




Tornem-hi! I fem-ho amb alegria!
Perquè la Festa Major ja és aquí i cal viure-la intensament. És una data as-
senyalada del nostre calendari, que arriba plena d’activitats, d’energia i amb
moltes ganes de passar-ho bé. Vilassar de Mar lluirà les millors gales; aquelles
que vesteixen el municipi per acollir sopars a l’aire lliure, celebracions amani-
des amb guspires i bona música. Perquè aquesta Festa Major ens visita el bo
i millor de la música catalana: Sant Pau Rhum Band i els Gossos. 
Tindrem un pregoner que porta Vilassar i el mar en el seu ADN: Agustí Martín,
el nou degà de la Facultat de Nàutica de la Universitat de Barcelona: vilassa-
renc, mariner, compromès amb el municipi i el país; ell és un dels pares del
Sant Ramon, que tornarà a irrompre en les aigües vilassarenques en la que
és una de les més belles imatges que ofereix aquest mes de juny. Tornarem a
penjar l’ase Innocenci, en mig de petards i sons que ens aportarà l’AVAL. No
hi ha festa possible sense l’AVAL, sempre disposats a fer bategar els ànims
de les vilassarenques i els vilassarencs. Cultura popular i tradicional, exhibi-
cions esportives i representacions escèniques, i un ampli repertori per a totes
les edats, aficions i interessos. Déu-n’hi-do!
I tot plegat serà possible gràcies a l’esforç dels treballadors de l’Ajuntament de
Vilassar de Mar, dels voluntaris (peça imprescindible per gaudir d’una festivitat
com la que vindrà), de les entitats (sempre disposades a oferir el bo i millor
dels seus programes) i de la ciutadania, que amb la seva presència, la seva
il·lusió i la seva alegria fan que els dies de Festa Major siguin, senzillament,
únics. 
Sortiu al carrer, gaudiu, nit i dia o dia i nit, feu-ho amb intensitat aprofitant el
programa d’activitats i, sobretot, respireu Vilassar de Mar; perquè tenim el millor
poble del país!
Visca la Festa Major!

Damià del Clot i Trias
Alcalde de Vilassar de Mar

BENVOLGUDES I BENVOLGUTS!





BENVOLGUTS I BENVOLGUDES
Per Sant Joan, torna la Festa Major! Un any més, les entitats i l’Ajuntament de
Vilassar de Mar hem treballat de manera conjunta en l’organització de la Festa
Major perquè tot el poble pugui gaudir de manera intensa en companyia de fa-
miliars, amics i coneguts d’un programa d’activitats plural, de qualitat i partici-
patiu. En aquest programa, hi tenen cabuda la cultura popular i tradicional, la
música, les arts plàstiques, el teatre, l’esport...  
En l’edició d’enguany, es consolida la proposta temàtica de La Rierada, amb
més activitats per a tots els públics i una crida decidida a la participació de tots
els sectors, Pescadors Contrabandistes, Pagesos i Mestres d’Aixa.
També destaca l’actuació de la vilassarenca Sant Pau Rhum Band, la revetlla
de Sant Joan a càrrec de l’Orquestra Centauro, el concert de La Principal de la
Bisbal, la II Trobada de cotxes clàssics, un espectacular tobogan urbà d’aigua
i el castell de focs d’artifici de la cloenda.
Només em resta donar les gràcies a totes les persones que fan possible la
Festa Major, que és la manera com es concreta el compromís que tanta gent
ha adoptat per preparar-la i coordinar-la, i que és un dels majors patrimonis
que té el nostre poble. I vull convidar-vos expressament a participar-hi un any
més, per fer d’aquesta celebració la festa més massiva del nostre calendari.
Us desitjo que tingueu una molt bona Festa Major! 
Visca la Festa Major de Sant Joan!

