Ara és el torn de la Festa Major!

Per a tots els santvicentins, el 22 de gener és una
data molt significativa, que any rere any esperem
amb il·lusió. És la diada del nostre patró, Sant
Vicenç, i a casa nostra és festa gran. La Festa Major
d’enguany arriba farcida de propostes ben atractives
per a grans i petits, perquè aquest Sant Vicenç ‘07
ha de ser sobretot, un punt d’encontre, de
convivència i de gaudi, una cita lúdica que conjugui
tradició i modernitat i on tothom tingui cabuda.
El programa que teniu ara a les mans és la prova
que aquests dies els carrers seran plens d'activitats
i actes perquè tothom trobi motius suficients per
esperar les festes amb ganes. Des dels concerts de
música clàssica, a l’actuació de “Els Pets”; des
d'expressions culturals tradicionals com les funcions
de teatre, a altres manifestacions lúdiques
autòctones com l’Escudellada; des d'activitats per
als infants fins als actes adreçats a la gent gran;
sense oblidar la Trobada Gegantera, la MontaltBike (B.T.T.), els Balls de Festa Major... o la
recuperada Fira Medieval. Tots i cadascun dels
ciutadans i les ciutadanes de Sant Vicenç i també
els nostres visitants tindreu un motiu per subratllar
el contingut d'aquest programa.
Perquè sigui possible aquesta explosió d'activitat
i alegria que és la Festa Major han calgut abans
moltes hores de dedicació per part de les entitats
i les persones que, de manera generosa, han treballat
per donar contingut a aquest programa. Vull fer un
reconeixement públic d'aquest treball desinteressat,
que posa de manifest el tarannà participatiu del
teixit social de Sant Vicenç. Felicito, doncs, la
Comissió de Festes, tots els col·laboradors i

col·laboradores, i la tasca de coordinació de la
Regidoria de Cultura.
Durant 4 anys, he entrat a les vostres llars i us he
saludat des d’aquesta tribuna per a encoratjar-vos
a participar en els actes de la Festa Major, actuant
com a portaveu de l’equip de govern que encapçalo.
Si una cosa ha caracteritzat aquest equip és la
voluntat d’apropar l’Ajuntament a la ciutadania,
obrint nous portals de comunicació i contacte. A
tall d’exemple, esmentar el web municipal , el
butlletí informatiu “El 9 Montalt” o 107,4 FM
Ràdio Santvi que ben aviat arrencarà a caminar
amb l’esperit de ser un dels punts de referència
informativa local. Aquest tarannà de portes obertes
i d’acostament a tots els santvicentins i
santvicentines torna a prendre rellevància en aquests
dies, en què us convidem a visitar la nova comissaria
de la Policia Local perquè pugueu conèixer el nou
equipament i els agents que estan a la vostra
disposició les 24 hores durant 365 dies l’any.
Només em resta animar-vos a compartir amb
nosaltres aquest dies tan especials d’alegria i
disbauxa. No us quedeu a casa, sortiu i descobriu
la màgia de la festa.
Visca Sant Vicenç! Bona Festa Major a tothom!

Lluís Bisbal i Pujol
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

DIMECRES 10 DE GENER

DIMECRES 17 DE GENER

A les 17h. Biblioteca Municipal “La
Muntala”
Hora del conte: NA DITONA
Conte de Hans C. Andersen
Organitza: Biblioteca Municipal “La
Muntala”

A les 17h. Biblioteca Municipal “La
Muntala”
Hora del conte: ELS MÚSICS DE BREMEN
Conte tradicional dels germans Jacob
Grimm
Organitza: Biblioteca Municipal “La
Muntala”

DIVENDRES 12 DE GENER
A les 23 h. Centre Cívic “El Gorg”
Concert de ELS PETS FAN TEATRE
Aquest any per joves i no tant joves
comencem la Festa Major amb un concert
d’uns músics ja “clàssics”. En la seva
nova gira Els Pets ens ofereixen un concert
asseguts.
Preu de l’entrada: 15
Venda Centre Cívic “El Gorg” de Dilluns a
divendres de 10 del mati a 10 de la nit.
Organitza: Regidoria de Cultura

DISSABTE 20 I DIUMENGE 21
DE GENER
De 9h. a 14’00h
al Pavelló Municipal Toni Sors
CAP DE SETMANA ESPORTIU
Els nens i nenes podran gaudir de la
pràctica de diferents esports (tennis taula,
minigolf, bàdminton, bàsquet 3x3, futbol
3x3...) i també inflables
Més informació al Pavelló Municipal o al
Tel. 93 791 13 58. No cal inscripcions
Organitza: Regidoria d’Esports

