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Sant Vicenç de Montalt comença el 2017 
de la millor manera possible: Any Nou, 
Reis i... Festa Major! 

El nostre patró, Sant Vicenç, ens permet 
allargar els moments de gaudir del 
nostre poble retrobant-nos d’una 
manera distesa amb amics i coneguts en 
un ambient molt familiar. Som un poble 
acollidor, ple d’història i tradicions que 
es donen la mà en el recorregut lúdic, 
cultural i participatiu que ens ofereix 
la present edició de la nostra Festa 
d’Hivern.

Amb aquesta energia positiva encarem 
el nou any. Al davant tenim reptes 
importants que ens esperonen a superar 
les dificultats del dia a dia i seguir trebal-
lant pel benestar comú. El recorregut 
no és fàcil, però el camí està ben traçat 

i sumant esforços aconseguirem arribar 
a la meta que no és altra que fer de Sant 
Vicenç de Montalt un poble amable i 
confortable, però també actiu, compro-
mès i combatiu amb les injustícies.

Les estadístiques ens situen en un lloc 
privilegiat, però no podem oblidar que 
hi ha santvicentins i santvicentines que 
necessiten de la nostra solidaritat i de 
major atenció per part de l’Ajuntament. 
Som sensibles a aquestes necessi-
tats i tenim el compromís, personal i 
col·lectiu, de lluitar contra la pobresa i 
les desigualtats i, a la vegada, fomentar 
la cohesió social. Aquest és l’esperit 
que ens guia, fins i tot, quan el poble es 
vesteix de festa.
Estem davant d’un programa participa-
tiu, amb propostes variades i atractives 
per a tots els públics. Petits, joves i 

grans podrem trobar espais on gaudir 
de la música, l’esport, la gastronomia i 
un munt d’activitats que són possibles 
gràcies a l’entusiasme que posen les 
entitats i associacions. 
A tots els que heu treballat perquè ens 
sentim orgullosos de la nostra Festa i del 
nostre poble –personal de l’Ajuntament 
i entitats ciutadanes- us dono les gràcies 
perquè sense el vostre esforç hauria 
estat impossible aquest programa tan 
atractiu.

Us convido a tots i a totes a sortir al 
carrer, gaudir de les diferents activi-
tats i viure intensament aquesta Festa 
d’Hivern.

Molt bona Festa Major!

Miquel Àngel Martínez i Camarasa. 
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Fotografia: Miguel Ángel de Paco

NOTES

L’Ajuntament es reserva el dret de mod-
ificar aquest programa, si les circum-
stàncies així ho aconsellen.
Pel concert i ball a la pista annexa al 
Pavelló, 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 o de 4 a 7 
de la tarda. El pagament s’haurà d’efec-
tuar amb tarja de crèdit.

S’agraeix la col·laboració a tots els qui 
han fet possible la Festa Major d’aquest 
any 2017. 

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
Associació Montaltrek

Club Ciclista Xurribikers
Biblioteca La Muntala

CaixaBank
Regidoria d’Ensenyament 

Regidoria de Joventut
Regidoria de Cultura i Festes

Regidoria de Comunicació
Policia Local

Brigada Municipal

Disseny: Albert Garcia
bmxalbert@hotmail.com 

Desitgem a tots els Santvicentins 
i amics que ens visiten, 
UNA MOLT BONA FESTA MAJOR.
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Com cada any i sense pausa, després 
del Nadal arriba la festa del nostre 
Patró.
La Festa Major amb majúscules. La 
“gran” festa.
També i com cada any, els actes se’ns 
allarguen en el temps. Tres caps de set-
mana farcits d’actes amb l’objectiu que 
tots, grans, no tan grans i menuts, pu-
guem trobar allò que més ens agrada.
Ens tocarà mirar el cel i esperar que el 
temps ens acompanyi i que el fred no 
sigui massa sever. Que ens deixi gaudir 
dels amics, de la família, de les bones 
estones que de ben segur compartirem. 
Moments per riure, per ballar, per men-
jar, per jugar, per escoltar... per gaudir.
Encarem un nou any amb renovades 
il·lusions. Que tinguem tots una bona 
Festa Major i un bon any!!!