Esther López i Martí 
Regidora de Cultura i Festes Populars





Temps era temps… quan els habitants de Vilassar de Mar, poble lligat amb el
mar i la terra, es dedicaven principalment a tres oficis: a la pagesia, a la cons-
trucció i reparació d’embarcacions; i a la pesca i contraban de mercade-
ries. És per això que avui, després de centenars d’anys, volem tornar a
recuperar l’essència de la nostra vila i retrocedir en el temps, talment com si
fóssim al s. XVIII.
PESCADORS CONTRABANDISTES, GENT PAGESA, MESTRES D’AIXA!
Traieu la pols al mocador, sortiu al carrer, engalaneu els vostres balcons, tro-
beu-vos per decorar els carrers i participeu com mai d’aquests dies de Festa
Major, perquè enguany encara serà millor! 
Un jurat format per diverses persones del poble passarà el primer dia de la
festa per valorar les vostres decoracions. Recordeu que la norma infranque-
jable és passar-s’ho bé i fer poble sense perdre el respecte i la companyonia
que ens uneix. 
Per a més informació pel que fa a activitats, puntuació i normativa (important,
sobretot, pels qui visqueu en carrers per on passa el recorregut de les
cercaviles i el correfoc) podeu visitar la pàgina www.larierada.cat.

Tenim una altra Festa Major per davant, a gossarla!

UNA NOVA RIERADA A PUNT DE COMENÇAR!





FESTA MAJOR DE 
SANT JOAN 2017

VILASSAR DE MAR
DEL 22 AL 26 DE JUNY

CONEIXES PROU VILASSAR DE MAR?
Vine i endevina els racons 
del nostre poble.
El concurs per identificar les fotos se celebrarà el 22 de juny a les 22 h a la
plaça de l’Ajuntament, prèvia inscripció al correu electrònic raconsdevilas-
sar@gmail.com, indicant el número de persones, nom i cognoms, fins al 22 de
juny.



Polígon Les Corts
C/ les Corts,19 · 08349 Cabrera de Mar

Tel. 647 488 095

Menú diari Menjar casolà
Productes         sense gluten



DIJOUS 22 
DE JUNY

16.30 h Visita a La Bressoleta i la Casa
Pairal, a càrrec dels Mansuets de Foc
de l’AVAL. La Bressoleta (Av. Eduard
Ferrés, 168) i Casa Pairal (C. Rosari,
59)
Els Mansuets de Foc portaran la Festa
Major als avis i als més menuts, amb un
demostració de foc i una cercavila.

18 h Inauguració de la 53a Exposició
Col·lectiva de VilassART i de l’exposi-
ció del III Concurs Artístic de Vilassar
de Mar Racons de Vilassar de Mar, a
càrrec de VilassART. Espai Cultural
Can Bisa (C. Montserrat, 8) i Hotel
d’Entitats (C. Sant Joan, 36) 
La 53a Exposició Col·lectiva de Vilas-
sART es podrà veure fins al 10 de setem-
bre a l’Espai Cultural Can Bisa i a l’Hotel
d’Entitats fins al 2 de juliol. La inauguració
tindrà lloc a l’Espai Cultural Can Bisa i el
posterior vernissatge a l’Hotel d’Entitats,
on també s’inaugurarà l’exposició del III
Concurs Artístic de Vilassar de Mar Ra-
cons de Vilassar de Mar, amb premis per
a les tres obres més votades pels visi-
tants de l’exposició entre el 22 i el 25 de
juny, dia en què es lliuraran els premis.

18.30 h Visita guiada per la ruta del pa-
trimoni dels americans (amb afora-
ment limitat). Espai Cultural Can Bisa
(C. Montserrat, 8)
Si voleu aprofundir en el coneixement de
la presència dels americans o indians al
nostre poble, aprofiteu l’avinentesa que
us ofereix la Festa Major. Més informació
i inscripcions a reserves@tanitdifusio.cat
i al telèfon 691 170 860. Les places són
limitades.

18.45 h Concentració de vilatans dels
diversos sectors i cercavila per anar a
rebre el Sant Ramon i el Pigat i la
Lucía, a càrrec de les colles de l’AVAL,
la Rierada i La Tropa Teatre. Pl. de
l’Ajuntament
Els vilassarencs i vilassarenques dels di-
versos sectors de la Rierada estan cridats
a concentrar-se, amb distintius dels colors
de cada sector. Un representant de cada
sector animarà els assistents per anar
tots junts, en cercavila, a rebre el Sant
Ramon, el Pigat i la Lucía a l’espigó de
Garbí, amb les respectives banderes, a
càrrec de les colles de l’AVAL, la Rierada
i La Tropa Teatre 

19.15 h Arribada del Sant Ramon i de-
sembarcament del Pigat i la Lucía i els
representants de cada sector, que por-
taran les banderes dels colors de la
Rierada, amb Bricbarca, les colles de
l’AVAL i La Tropa Teatre. Platja de l’es-
pigó de Garbí
El Pigat i la Lucía desembarcaran del qui-
llat Sant Ramon i seran acompanyats per
representants de cada sector, cada un en
una barca, que portaran les banderes
dels colors de la Rierada. A la platja hi
haurà delimitada una zona per a cada
sector, on el poble esperarà l’arribada de
la seva bandera, amb Bricbarca, les co-
lles de l’AVAL, la Rierada i La Tropa Tea-
tre (activitat puntuada per la Rierada).





