Tinent d’Alcalde Regidor de Cultura,
Gestió Econòmica i Participació Ciutadana
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

En el moment d’escriure aquesta presentació encara no hem entrat
a l’estiu i la calor ja ha fet acte de presència amb una força fora del
normal per l’època. Quan arriba aquest temps el cos ja ens demana
“festa”. Serà pel cansament acumulat de tot l’any, per la durada de les
hores de claror dels dies o per la mateixa calor, que comencem a notar que ens fa falta fer una parada. I per fer-la, què millor que gaudir
de la nostra Festa Major.
Com cada edició, des de la regidoria, intentem oferir-vos un programa variat, on sigui possible trobar coses que ens agradin a tots:
petits, joves i grans. Un programa pensat per gaudir-lo en companyia
de familiars i amics i programat per fer-lo en espais oberts, al aire lliure que és el que ve més de gust aquests dies. Això ens obliga a tenir
sempre un ull mirant al cel per preveure el temps que ens espera,
no fos cas que una tamborinada d’estiu en obligui a aixoplugar-nos.
Però confiem que la climatologia ens sigui propícia i no ens aigualeixi la festa.
L’agost és el mes de les vacances per a molt de nosaltres i, potser,
alguns no estareu al poble. I d’altres potser gaudireu de Sant Vicenç perquè precisament hi passeu les vostres. Sigui com sigui, tots
quedeu oficialment convidats a participar i compartir bones estones
al entorn de la música, l’aigua, el foc, el sopar, les activitats, els jocs,
l’alegria, el riure i la gatzara. Tot plegat amb un objectiu molt clar:
gaudir del nostre poble i d’un merescut descans.

Molt bona Festa Major!!!

DISSABTE, 5 D’AGOST

DIJOUS, 10 D’AGOST

A 2/4 de 9 del vespre, des de l’aparcament del carrer Ginesta

A les 10 del matí, a la Biblioteca La Muntala

SORTIDA NOCTURNA I BANY
A LA PISCINA MUNICIPAL

BIBLIOGIMCANA

A la sortida s’entregarà a tots el participants un
braçalet per banyar-se a la piscina
Organitza: MontalTrek

Viatge amb Gullivert. Inspirada en l’obra de Jonathan Swift.
Inscrpcions a partir de l’1 d’agost a la Biclioteca La Muntala.
A les 5 de la tarda , a la Pista Annexa
Torneig de Pim Pom
Organitza Regidoria de Joventut – Cau Jove
A les 5 de la tarda , a la Pista Annexa

TORNEIG DE PIM POM
Organitza Regidoria de Joventut – Cau Jove
A les 10 del vespre, al Centre Cívic “El Gorg”

MARIDATGE DE POESIA
Un vi negre en copes rosses, de Josep Pedrals, poeta.
Acompanyat per Arnau Barangé, sommelier.
Preu tiquet: 10 euros
Venda de tiquets:
Biblioteca La Muntala, a partir del dia 1 d’agost. Places limitades
Horari Biblioteca agost:
Dilluns, Dimecres i Divendres de 16h a 20:30h
Dimarts i dijous de 10h a 13:30h i de 16h a 20:30h
Organitza Biblioteca La Muntala

DIVENDRES 11 D’AGOST

DISSABTE, 12 D’AGOST

A les 10 del vespre, a la pista annexa al Pavelló Toni Sors

A partir de 2/4 d’11h del matí i fins 2/4 de 2 del migdia
Parc dels Germans Gabrielistes

SOPAR DE FESTA MAJOR

MATÍ D’INFLABLES

Menú:

A les 5 de la tarda, al Parc dels Germans Gabrielistes

Pollastre a l’ast amb patates al caliu
Postres
Pa, aigua, vi i cava

FESTA HOLI

seguidament

BALL DE FESTA MAJOR
Amb el grup LIBERTY – LA PETITA GRAN ORQUESTRA
Venda de tiquets a l’Ajuntament de Sant Vicenç els dies:
20 de juliol, de 9h. a 13h. per empadronats.
21 de juliol, de 9h. a 13h. per empadronats i no empadronats.
Preu 15€ per tiquet i un màxim de 8 tiquets per persona
Places limitades
Organitza Regidoria de Cultura i Festes

Organitza Regidoria de Joventut - Cau Jove
A les 11 de la nit, al pati de l’Ajuntament

CONCERT DE PIANO AMB EL SANTVICENTÍ
MARC PERNA
Organitza Regidoria de Cultura i Festes

DIUMENGE, 13 D’AGOST
A partir de les 11 del matí, zona esportiva

PARC REFRESCANT
Llisca per la rampa (novetat d’enguany dos carrils), esquitxa’t , refrescat i
capbussa’t amb els tobogans mes refrescants.
A partir de les 11 del matí, zona esportiva

BIG BALL
Seguidament

FESTA DE L’ESCUMA

A les 10 del vespre

CORREFOC
Amb la COLLA DE DIABLES DE CALDES D’ ESTRAC i les COLLES
convidades de CANET i RIPOLL
En acabar el correfoc, i per treure’ns la calor, a la Piscina Municipal

BANY DE NIT AMB MÚSICA DJ STRAW&BERRY
DOMENEC CANAL

DIES 14 I 15 D’AGOST

DILLUNS, 14 D’AGOST

A la tarda, Al Passeig Marquès Casa Riera

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

7É. MERCAT AL MAR

CONCERT CESK FREIXAS I ANIMAL

Organitza Regidoria de Cultura i Festes

Organitza: Regidoria de Cultura i Festes

DIMARTS, 15 D’AGOST
A les 10 del matí.

REPICADA DE CAMPANES I PETARDADA
ANUNCIANT LA FESTA MAJOR.
A 2/4 d’11 del matí

PASSEJADA POPULAR I ACOMPANYAMENT DELS
GEGANTS DE SANT VICENÇ
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 I VERMUT POPULAR

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 “ROM CREMAT” a l’estil dels vells pescadors.
Col·labora: Centre de jardineria ARQUE
A continuació

CASTELL DE FOCS.
Organitza Regidoria de Cultura i Festes

DISSABTE, 19 D’AGOST
A les 11 de la nit, a Montaltparc.

BALL AMB EL GRUP GENION’S
Organitza Regidoria de Cultura i Festes

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.

Regidories i Entitats que han
fet possible aquest programa:
Biblioteca La Muntala
Parròquia de Sant Vicenç
Orfeó Parroquial El Delme
Club Petanca Santvicentí
Colla de Geganters
Policia Local
Brigada Municipal
Regidoria de Cultura i Festes
Regidoria de Joventut
Regidoria de Comunicació
Associació Excursionista Montaltrek
Disseny d’Albert Garcia
(beginatdesign@gmail.com)

“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 pirotècnic, 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.
Ajuntament de
Sant Vicenç de Montalt