Que comenci la festa!!!

Amadeu Clofent i Rosique
1r Tinent d’Alcalde

Regidor de Cultura, 
Gestió Econòmica i 

Participació Ciutadana 
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Fotografia: Albert Garcia

16a. MONTALT – BIKE (B.T.T.)
Lloc: Zona Esportiva
Hora de sortida: a les 9 del matí

Recorregut: 40 Km. i 1600m de desnivell aproximadament
Dificultat: mitjana alta

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

El preu de la inscripció inclou esmorzar, avituallaments i obsequi.

Informació:  
www.xurribikers.com

609.32.62.67 Vicenç
93.791.05.11 Ajuntament

Organitza: Club Ciclista Xurribikers

A les 7 del vespre
Al Centre cívic

TARDA HUMOR:
1001 GAGS 
AMB JORDI RIOS I MÒNICA 
PEREZ
Entrada lliure amb límit d’aforament

“1.001 gags és un espectacle que no va de res, no 
té temes concrets, ni hi ha fil conductor, res més es 
tracta de riure. Hi ha gags visuals, gags d’humor 
absurd, gags de jocs de paraules, gags de “One 
Liner” ...

Per què hauries d’anar a veure 1.001 gags? Perquè 
el riure té moltíssims beneficis per a la salut:

• T’ajuda a fer caca, afavoreix la digestió gràcies a les 
contraccions de tots els músculs abdominals.
• Disminueix el colesterol a la sang.
• Allibera l’hormona beta-endorfina que envia mis-
satges positius al cervell i crea sensació de benestar.
• Ajuda a reduir la glucosa de la sang.
• Redueix el nivell d’estrès.

Amb 1.001 gags res més volem fer riure. No volem 
explicar cap història, ni enviar cap missatge. Si 
volguéssim enviar un missatge, us ho enviaríem per 
WhatsApp. “

Text extret del facebook oficial:
https://www.facebook.com/events/1801773586759490/

Diumenge 29 de Gener 
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D’ 11 del matí a 2/4 de 3
Els pins de l’Andreu 

PAINTBALL
Organitza Regidoria de Joventut amb 
Can Putxet

Inscripcions i preu a determinar consul-
tar al “Cau Jove” Regidoria de Jovenud.

A les 7 de la tarda
Al Centre Cívic “El Gorg”

LES MÈLIES TEATRE DE PINEDA DE 
MAR PRESERNTA LA 

COMEDIA MUSICAL 
“TAL COM SOM”
Organitza: Ass. de Gent Gran “Els 
Xurravins”

A les 7 de la tarda
A l’Av. Toni Sors

PASSEJADA DE FESTA MAJOR 
EL MIRADOR AMB 
LLUNA PLENA I RUTA 
CURTA PER 
MONTALTKIDS 
(nens de 3 a 8 anys)

Cal portar: Aigua, lot, calçat de muntan-
ya i entrepà (opcional)

En arribar, begudes calentes per a 
tothom

Inscripcions a l’Ajunatment:
Dies 2 i 3 de gener de 9h a 14h

Organitza: Ass. Excursionista Montaltrek

Dissabte 14  De Gener 

A 2/4 de 6 de la tarda
Al Centre Cívic “El Gorg”

LLIURAMENT PREMIS 
CONCURS DE 
FOTOGRAFIA 
AMB TELÈFON MÒBIL 
INTERGENERACIONAL

Organitza: Ass. de Gent Gran “Els Xur-
ravins”, Cau Jove i “La Caixa”

A les 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 parròquia Mn. Xavier Grau Pont. Un any més, l’Or-
feó Parroquial “El Delme” cantarà la Missa Pontificalis de Lorenzo Perosi i els goigs de 
SANT VICENÇ.

