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Del 13 al 28 de Gener



Miquel Àngel Martínez i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Benvolguts santvicentins i santvicentines, veïns, veïnes i visitants. 

Quan l’hivern gira la cantonada i el fred més es deixa notar, arriben unes dates que cada any 
vénen fortament assenyalades en el calendari de tot santvicentí, la Festa Major en honor al 
nostre patró, de les que, sempre, estiguem on estiguem, presumim amb orgull. 
Les nostres festes són motiu per l'alegria i per oblidar la rutina quotidiana i, a més, també són 
una ocasió per celebrar que som una comunitat activa, que afronta el futur amb optimisme i amb 
la il•lusió compartida de fer-la, dia a dia, un lloc millor on viure des de la convivència i la 
tolerància. 

Un cop més, espero que aquestes festes ens serveixin d'aparador per mostrar a tots els que ens 
visiten els nostres valors i la nostra projecció de futur. És moment de ballar, de cantar, de riure, 
de fer un parèntesi en la rutina diària; en definitiva, és moment de passar-ho bé. Aturar-nos i 
mirar enrere ens serveix per prendre perspectiva i, sobretot, per prendre impuls. Veure el camí 
recorregut pel nostre municipi i albirar amb optimisme el que ens queda per recórrer. 

No vull deixar passar l’ocasió de destacar la gran tasca desenvolupada des de la Regidoria de 
Cultura i Festes, agraint a tots aquells que amb ella col•laboren: les altres regidories, el personal 
de l'Ajuntament, les associacions i a quantes persones que des d'altres col•lectius o de forma 
individual, pel seu magnífic treball, no només per la simple satisfacció del bon fer en pro de tots 
els habitants del nostre municipi, sinó també per aconseguir que Sant Vicenç brilli intensament i 
amb llum pròpia, preparada per rebre nombrosos visitants que s'acostaran a la nostra vila amb la 
finalitat de gaudir de la seva gent i tradicions que són l'orgull de totes i tots. 

Dunar també la benvinguda a tots aquells veïns que s'han incorporat a la localitat en aquests 
últims mesos i viuran la seva primera Festa Major com un més de nosaltres, viviu i gaudiu les 
festes com a tals. 

M'agradaria reservar unes línies per dedicar un record als que estan absents, els que no poden 
assistir per diversos motius, als quals estan passant per moments difícils i als que van compartir 
dates passades i avui no es troben entre nosaltres. 

Ara toca gaudir d’aquests dies de diversió i de l’ampli programa d’actes pensats per a tots els 
públics, des dels més petits als més grans. 

Per això, i en nom de tota la Corporació Municipal i en el meu propi, us convido a què ens 
acompanyeu i gaudiu intensament. Ens veiem al carrer, a la plaça, ... on la festa ens porti. Que 
l'alegria sigui la nostra bandera!. 

Bona Festa Major! 



Amb l’alegria pròpia de la festa, encarem la nostra Festa Major. En ple hivern i amb el fred 
ben viu, us proposem un seguit d’actes i activitats per a gaudir durant uns dies de la 
companyia de familiars i amics. 

Com ens passa cada any, concentrem en els caps de semana la majoria d’esdeveniments 
amb l’ojectiu que tots hi poguem participar. Aquest fet marca molt l’agenda de la regidoría de 
Cultura i Festes, ja que enllacem el cercle nadalenc amb la Festa Major i el Carnestoltes,
gairebé sense pausa, convertint aquestes dates amb les de més activitat de l’any. 

Aprofitant l’ocasió que em brinda aquest programa d’adreçar-me a tots vosaltres, voldria fer 
esment de les persones que col.laboren i fan posible que tot això sigui realitat. Són els que 
no surten a la fotografia però que amb la seva entrega, il.lusió i bon fer, ho preparen i 
treballen perquè tots gaudim al màxim. Em referixo als tècnics de les diferents àrees de 
l’Ajuntament, al personal de la Brigada, als agents de la Policia Local,  a les Entitats que 
participen de manera activa i també a persones que, a títol individual i de manera altruista 
estan disposats a fer possible que les festes i actes llueixin al màxim. Són un bon nombre i 
sense ells us ben asseguro que el resultat final no seria el mateix. A tots i de tot cor, moltes 
gràcies!!! 

Només em resta desitjar-vos que gaudiu de la festa. Que participeu activament d’allò que 
més us ompli i agradi. Que vingueu acompanyats d’amics i familiars i que, entre tots, 
convertim d’aquests dies en moments entranyables. I que tinguem tots un bon any 2.018. 

 

1r Tinent d'Alcalde 
Regidor de Cultura i Festes 

Gestió Econòmica 
Participació Ciutadana

Amadeu Clofent i Rosique



DISSABTE, 13 DE GENER  
 

D'11 del matí a 2 del migdia 
Els Pins de l'Andreu.
Organització Regidoria de Joventud 

amb Can Putxet 
Inscicpció i preu a determinar  

 consultar al "Cau Jove" Regidoria de Joventud 

PASSEJADA DE 
FESTA MAJOR 

Organiza: Ass. Excursionistea Montaltrek. 
Col·labora: Regidoria de Cultura i Festes 

 

Cal portar: Aigua, lot, calçat de muntanya i 
entrepà (opcional). 