19.30 h Cercavila per anar al pregó i la
hissada de banderes de la Rierada, a
càrrec de la gent Pagesa, els Mestres
d’Aixa, els Pescadors Contrabandis-
tes, les colles de l’AVAL, la Rierada, els
gegants de Lloret de Mar i La Tropa
Teatre. Platja de l’espigó de Garbí 
La comitiva es dirigirà cap a l’Ajuntament
per escoltar el pregó i fer la hissada de
banderes dels tres colors de la Rierada
(verd, taronja i blau). Pel camí s’hi afegi-
ran els gegants de Lloret de Mar i els de
Vilassar de Mar (activitat puntuada per la
Rierada).

20 h Actuació de la Turrunats Band de
l’Aula de Música amb la interpretació
de l’obra No hi ha res com Vilassar. Pl.
de l’Ajuntament
La Turrunats Band, dirigida per Eva Vi-
naixa, ens oferirà la interpretació de l’obra
No hi ha res com Vilassar, composada
pels vilassarencs Josep Pol i Ramon Cas-
tells el 1951.

20.15 h Pregó de Festa Major, a càrrec
d’Agustí Martín i Mallofré, gran petar-
dada, actuació de la Sant Pau Rhum
Band, que interpretarà La Rumba de
Vilassar de Mar, i exhibició de les co-
lles de l’AVAL. Pl. de l’Ajuntament
L’encarregat de llegir el pregó serà el vi-
lassarenc Agustí Martín i Mallofré, presi-
dent de Bricbarca, capità de la marina
mercant, doctor en marina civil, professor
i degà de la Facultat de Nàutica de Bar-
celona. A continuació, gran petardada i
actuació de la Sant Pau Rhum Band, que
interpretarà La Rumba de Vilassar de
Mar. Els gegants de Lloret de Mar, el
Pigat, la Lucía, el drac Cremavila i l’ase
Innocenci faran una demostració dels
seus balls i els Ssstrèpits presentaran la
seva nova coreografia.  

21.15 h Cercavila i penjada de l’ase In-
nocenci, al campanar de l’Església Pa-
rroquial, a càrrec dels Mansuets de
Foc de l’AVAL. Pl. de l’Ajuntament
Els Mansuets de Foc, els Sons, el Pigat,
la Lucía i els gegants de Lloret de Mar
sortiran en cercavila amb l’ase Innocenci
per procedir a la seva penjada al campa-
nar de l’Església Parroquial, on s’hi estarà
durant tots els dies de la Festa Major.

21.30 h Xerrada sobre Llegendes i ar-
queologia a l’entorn de Montcabrer, a
càrrec de Ramon Coll, i al finalitzar, el
tradicional brindis de Festa Major del
Centre d’Estudis Vilassarencs. Sala
Cultural Maria Roser Carrau (C. Mont-
serrat, 8) 
El Centre d’Estudis Vilassarencs orga-
nitza una xerrada sobre Llegendes i ar-
queologia a l’entorn de Montcabrer, a
càrrec de l’arqueòleg Ramon Coll, que fi-
nalitzarà amb el tradicional brindis de
Festa Major.

21.30 h Contes per a adults: Contes es-
trambòtics, a càrrec de la narradora
professional Mònica Torra. Jardí de la
Biblioteca Municipal Ernest Lluch 
Diuen que de vegades la vida supera la
ficció, i és ben cert. Un munt de contes
parlen de successos tan estrambòtics que
sovint es confonen els somnis amb la re-





alitat. O és que la vida en sí no és un
somni? De fet, què vol dir realitat? Què és
real? En aquesta sessió gaudirem de la
incertesa, d’allò absurd, de res i de tot
una mica, amb la narradora professional
Mònica Torra.

22 h Concurs de fotografia Coneixes
prou Vilassar de Mar? Vine i endevina
els racons del nostre poble (amb ins-
cripció prèvia). Pl. de l’Ajuntament 
Vols comprovar si coneixes el teu poble
tant com et penses? Per participar, t’has
d’inscriure a l’adreça raconsdevilas-
sar@gmail.com fins al 22 de juny. El
concurs es desenvoluparà en forma
d’eliminatòria amb una dificultat creixent.
Hi haurà premis per als guanyadors,
amb la col·laboració dels comerços del
poble. T’hi atreveixes?