En acabar la Missa
A la Plaça del Poble

SARDANES a càrrec de la Cobla MONTGRINS
i VERMUT POPULAR
A les 6 de la tarda
A la pista annexa al Pavelló

CONCERT I BALL de FESTA MAJOR
amb L’ORQUESTRA MONTGRINS
Entrada lliure amb límit d’aforament
Servei de Bar

Organitza la Regidoria de Cultura i Festes

A partir de les 10 del matí
Al Centre Cívic
 

CAMPIONAT DE 
FUTBOLÍ AVIS + JOVES
Organitza Regidoria de Joventut i Asso-
ciació de Gent Gran “Els Xurravins”

Diumenge 22 de Gener DISSABTE 28 de Gener 

A 2/4 de 6 de la tarda
Al Centre Cívic 

ESPECTACLE MUSICAL PER A 
TOTA LA FAMÍLIA: 

ALÍCIA

A càrrec de la
companyia 
TOCATS DEL BOLET

Entrada lliure amb aforament limitat

A 2/4 d’11 de la nit
A la Pista Annexa 

CONCERT 
MIQUEL DEL ROIG 
I DJ DOMENEC CANAL
Entrada lliure amb aforament limitat
Servei de Bar

Organitza Regidoria de Joventut
Col·labora Regidoria de Cultura i Festes

A l’Av. Toni Sors
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A 3/4 d’11 del matí
Cercavila dels Gegants pels carrers 
següents:

Plaça del Poble
C/ Sant Antoni
C/ de l’Església
C/ Josep Brunet
Riera del Gorg
C/ Ginesta
Av. Montaltnou
Plaça Dr. Cornudella
Mn. Jacint Verdaguer
C/ Joan Maragall
Av. Montaltnou i arribada a 
l’Av. Toni Sors, on hi haurà ballada de 
les colles geganteres i exhibició dels 
Bascos d’Ordizia

Organitza: Colla de Geganters
Col·labora: Regidoria de Cultura i 
Festes

A les 2 de la tarda
A la pista annexa al Pavelló

XXII ESCUDELLADA DE 
FESTA MAJOR
Venda de tiquets: a l’Ajuntament:

-3 de gener empadronats màxim 8 
tiquets per persona, de 9h a 13h i de 
16h a 19h.
-4 de gener empadronats i no empa-
dronats màxim 8 tiquets per persona, 
de 9h a 14h.
Preu del tiquet: 10 euros pagament 
amb targeta de crèdit o de dèbit. 
Places limitades

Organitza: Regidoria de Cultura i Festes
Col·laboren: “Els Escudellaires”  

TROBADA DE GEGANTS I CAPGROSSOS
A les 9 del matí
A la Plaça del Poble

PLANTADA DELS GEGANTS 
Colles participants:  
Colla de Geganters de Sant Vicenç de Montalt
Colla de Gegants d’Alella 
Colla de Gegants de Vilassar de Dalt
Colla de Gegants de Sant Joan Despí
Colla de Gegants de Masnou
Colla de Gegants de Sant Jaume de Barcelona 
Colla de Gegants de Borges Blanques 
Colla de Gegants de Taradell
Colla de Geganters del Clot Barcelona
Colla de Gegants de Caldes d’Estrac
Colla de Gegants de L’Ocellaire de l’Eixample de Barcelona
Exhibició dels Bascos d’Ordizia

Diumenge 15  de Gener 

De les 10 del matí a 2/4 de 2 de la tarda
A la Biblioteca La Muntala

BIBLIOGIMCANA – TALLER
LA MÀGIA DELS COLORS
Un any més la Biblioteca Municipal La Muntala ha preparat una bibliogimcana de 
Festa Major. Enguany el tema són els colors.

Laboratori: Diverteix-te amb la Química dels Colors (a partir de 12 anys)
Taller: Colora la teva samarreta (adreçat a infants)

Dia i lloc: Dissabte 21 de gener de 10 a 13:30h, al Centre Cívic El Gorg.
Com inscriure’s: Cal passar per la biblioteca, a partir del 9 de gener. 