En arribar begudes calentes  per a tothom. 

A les 7 de la tarda 
A l'Av. Toni Sors

  
PAINTBALL



DIUMENGE, 14 DE GENER  
XXIII ESCUDELLA 
DE FESTA MAJOR 

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

Venda de tiquets: a l'Ajuntament de 9h a 14h 
- 2 de gener empadronats 

- 3 de gener obert a tothom.  
Màxim 8/10 tiquets per persona. 

Preu del tiquet: 15 euros. 
Places limitades 

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



DISSABTE I DIUMENGE,  
20 I 21 DE GENER  

 MERCAT MEDIEVAL 

10 Obertura del mercat, els tallers, oficis i tallers (tot el dia) 
10 Obrim els tallers infantils fins a les 2 
10 Obrim el campament 
2/4 d’11 Espectacle obertura campament Infantil 
11 Cercavila musical (Bocs Biterna – Itinerant) 
2/4 d’12 Lluita de cavallers (Gog i Magog – Campament infantil) 
2/4 d’1 Drac Weigen  (Gog i Magog – itinerant)     
2/4 d’1 Cercavila musical  (Bocs Biterna – Itinerant) 
2/4 d’1 Conte Contes Medievals ( Campament Infantil) 
2/4 d’ 2 Cercavila Musical ( Bocs Biterna) 
¾ d’ 2 La Bruixa de 3 caps i l’Abat dels bojos arriben al mercat (itinerant) 
          

5 Obrim els tallers infantils (fins les 8) 
5 Drac Weigen ((Gog i Magog – itinerant)   
2/4 de 6 Cercavila Musical ( Bocs Biterna) 
6 Lluita de Cavallers (Gog i Magog – Campament infantil) 
7 Cercavila musical (Bocs Biterna – itinerant) 
7 La Bruixa de 3 caps i l’Abat dels bojos arriben al mercat (itinerant) 
2/4 de 8 Conte Contes Medievals ( Campament Infantil) 
8 Cercavila Musical ( Bocs Biterna) 
2/4 de 9 Espectacle de Cloenda 
9 Tancament mercat 

Matí i tarda 
A la Plaça de l'Església 

DISSABTE MATÍ 

DISSABTE TARDA



10 Obertura del mercat, els tallers, oficis i tallers (tot el dia) 
10 Obrim els tallers infantils fins a les 2 
10 Obrim el campament 
2/4 d’11  Espectacle obertura campament Infantil 
11 Cercavila musical (Bocs Biterna – Itinerant) 
2/4 d’12  Lluita de cavallers (Gog i Magog – Campament infantil) 
2/4 d’1  Drac Weigen  (Gog i Magog – itinerant)     
2/4 d’1 Cercavila musical  (Bocs Biterna – Itinerant) 
2/4 d’1 Conte Contes Medievals ( Campament Infantil) 
2/4 d’ 2 Cercavila Musical ( Bocs Biterna) 
¾ d’ 2 La Bruixa de 3 caps i l’Abat dels bojos arriben al mercat (itinerant) 
          

5 Obrim els tallers infantils (fins les 8) 
5 Drac Weigen ((Gog i Magog – itinerant)   
2/4 de 6 Cercavila Musical ( Bocs Biterna) 
6 Lluita de Cavallers (Gog i Magog – Campament infantil) 
7 Cercavila musical (Bocs Biterna – itinerant) 
7 La Bruixa de 3 caps i l’Abat dels bojos arriben al mercat (itinerant) 
2/4 de 8 Conte Contes Medievals ( Campament Infantil) 
8 Cercavila Musical ( Bocs Biterna) 
2/4 de 9 Espectacle de Cloenda 
2/4 de 9 Tancament mercat 

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 activitats infantils. 

DIUMENGE MATÍ 

DIUMENGE TARDA



DISSABTE, 20 DE GENER  
BIBLIOGIMCANA-TALLER 

EL LABORATORI 
DEL MAG MARLÍ

El taller convertirà els nens i nenes en mags. Aprendran a crear les seves 
pocions i els trucs màgics per transformar els objectes i materials al laboratori 
com feia el mag Merlí. 
Taller de motivació i foment de la cultura científica. 
A través de l’experimentació i el joc es desenvolupa el mètode científic de 
pensament, fomentant en els infants la capacitat d’observació de la realitat, la 
formulació de preguntes, la reflexió i la producció pròpia de coneixement com a 
forma d’aprenentatge. 

