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UN MATEIX SENTIMENT D’UNIÓ I 
EMPATIA

Arribem a l’equador de l’agost. Això vol dir 
que ja tenim aquí una de les nostres festes més 
esperades: la Festa Major en honor a la Mare 
de Déu de l’Assumpció. Ara fa més d’un any 
que les nostres vides van canviar completa-
ment. Una situació del tot inesperada ens va 
fer aturar de cop. Enguany, encara amb 
moltes incerteses, comencem a veure una mica 
de llum. 

Els carrers d’un poble són vius quan els 
omplim de gent, de música, de color i de festa. 
Aquest any, amb moltes precaucions, volem 
que aquests carrers tornin a ser el retroba-
ment més bonic de l’estiu. No serà com 
voldríem, però tímidament anem recuperant 
les nostres festes i, amb elles, les ganes de 
gaudir-les, fer poble i compartir l’esperit de 
sentir-nos de Sant Vicenç.

Venim d’uns mesos molt complicats i encara 
ens hem de moure amb molta cautela i sense 
abaixar la guàrdia, per això us presentem un 
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programa de festes adaptat a les normatives 
actuals. La situació canviant ens ha fet estar 
pendents fins al darrer moment d’algunes 
qüestions en l’àmbit d’organització però, com 
podeu veure, la Regidoria de Cultura i Festes, 
les nostres entitats i el personal de l’Ajunta-
ment han fet un gran esforç per poder 
oferir-vos un programa obert a tothom i per a 
totes les edats.

La festa serà un espai segur per a totes i tots, 
amb activitats en espais oberts, amb afora-
ments limitats i reserves prèvies (assegu-
rant-nos que si reservem és perquè hi volem 
anar) a través del web. 

En aquest moments complicats, vull tenir un 
record per a totes les famílies que han patit 
més cruament les pitjors conseqüències 
d’aquesta pandèmia. 

Tampoc puc oblidar el treball incansable i 
l’esforç realitzat pels treballadors essencials, 
amb el personal sanitari al capdavant; les 
empreses i establiments que han continuant 
oberts i que han estat al peu del canó per a 
garantir-nos tots els serveis durant aquests 
mesos duríssims, a més dels veïns i veïnes que 
es van prestar voluntaris per ajudar en tot el 
que calgués. A tots i totes el meu més sincer 
agraïment.

Desitjo que us retrobeu, i pugueu recuperar 
l’esperit festiu d’aquests dies. Us ho mereixeu. 
Molt bona Festa Major!



DIJOUS, 12 D’AGOST
De les 5 de la tarda,
al Parc dels Germans Gabrielistes 
CIRCANT ESPAI CIRC  
Més de 60 elements de circ per passar-ho d’allò més 
bé i un final de festa amb un espectacle de Pallassos.
INSCRIPCIONS: PRÈVIES I PLACES LIMITADES

A les 10 de la nit, al camp de futbol  
CINEMA A LA FRESCA FAMILIAR
LAS AVENTURAS DEL DOCTOR DOLITTLE
El famós i excèntric Dr. Dolittle és un metge veterina-
ri de l’Anglaterra victoriana. Aïllat en la seva mansió, 
Dolittle viu al costat dels seus animals exòtics, que són 
la seva única companyia. Però quan la jove reina 
Victòria cau greument malalta, aquest peculiar doctor 
haurà de viatjar fins a una mítica illa a la recerca 
d’una cura. Molt al seu pesar, Dolittle abandonarà la 
seva vida d’ermità per embarcar-se en una èpica 
aventura, en la que a poc a poc recuperarà el seu 
sentit de l’humor.
INSCRIPCIONS: PRÈVIES I PLACES LIMITADES

ELS DIES 13, 14 I 15 D’AGOST
De 6 de la tarda a les 10 de la nit,
al Passeig Marquès de Casa Riera  
10è MERCAT AL MAR

DIVENDRES, 13 D’AGOST
De 2/4 de 5 la tarda a les 9 del vespre,
sortida Patí Porxat de l’Ajuntament 
ESCAPE ROOM
DESACTIVA LA BOMBA DE FUM, cada 10 minuts, 
sortiran grups de màxim 6 persones, que pels voltants 
de l’ajuntament i la Plaça del poble, hauran d’anar a 
diferents punts on es trobaran plafons gegants. Els 
plafons els hi proporcionaran pistes per resoldre uns 
enigmes, que els ajudaran a desactivar la bomba de 
fum. Per poder fer-ho disposaran d’una Tablet, que es 
proporcionarà a la sortida.
INSCRIPCIONS: PRÈVIES I PLACES LIMITADES