Activitat Gratuïta. 
Places limitades.

Organitza: Biblioteca Municipal La Muntala 

A les 12 del migdia
Al Casal d’”Els Xurravins”

FINAL DEL TORNEIG DE BILLAR 
D’ELS XURRAVINS DE FESTA MAJOR
Organitza: Associació de Gent Gran “Els Xurravins”

De 7 de la tarda a 8 del vespre
Al mercat medieval

CERCAVILA DELS
BATUBANYUTS I DIABLES
Organitza Regidoria de Joventut

A les 9 del vespre
Al Centre cívic

MARIDATGE LITERARI
La Biblioteca Municipal La Muntala us 
proposa una vetllada dedicada a la 
literatura i a la cultura del vi. L’Arnau 
Barangé, sommelier i Jaume Benavente, 
escriptor, seran els encarregats de fer-la 
possible.

Títol: NOVEL·LA NEGRA I PAISATGE 
Jaume Benavente ens farà un recor-
regut literari per 4 llocs: Amsterdam, 
Illa de Pico (Açores), Catalunya Nord i 
Londres.

Per altra banda l’Arnau Barangé ens 
presentarà:

Vi blanc: Menade Verdejo 2015
Vi negre: Solluna de 2014 del Priorat
Vi dolç: Garnatxa ambre 2013
Cava: Memòria Gran Reserva 2008Dia i 

lloc: Dissabte 21 de gener, a les 21h, al 
teatre del Centre Cívic El Gorg.

Com inscriure’s: Cal passar per la biblio-
teca per adquirir un tiquet, a partir del 
9 de gener. Preu per persona 7 euros. 
Places limitades.
  
Organitza: Biblioteca Municipal La 
Muntala 

Dissabte 21 de Gener 

programaimposat.indd   15-16 20/12/16   23:35



De les 10 del matí a 2/4 de 2 de la tarda
A la Biblioteca La Muntala

BIBLIOGIMCANA – TALLER
LA MÀGIA DELS COLORS
Un any més la Biblioteca Municipal La Muntala ha preparat una bibliogimcana de 
Festa Major. Enguany el tema són els colors.

Laboratori: Diverteix-te amb la Química dels Colors (a partir de 12 anys)
Taller: Colora la teva samarreta (adreçat a infants)

Dia i lloc: Dissabte 21 de gener de 10 a 13:30h, al Centre Cívic El Gorg.
Com inscriure’s: Cal passar per la biblioteca, a partir del 9 de gener. 

Activitat Gratuïta. 
Places limitades.

Organitza: Biblioteca Municipal La Muntala 

A les 12 del migdia
Al Casal d’”Els Xurravins”

FINAL DEL TORNEIG DE BILLAR 
D’ELS XURRAVINS DE FESTA MAJOR
Organitza: Associació de Gent Gran “Els Xurravins”

De 7 de la tarda a 8 del vespre
Al mercat medieval

CERCAVILA DELS
BATUBANYUTS I DIABLES
Organitza Regidoria de Joventut

A les 9 del vespre
Al Centre cívic

MARIDATGE LITERARI
La Biblioteca Municipal La Muntala us 
proposa una vetllada dedicada a la 
literatura i a la cultura del vi. L’Arnau 
Barangé, sommelier i Jaume Benavente, 
escriptor, seran els encarregats de fer-la 
possible.

Títol: NOVEL·LA NEGRA I PAISATGE 
Jaume Benavente ens farà un recor-
regut literari per 4 llocs: Amsterdam, 
Illa de Pico (Açores), Catalunya Nord i 
Londres.

Per altra banda l’Arnau Barangé ens 
presentarà:

Vi blanc: Menade Verdejo 2015
Vi negre: Solluna de 2014 del Priorat
Vi dolç: Garnatxa ambre 2013
Cava: Memòria Gran Reserva 2008Dia i 

lloc: Dissabte 21 de gener, a les 21h, al 
teatre del Centre Cívic El Gorg.