DISSABTE 13 DE GENER
A les17 h. Plaça de la Vila, a l’antic
Ajuntament.
PREGÓ DE FESTA MAJOR a càrrec del Sr.
Evarist March
Animació amb la Fira Medieval i Brindis
Organitza: Regidoria de Cultura

DISSABTE 13 I DIUMENGE 14
DE GENER
A la Vil·la de Sant Vicenç de 11’00 a
14’00h i de 16’30h a 20’00h
FIRA MEDIEVAL, amb actuacions, Haima,
tallers de demostracions, forn de pa, teatre,
músics i caravana de burrets pels més
petits. Gaudirem d’una fira al més pur
estil de l’Edat Mitja.
Organitza: Regidoria de Cultura

DISSABTE 20 DE GENER
A les 22h a la Parròquia de Sant Vicenç
Preu: Gratuït
Concert de la FILHARMONIA ORQUESTRA
DE CAMBRA
CRISTIAN CHIVU, violí
JOSEP MARIA SAURET, director
1ª part
Divertimento k. 136 en re major
W. A. MOZART:
Les 4 Estacions
A. VIVALDI
L’estiu op.8 nº 2 en sol menor
L’hivern op.8 nº 4 en fa menor
2ª part
Simfonia Nº 10 en si menor
F. MENDELSSOHN
Valse triste op. 44

J. SIBELIUS
Danses hongareses
J. BRAHMS
Organitza: Regidoria de Cultura

DISSABTE 20 DE GENER
Jornada de portes obertes de 12h a 15h a
la policia, Avinguda Països Catalans, 1
INAUGURACIÓ DEL NOU LOCAL DE LA
POLICA. S’oferirà un piscolabis.
Organitza: Ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt

DIUMENGE 21 DE GENER
A les 10 del matí PLANTADA DE GEGANTS
a l’Avinguda. Toni Sors
A les 11’30 CERCAVILA GEGANTERA
PLANTADA DE GEGANTS I CERCAVILA
GEGANTERA
Recorregut: Riera del Gorg, carrer Josep
Brunet, Països Catalans, carretera de
Fogars, carrer sant Isidre, carrer sant Josep,
carrer Major, carrer sant Antoni i Plaça de
l’ Església.
Organitza: Colla de Geganters de Sant
Vicenç de Montalt
Col·labora: Regidoria de Cultura

DILLUNS 22 DE GENER
A les 9.30h a l’Església Parroquial
REPICADA DE CAMPANES I PETARDADA
Repicada de Campanes, petardada i a
continuació: Missa solemne concelebrada
a les 11 del matí a l’Església Parroquial
i Presidida pel Sr. Arquebisbe Lluís Martínez
Sistach L’Orfeó Parroquial cantarà la Missa
Pontificalis de L. Perosi acompanyats pel
nou orgue de l’església
Organitza: Parroquia
Col·labora: Regidoria de Cultura

DILLUNS 22 DE GENER

DURANT TOT EL MES DE GENER

DIJOUS 1 DE FEBRER

A les 12h. Plaça de la Vila
VERMUT i SARDANES amb La Cobla Baix
Empordà
Organitza: Regidoria de Cultura

A l’Associació de Gent Gran Xurravins
BILLAR
L’Associació Gent Gran Xurravins, organitza
el 1er. Campionat de billar a “carambolesmodalitat lliure” a celebrar durant la festa
major d’hivern.
Per als participants pensem obsequiar-los
amb trofeus recordatoris de la seva
participació i pels guanyadors, Els
corresponents trofeus.
Les finals se celebraran el dia 28 de gener.
Semifinal de 11h. a 12h. Final de 12h a
13h. Entrega de trofeus a les 13’30h
Trofeus cedits per: l’Associació Gent Gran
Els Xurravins, l’Ajuntament de Sant Vicenç,
La Caixa, Pere Ferrer, Fusteria Castellà S.L.

Biblioteca Municipal “La Muntala”
Trobada de lectors amb l’escriptor JAUME
CABRÉ. L’autor ens parlarà de la seva
darrera novel·la, Les veus del Pamano...
Organitza: Biblioteca Municipal “La
Muntala”

DILLUNS 22 DE GENER
A les 19h. Centre Cívic “El Gorg”
Preu: Gratuït
Concert i ball de festa major amb
l’orquestra Selvatana
Organitza: Regidoria de Cultura

DIMECRES 24 DE GENER
A les 17h. Biblioteca Municipal “La
Muntala”
Hora del conte: SOPA DE PEDRES
Conte narrat per Na Pilar Pujol
Organitza: Biblioteca Municipal “La
Muntala”

DISSABTE 27 DE GENER
A les 12 del migdia CERCAVILA pels carrers
de Montalpark i a les 13’00 h “PICA-PICA”
per tots els infants al Parc de Can Boada
Organitza: Regidoria de Cultura
Col·labora: Associació de Veïns Can Boada
Can Ripoll