A les 10 de la nit, al camp de futbol   
IMPRO SHOW
Impro Show, un espectacle d’humor, original i 
interactiu. Els actors surten a escena sense guió, i el 
públic decideix què passarà. Un xou diferent i únic en 
cada funció!
La dinàmica de l’espectacle és molt senzilla: a l’inici 
de la funció sol·licitem al públic que escrigui una frase 
en una targeta. Posteriorment, aquests suggeriments 
extrets a l’atzar es convertiran en els improtítols, amb 
els quals els actors crearan damunt de l’escenari 
històries diferents on divertiran, sorprendran i 
emocionaran als presents.
INSCRIPCIONS: PRÈVIES I PLACES LIMITADES

DISSABTE, 14 D’AGOST
A les 6 de la tarda, al parc de Can Boada
TITELLES EL RATOLÍ DEL CASTELL
En el país dels ratolins les coses no van com haurien 
d’anar. El Rei vol casar la seva filla tant si com no! I 
vol trobar al ser més poderós de la terra. Però l’amor 
es cec i els plans de la princesa són un xic diferents.
INSCRIPCIONS: PRÈVIES I PLACES LIMITADES

A les 6 de la tarda, a la zona esportiva (pistes de 
petanca)   
TIRADA DE FESTA MAJOR DEL CLUB PETANCA 
SANTVICENTÍ

Des del 14 d’agost fins al 14 d’octubre
A la Sala polivalent de la Biblioteca La Muntala
EXPOSICIÓ “DEL BALÍS AL TÚNEL, SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CALDES D’ESTRAC I 
ARENYS DE MAR”
Autora dels dibuixos: Núria Gifra. 
Suport tècnic: Lluís Grau, Rosa Grau, Xavier 
Torrentó.
Exposició de dibuixos del patrimoni edificat entre el 
tren i el mar.
INSCRIPCIONS: a partir del dia 19 de juliol.
- A través del formulari 
- Per telèfon trucant al 937912372
- Presencialment a la biblioteca 
Horari Biblioteca: de dilluns a divendres de 16h a 20.30h i 
dissabte de 10h a 14h., excepte els dissabtes d’agost tancat

A 2/4 de 7 de la tarda,
a la Sala Teatre del Centre Cívic
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“DEL BALÍS AL TÚNEL”
TAULA RODONA A CÀRREC DE NÚRIA GIFRA, 
LLUÍS GRAU, JORDI SELLARÉS, ROSA GRAU i 
XAVIER TORRENTÓ.
INSCRIPCIONS: a partir del dia 19 de juliol.
- A través del formulari 
- Per telèfon trucant al 937912372 
- Presencialment a la biblioteca 
PLACES LIMITADES
Horari Biblioteca: de dilluns a divendres de 16h a 20.30h i 
dissabte de 10h a 14h, excepte els dissabtes d’agost tancat

A les 10 de la nit, al camp de futbol 
CONCERT MÒNICA GREEN SEXTET
MONICA GREEN 30 anys és el projecte més ambiciós 
de la cantant nord americana, establerta a Barcelona, 
és una recopilació de temes de Soul, Blues i R B, dels 
principals èxits de la música negra dels 60, 70 i 80 
que han passat a la historia i que formen part de la 
seva vida.
Amb una posta en escena espectacular, la banda 
transmet al públic tota l'energia del seu directe, 
formant la millor banda de música negra del país.
INSCRIPCIONS: PRÈVIES I PLACES LIMITADES

DIUMENGE, 15 D’AGOST
A les 10 del matí, 
REPICADA DE CAMPANES I PETARDADA
ANUNCIANT LA FESTA MAJOR 

A les 11 del matí, a l’Església 
OFICI EN HONOR A LA MARE DE DÉU DE 
L’ASSUMPCIÓ 
amb la participació de l’Orfeó Parroquial El Delme

A les 6 de la tarda, a la Plaça del Poble,  
MÚSICA EN DIRECTE AMB EL GRUP MEN IN 
SWING 
Men In Swing és un septet que ofereix un espectacle 
concebut per a tots els públics, dinàmic i amb una 
posada en escena impecable, que recrea fidelment 
l’esperit de l’era del swing.
INSCRIPCIONS: PRÈVIES I PLACES LIMITADES