Com inscriure’s: Cal passar per la biblio-
teca per adquirir un tiquet, a partir del 
9 de gener. Preu per persona 7 euros. 
Places limitades.
  
Organitza: Biblioteca Municipal La 
Muntala 

Dissabte 21 de Gener 

A 3/4 d’11 del matí
Cercavila dels Gegants pels carrers 
següents:

Plaça del Poble
C/ Sant Antoni
C/ de l’Església
C/ Josep Brunet
Riera del Gorg
C/ Ginesta
Av. Montaltnou
Plaça Dr. Cornudella
Mn. Jacint Verdaguer
C/ Joan Maragall
Av. Montaltnou i arribada a 
l’Av. Toni Sors, on hi haurà ballada de 
les colles geganteres i exhibició dels 
Bascos d’Ordizia

Organitza: Colla de Geganters
Col·labora: Regidoria de Cultura i 
Festes

A les 2 de la tarda
A la pista annexa al Pavelló

XXII ESCUDELLADA DE 
FESTA MAJOR
Venda de tiquets: a l’Ajuntament:

-3 de gener empadronats màxim 8 
tiquets per persona, de 9h a 13h i de 
16h a 19h.
-4 de gener empadronats i no empa-
dronats màxim 8 tiquets per persona, 
de 9h a 14h.
Preu del tiquet: 10 euros pagament 
amb targeta de crèdit o de dèbit. 
Places limitades

Organitza: Regidoria de Cultura i Festes
Col·laboren: “Els Escudellaires”  

TROBADA DE GEGANTS I CAPGROSSOS
A les 9 del matí
A la Plaça del Poble

PLANTADA DELS GEGANTS 
Colles participants:  
Colla de Geganters de Sant Vicenç de Montalt
Colla de Gegants d’Alella 
Colla de Gegants de Vilassar de Dalt
Colla de Gegants de Sant Joan Despí
Colla de Gegants de Masnou
Colla de Gegants de Sant Jaume de Barcelona 
Colla de Gegants de Borges Blanques 
Colla de Gegants de Taradell
Colla de Geganters del Clot Barcelona
Colla de Gegants de Caldes d’Estrac
Colla de Gegants de L’Ocellaire de l’Eixample de Barcelona
Exhibició dels Bascos d’Ordizia

Diumenge 15  de Gener 
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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, formatges, etc.. 

També s’organitzen diferents activitats 
d’entreteniment per a tots els públics: 
exhibicions, actuacions musicals i activ-
itats infantils.

Dissabte 21 i Diumenge 22 de Gener 

 

MATÍ 

 11 Cercavila inaugural els músics i dos bufons 
 2/4 d’1    Acció Teatral “El Perfumer”
 1 Funció de Circ – Espectacle d’habilitats i humor 
 2/4 de 2 Cercavila  
 

TARDA 

 5 Cercavila amb músics i un faquir 
 2/4 de 6 Acció teatral “Etilio” Soldat Medieval
 6 Cercavila musical 
 2/4 de 7  Funció de Circ – “Duelo de Fakirs” 
 2/4 de 9 Cercavila final: músics, “Scroon” i els seus ensinistradors 

 

MATÍ 

 11 Cercavila inaugural; Músics, un bufó i un Faquir 
 2/4 d’1  Acció Teatral “Ramon de los Bosques” 
 1 Funció de circ – “La Catapulta”
 2/4 de 2 Cercavila musical
 
TARDA 

 5 Cercavila inaugural amb els músics i un bufó 
 2/4 de 6  Acció teatral “El Perfumer”
 6 Cercavila musical 
 2/4 de 7  Funció de Circ – “Bufonades” 
 8 Cercavila final, “la Mort” i el seu seguici 

DISSABTE 21 DIUMENGE 22
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