DIUMENGES 28 DE GENER
A les 9h. sortida de l’Avinguda Toni Sors.
6ª MONTALT- BIKE (B. T. T.)
Recorreguts de 37 a 22 km. aprox.
Dificultat: Mitja/Alta
Informació: Vicenç 609326267. Carles
619030379
Organitza: Xurribikers
Col·labora: Regidoria de Cultura

DIUMENGES 28 DE GENER I 4
DE FEBRER
A les 18h Centre Cívic “El Gorg”
Preu: 3 persones més grans de 65 anys i
6 la resta.
TEATRE DE L’AGRUPACIÓ TEATRAL
“EMLED” TRES NITS DE NUVIS.....DE TRES
Autor: Nick Hassy
Actors: Mercè Hernàndez / Xavier Torras /
Remei March / Ramón Terrades / Quico
Abril / Juli Martin / Montserrat Terrades /
Fina Abril
Equip tècnic i direcció: El de l’Agrupació.
Venda d’entrades: A partir del 23 de gener
al Centre Cívic “El Gorg” de dilluns a
divendres de 10 del mati a 10 de la nit i
un hora abans de la representació.
Organitza: Agrupació Teatral Emled
Col·labora: Regidoria de Cultura

DIUMENGE 4 DE FEBRER
A les 9 del matí davant del Centre Cívic
“El Gorg”
PEDELAJADA POPULAR
Dificultat mínima. Edat: a partir de 4 anys
i esmorzar per tots els participants
Preu: Gratuït. Inscripcions al Centre Cívic
“El Gorg” Tel. 93 791 07 09
Organitza: Xurribikers
Col·labora: Regidoria de Cultura

DIUMENGE 11 DE FEBRER
Al Castell de l’Oliver a partir de les 14h
Preu: 8 euros
XII ESCUDELLA DE FESTA MAJOR
Els nostres escudellaires estan preparant
l’escudella d’aquest any , cada nova Festa
Major se’ls hi presenta un nou repte,
millorar la recepta de l’any passat...
Venda de tiquets: a l’Ajuntament els dies
29 i 30 de gener de 9 a 13 hores. Màxim
8 tiquets per persona.- Places Limitades.
Organitza: Regidoria de Cultura
Col·labora: Escudellaires de Sant Vicenç
de Montalt

Festa Major 2007
Sembla que va ser ahir que estàvem celebrant la
nostra Festa Major, i vet aquí que ja la tenim de
nou amb nosaltres. Un cop més, els carrers de la
nostra vila s’ompliran de joia i alegria, i grans i
petits gaudiran de totes les activitats que hem
programat des de la Comissió de Festes
conjuntament amb la Regidoria de Cultura.
Enguany però, hi ha dos fets que m’agradaria
remarcar: d’una banda, l’augment d’activitats
infantils i d’altra, la recuperació de la Fira Medieval.
Aquestes dues activitats van ser de les més votades
en l’enquesta que varem obrir a la pàgina web
municipal, i que ha obtingut una gran resposta per
partde tots i totes vosaltres. Des d’aquesta Regidoria
i per extensió, des de l’equip de govern al qual
pertanyo, sempre hem cregut en la participació
activa de la ciutadania. I aquesta programació de
Festa Major n’és un bon exemple, ja que hem
recollit les peticions més majoritàries.
La creació de Consell de Cultura, que començarà
a caminar properament, ens permetrà reestructurar
la Regidoria i dotar-la de mecanismes encara més
participatius que faran que grups com el de la
Comissió de Festes o el de la Cavalcada comptin
amb més recursos.

Vull destacar també que, per segon any consecutiu,
portem un concert de gran format. L’èxit
d’organització i participació obtingut l’any passat
amb l’actuació del grup Pastora, ens ha animar a
repetir i, aquest gener del 2007, el conjunt tarragoní
Els Pets ens faran sentir tota la bona música que
porten dintre en un format molt diferent a que ens
tenen acostumats.

Ajuntament de

Sant Vicenç de Montalt

Amb el patrocini de:

Finalment, vull palesar el meu agraïment a totes
les persones, entitats i institucions que han
col·laborat amb aquest regidor al llarg d’aquests
quatre meravellosos anys. Han valgut la pena tots
els esforços fets, i de vegades no reconeguts, per
tal de veure als santvicentins i santvicentines fruir
de quelcom que és seu: La Festa Major.
Bona Festa Major!

Òscar Fernàndez i Ramírez
3er. Tinent d’Alcalde
Regidor de Cultura

L’ajuntament es reserva el dret de
modificar aquest programa si hi ha
circumstàncies especials que ho exigeixen.