Dia i lloc: Dissabte 20 de gener a les 10 del matí, al Centre Cívic El Gorg. 
Com inscriure’s: Cal passar per la biblioteca, a partir del 12 de gener. 
Per a nens i nenes de 5 a 8 anys 
Activitat Gratuïta. 
Places limitades, grup màxim de 30 participants  

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

Organitza: Biblioteca Municipal La Muntala 
Col•labora:Regidoria de Cultura i Festes  



MARIDATGE LITERARI
A les 9 del vespre 
Al Centre Cívic

La Biblioteca Municipal La Muntala us proposa una vetllada dedicada a la 
literatura i a la cultura del vi. 
Títol: SI NO ES POT BALLAR, NO ÉS LA MEVA REVOLUCIÓ 
A càrrec de l’escriptora Bel Olid i del sommelier Arnau Barangé 

Dia i lloc: Dissabte 20 de gener, a les 21h, al teatre del Centre Cívic Els Gorg. 
Com inscriure’s: Cal passar per la biblioteca per adquirir un tiquet, a partir del 
12 de gener. 
Preu per persona 10 euros.
Places limitades. 

  
Organitza: Biblioteca Municipal La Muntala 
Col•labora: Regidoria de Cultura i Festes  



DIUMENGE, 21 DE GENER 
TROBADA DE GEGANTS 

I CAPGROSSOS
A les 9 del matí, al C/ Major

PLANTADA DELS GEGANTS 
Colles participants:   
Colla de Geganters de Sant Vicenç de Montalt 
Colla de Gegants de Sant Andreu de Llavaneres 
Colla de Gegants de Caldes d’Estrac 
Colla de Gegants de Calonge 
Colla de Gegants de Ribes de Freser 
Colla de Gegants de Teià 
Colla de Gegants de Ripoll 
Colla de Gegants de Taradell 
Colla de Gegants de Sant Antoni de Torelló 
Colla de Geganters Santa Anna de Vic 
Colla de Gegants de Lliça d’Amunt 
Colla de Gegants de Premià de Mar 
Colla de Gegants de Sant Martí de Tous 
Colla de Gegants de Subirats 
Colla de Gegants de Riudarenes 
Gegants de l’Escola Sant Jordi 
Gegants de l’Escola Sot del Camp 
A ¾ 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. 
  

Organitza: Colla de Geganters de SVM 
Col•labora: Regidoria de Cultura i Festes 



DILLUNS, 22 DE GENER 

REPICADA I TRONADA
A les 10 del matí

A les 11 del matí 
A l'Església Parroquial

MISSA SOLEMNE EN HONOR 
A SANT VICENÇ

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 

Al Centre Cívic 

CONCERT I BALL 
de FESTA MAJOR 

Amb L'ORQUESTRA SELVATANA
Entrada lliure amb límit d'aforament i Servei de Bar

Organitza: Regidoria de Cultura i Festes 
 



DISSABTE, 27 DE GENER 

A partir de 2/4 de 10 del matí, 
Al Casal dels "Xurravins"

TORNEIG DE FUTBOLÍ
GENT GRAN "ELS XURRAVINS" 

AMB CAU JOVE

Inscripcions: Al Casals dels Xurravins i al Cau Jove 
  

Organitza: Regidoria de Joventut i Associació de Gent Gran "Els Xurravins"  
 

CINEMA FAMILIAR: 
LA BELLA I LA BESTIA

A 1/4 de 6 de la tarda, 
Al Centre Cívic

Entrada lliure amb aforament limitat  

NIT D'HUMOR 
AMB IMPRO SHOW 

A les 10 de la nit, 
Al Centre Cívic

Entrada lliure amb aforament limitat  

Organitza: Regidoria de Cultura i Festes 
 

Organitza: Regidoria de Cultura i Festes 
 



DIUMENGE, 28 DE GENER 
17a. MONTALTBIKE 

A l'Av. Toni Sors

• Lloc de trobada: Zona Esportiva 
• Hora de sortida: a les 9 del matí 
• Recorregut: 36 Km. i 1500m de desnivell aproximadament 
• Dificultat: mitjana alta 
• Inscripcions online amb límit de participants. 
• Informació: 

www.xurribikers.com 
609.32.62.67 Vicenç 
93.791.05.11 Ajuntament 

FINAL DEL TORNEIG DE BILLAR, 
FESTA MAJOR D'HIVERN 2018

A les 1 2del migdia, 
Al Casal desl "Xurravins"

Organitza: Club Ciclista Xurribikers

Organitza: Associació de Gent Gran "Els Xurravins"



ESPECTACLE MUSICAL PER A 
TOTA LA FAMÍLIA: 

EL VESTIT POP 
DE L'EMPERADOR   

 A les 6 de la tarda, 
Al Centre Cívic 

Entrada lliure amb aforament limitat  

Organitza: Regidoria de Cultura i Festes 
 



NOTES
L’Ajuntament es reserva el dret de modificar aquest programa, si les 

circumstàncies així ho aconsellen. 
 

Pel concert i ball al Centre Cívic, el dia  22 de gener, es poden adquirir taules 
(limitades)  al preu de 5 euros a l’Ajuntament, el dia 10 de gener de 9 del matí 
a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda (pagament amb targeta de crèdit o dèbit) 

S’agraeix la col•laboració a tots els qui han fet possible 
 la Festa Major d’aquest any 2018.

 
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 

Associació Montaltrek 
Club Ciclista Xurribikers 
Biblioteca La Muntala 

Policia Local 
Brigada Municipal 

Regidoria de Joventut 
Regidoria de Comunicació 

Regidoria de Cultura i Festes 
 
 