22.30 h Concert de Festa Major, a cà-
rrec de la Sant Pau Rhum Band. Escola
Pérez Sala
La Sant Pau Rhum Band ens oferirà un
espectacle amb un repertori treballat i ele-
gant, amb marxa, ball i lletres per escoltar,
basat en les composicions i arranjaments
d’Enric Neddermann, amb el suport d’una
banda de grans músics, una part dels
quals viu o té relació amb Vilassar de Mar.

DIVENDRES 23 
DE JUNY

15.45 h Concentració per anar a reco-
llir la Flama del Canigó. Pl. de l’Ajunta-
ment
Per anar a Dosrius a buscar la Flama del
Canigó, amb avituallament de coques de
Can Bargalló, cal que tingueu més de 12
anys (el recorregut és d’unes 2 hores) i
que us inscriviu al Corriol, que us pot dei-
xar una bicicleta. Més informació a
www.corriol.com.

18 i 19 h Visita guiada a la Casa Museu
Carme Rovira (amb aforament limitat).
Casa Museu Carme Rovira
La Casa Museu Carme Rovira us acos-
tarà a l’univers personal i artístic
d’aquesta pintora naïf vilassarenca. Si
voleu realitzar una visita guiada, podeu
aconseguir més informació i us podeu
inscriure a reserves@tanitdifusio.cat i al
telèfon 691 170 860. Les places són limi-
tades.

18 h Giracat, passeja’t amb un mono-
cicle elèctric. Pl. del Círcol
De ben segur que els monocicles elèc-
trics seran un dels mitjans de transport del
futur: pràctics, lleugers, ecològics i molt
fàcils de conduir. Si els vols provar, acos-
ta’t a la plaça del Círcol!

20.30 h Celebració de la Festa dels Paï-
sos Catalans, a càrrec dels Ssstrèpits
de l’AVAL i La Tropa Teatre. Pl. de l’Es-
glésia. A continuació, cercavila per en-
cendre la foguera de Sant Joan, a
càrrec de les colles de l’AVAL 
La Flama del Canigó arribarà a la plaça
de l’Església, on serà rebuda pels Ssstrè-
pits de l’AVAL. Tot seguit, La Tropa Teatre
llegirà el missatge del veterà activista cul-
tural promotor de la Flama del Canigó
Toni Ayala, i es recollirà en un peveter el
foc que cremarà al campanar. A continua-
ció, una cercavila encapçalada per les co-
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lles de l’AVAL i els gegants de Lloret de
Mar portarà la flama per encendre la fo-
guera ubicada al solar entre els carrers
Santiago Rusiñol i Enric Granados.
Aquesta activitat és possible gràcies a la
col·laboració desinteressada del Club Ci-
clista Vilassar de Mar, Corriol, Forn de Pa
Bargalló i Voluntaris Nou Vent.

23 h Concert de Seguirem, grup local,
Albercokcs i PD Sendo, a càrrec de la
Rierada. Aparcament del Patronat Pa-
rroquial
Per a aquesta nit de revetlla, la Rierada
ha preparat un seguit d’actuacions amb
Seguirem (tribut a Obrint Pas, ska, reg-
gae, rock i folk), el grup local guanyador
del concurs,  Albercoks (versions) i el PD
Sendo (tropical & catalan bass).

23.45 h Revetlla de Sant Joan amb l’Or-
questra Centauro. Escola Pérez Sala
Enguany, canvia el grup de la revetlla. La
protagonista serà l’Orquestra Centauro,
una formació amb vuit músics polivalents
que oferirà quatre hores de música en di-
recte, molta animació i un espectacle total
que ens permetrà gaudir de la nit més es-
pecial de l’any. 

DISSABTE 24 
DE JUNY

4.30 h Actuació de foc. Escola Pérez
Sala. Cercaviles de l’escola Pérez Sala
fins a la plaça de l’Ajuntament i de
l’aparcament del Patronat Parroquial
fins a la plaça de l’Església
En acabar la revetlla a l’Escola Pérez
Sala, els Ssstrèpits realitzaran una cerca-
vila fins a la plaça de l’Ajuntament. En
paral·lel, els Mansuets de Foc realitzaran
un nou acte, el corretorrats, una petita
cercavila amb una mica de foc des de
l’aparcament del Patronat Parroquial fins
a la plaça de l’Església.
Aquesta activitat és possible gràcies a la
col·laboració desinteressada del Rebost
de la Juliette.