A 2/4 de 10 del vespre, al camp de futbol
HAVANERES AMB EL GRUP PORT-BO 
El grup Port-Bo neix l’any 1966 a Calella de Palafru-
gell amb motiu de la presentació del llibre: “Calella de 
Palafrugell i les havaneres”.  El repertori heretat en 
gran part dels vells cantaires de Calella, està format 
per havaneres clàssiques i noves, valsos mariners, 
balades, boleros, sardanes, cançó catalana, etc.
INSCRIPCIONS: PRÈVIES I PLACES LIMITADES

DES DEL 16 D’AGOST FINS AL 14 D’OCTUBRE
A la Sala Polivalent de la Biblioteca La Muntala
EXPOSICIÓ “DEL BALÍS AL TÚNEL, SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CALDES D’ESTRAC i 
ARENYS DE MAR”
Autora dels dibuixos: Núria Gifra
Suport tècnic: Lluís Grau, Rosa Grau, Xavier Torrent-
bó
Exposició de dibuixos del patrimoni edificat entre el 
tren i el mar
INSCRIPCIONS: a partir del dia 19 de juliol.
- A través del formulari 
- Per telèfon trucant al 937912372 
- Presencialment a la biblioteca
Horari Biblioteca: de dilluns a divendres de 16h a 
20.30h i dissabte de 10h a 14h, excepte els dissabtes 
d’agost tancat.

ALTRES ACTES D’AGOST I SETEMBRE
DIUMENGE, 29 D’AGOST
VISITA GUIADA A LA TORRE DE CAN VALLS 
PASSIS CADA 20 MINUTS: 11h, 11:20h, 11:40h, 
12h, 12:20h i 12:40h
INSCRIPCIONS I PAGAMENT: del 20 al 26 d’agost 
a la pàgina web de l’Ajuntament (preu entrada 2€ per 
persona)

DIUMENGE, 26 DE SETEMBRE
VISITA GUIADA A LA TORRE DE CAN VALLS 
PASSIS CADA 20 MINUTS: 11h, 11:20h, 11:40h, 
12h, 12:20h i 12:40h
INSCRIPCIONS I PAGAMENT: del 17 al 23 de 
setembre a la pàgina web de l’Ajuntament (preu 
entrada 2€ per persona)
ORGANITZA: REGIDORIA DE CULTURA I FESTES



NOTES I MESURES DE SEGURETAT COVID-19

- El programa de Festa Major conté l’agenda d’actes 
previstos fins el moment de tancar l’edició. Qualsevol 
canvi 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.
- S’haurà de seguir les recomanacions i mesures de 

seguretat COVID-19 vigents en els diferents actes. 
L’ajuntament es reserva el dret d’admissió en cas 
que aquestes normatives no siguin respectades per 
l’espectador.

- Serà obligatori l’ús correcte de mascareta en tots els 
actes i activitats.

- Per facilitar l’entrada esglaonada s’obrirà l’accés una 
hora abans, en els següents actes: Cinema a la fresca 
familiar, Impro Show, Mònica Green i Havaneres. En 
cas de no presentar-se 10 minuts abans de l’inici de 
l’acte, es perdrà el dret de reserva i no es podrà 
accedir al recinte.

- L'ajuntament oferirà un sistema d’inscripcions 
accessible a tota la població, del 26 de juliol al 8 
d’agost: 

• Virtualment a través d’un formulari habilitat, per a 
cada acte, a la pàgina web de l’ajuntament (un 
formulari per persona).

• Telefònicament trucant al 937910709, de dilluns a 
divendres de 9h a 14h, per aquelles persones amb 
dificultats tecnològiques.
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Ajuntament
de Sant Vicenç de Montalt

Regidories i Entitats
que han fet possible aquest programa:

Biblioteca La Muntala · Parròquia de Sant Vicenç de Montalt 
Orfeó Parroquial El Delme · Club Petanca Santvicentí

Policia Local · Brigada Municipal
Regidoria de Cultura i Festes · Regidoria de Sanitat

Regidoria de Joventut i infància · Regidoria de Comunicació 
Regidoria d’Ensenyament · Regidoria de Comerç i Turisme
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