5.30 h Xocolatada popular i despertada
sorollosa, a càrrec de les colles de
l’AVAL. Pl. de l’Ajuntament
Per agafar forces, res millor que una bona
xocolata desfeta amb melindros. I, en
acabar, les colles de l’AVAL conviden els
vilassarencs a seguir la gresca amb la
despertada sorollosa per tot el poble.

7.30 h Enlairament de coets, a càrrec
de les colles de l’AVAL. Pl. de l’Ajunta-
ment
Els Mansuets de Foc de l’AVAL llançaran
un coet cada minut des del terrat de
l’Ajuntament per acabar de despertar
aquells que encara dormen. 

De les 10 a les 21 h 30a Fira de dibuix,
pintura i ceràmica de Vilassar de Mar,
a càrrec de VilassART. C. Sant Pau
La tradicional Fira de dibuix, pintura i ce-
ràmica de Festa Major, que s’organitza
amb la col·laboració de VilassART, tindrà
lloc al carrer Sant Pau. 



10 h Acompanyament d’autoritats a la
Fira de dibuix i a l’ofici de Festa Major,
a càrrec dels gegants de l’AVAL. Pl. de
l’Ajuntament 
Els gegants de l’AVAL i els gegants de
Lloret de Mar acompanyaran en cercavila
les autoritats a la inauguració de la Fira
de dibuix, pintura i ceràmica i, posterior-
ment, a la solemne eucaristia. 

11.30 h Solemne eucaristia concele-
brada en memòria del naixement de
sant Joan Baptista. Església Parro-
quial. A la sortida de l’ofici, ball de
nans, ball de gegantona i gegants, a
càrrec de les colles de l’AVAL. Pl. de
l’Església
La solemne eucaristia concelebrada en
memòria del naixement de sant Joan
Baptista, patró de Vilassar de Mar, amb el
cant dels goigs de Sant Joan Baptista, se
celebrarà amb l’acompanyament del Cor
Parroquial Sant Joan i el grup de músics
joves de la Parròquia. A la sortida de
l’ofici, ball de nans, que interpretaran el
ball de la barca i el ball de mocadors, ball
de la gegantona i ball de gegants amb les
colles de l’AVAL i els gegants de Lloret de
Mar. 

17.30 h Campionat d’Scalextric de
Festa Major. Sala Mn. Galbany (C. Sant
Roc, 2) 
Slot Meeting, els amics de l’Scalextric de

Vilassar de Mar, organitza un campionat
d’Scalextric per a infants i joves, d’entre 4
i 16 anys, amb premis per als guanyadors
i material per sortejar entre els partici-
pants.

18 h Vilassar sona! Concert del Cor
SeaSons, el Cor Sons i Trons i el cor Vi-
lasSons de l’Aula de Música. C. Sant
Artur
El Cor Seasons és un petit grup vocal amb
un repertori que viatja pel continent ame-
ricà amb l’acompanyament de la pianista
Meritxell Neddermann i la direcció de la
cantant Judit Neddermann, i que ara co-
mença a compartir la seva proposta als es-
cenaris. El Cor Sons i Trons està format
per un grup de joves, dirigits per Glòria
Prats, que canten cançons de diferents es-
tils i gèneres amb unes coreografies enèr-
giques i juvenils, que ens oferirà un
espectacle sonor i també molt visual. El
Cor VilasSons, nascut el 2014, té un reper-
tori que combina el gòspel amb la música
tradicional i folklòrica de diferents països
L’energia i simpatia que transmeten els
seus cantaires és un dels trets distintius
d’aquesta formació. Compta amb l’acom-
panyament de Meritxell Neddermann al
piano i Cristian Solís a la percussió.    

19 h Espectacle d’animació de carrer
Mr. Perfum, a càrrec de Festuc Teatre.
Pl. de l’Ajuntament
Mr. Perfum viatja amb la seva màquina i
amb l’ajuda dels seus materials essen-
cials manipula i desafia la química per
aconseguir el seu objectiu: fabricar un
perfum personalitzat, el perfum ideal. Un
espectacle de carrer per a tots els públics,
amb la interacció i l’humor com a trets fo-
namentals. 

20 h Vilassar sona! Concert i ball amb
la Vilassar Big Band de l’Aula de Mú-
sica. C. Sant Artur



La Vilassar Big Band, formada per 20 mú-
sics sota la direcció de Joan Moragas,
ens oferirà un concert amb obres de dife-
rents èpoques i estils, amb un repertori
pensat per a tots els públics i per a què
els balladors i balladores de lindy hop pu-
guin gaudir del ball amb música en viu.

20 h Concert de Festa Major amb La
Principal de la Bisbal. Escola Pérez
Sala
La Principal de la Bisbal, creada el 1888,
ens oferirà un magnífic concert amb un
repertori escollit d’àries d’òpera, sarsue-
les, temes clàssics i el millor de la música
catalana. 

20 h Espectacle d’animació de carrer
Mr. Perfum, a càrrec de Festuc Teatre.
Pl. de l’Ajuntament
Mr. Perfum ens oferirà un segon passi del
seu espectacle de carrer.  

21 h Sopar d’entrepans, PD Porco
Rosso, Miquel del Roig, Banana Beach
i Clotildes, a càrrec de la Rierada.
Aparcament del Patronat Parroquial 
Aquesta segona nit de la Rierada comen-
çarà amb un sopar d’entrepans i seguirà
amb les actuacions del PD Porco Rosso
(patxanga tropical), Miquel del Roig (can-
tautor de versions), Banana Beach
(rumba, ska, reggae) i finalitzarà amb Clo-
tildes (grup de versions).

22 h Ballada de sardanes amb la cobla
La Principal del Llobregat. Pl. de
l’Ajuntament
Per segon any consecutiu, comptem amb
la Principal del Llobregat, una cobla amb
una dilatada experiència, dirigida per di-
rectors de renom, que interpretarà un pro-
grama de nou sardanes de set tirades. I,
en acabar, coca i cava per a tothom. 

22.30 h Correfoc de Festa Major, amb
els Mansuets de Foc de l’AVAL. De la
plaça Picasso a la plaça del Círcol 
El tradicional correfoc dels Mansuets de
Foc de l’AVAL amb els Peluts de Foc de
Cabrils començarà a la plaça Picasso,
continuarà per la plaça Jeroni Gelpí i se-
guirà pels carrers Picasso, Montevideo,
Sant Joan, Montserrat, Santa Isabel, Sant
Ignasi i plaça del Círcol, on finalitzarà. 

Els participants en l’acte heu de recor-
dar-vos de portar roba de cotó i/o te-
xana de mànigues llargues i un barret
de palla, gorra o mocador de cap. No
porteu fibres sintètiques. Si voleu ballar
i saltar ho heu de fer respectant els
grups i les figures que formen els dia-
bles, sense formar barreres ni obstruir
el pas dels grups. És del tot prohibit por-
tar i llençar material pirotècnic, líquids i
gasos inflamables (Decret 252/99 de la
Generalitat de Catalunya).
No és permès de llançar aigua en el de-
curs del correfoc perquè la pirotècnia
molla representa un perill, tant per als
participants com per al públic.
No és permès de col·locar decoració
penjada dels fanals, balcons, parets, ca-
rrers ni places, en tot el recorregut del
correfoc
Recordeu que els mocadors que porteu
han de ser de cotó o ignífugs, i que no
poden ser sintètics.





23 h Ball de Festa Major amb La Prin-
cipal de la Bisbal. Escola Pérez Sala
La Principal de la Bisbal ens oferirà un es-
pectacle total de música, so i llum, amb
una selecció de les cançons que han anat
passant de generació en generació fins
als nostres dies, combinada amb les
obres més actuals.

DIUMENGE 25 
DE JUNY

De 10 a 14 h II Trobada de cotxes clàs-
sics, a càrrec de Club Maresme Clàssics.
Av. Eduard Ferrés, entre Montevideo i
Riera d’en Cintet
Després de la bona acollida de l’any passat,
repetim la trobada de cotxes clàssics, amb
vehicles mítics de les dècades passades.  

11 h Xeringada i escuma, a càrrec dels
agrupaments escolta Atzavara i Intayllú.
Pl. Tarradellas
Enguany, tindrem un matí de diumenge re-
frescant. Per començar, la xeringada i l’es-
cuma final, que es traslladen a la plaça
Tarradellas. Recordeu-vos de portar xerin-
gues i ganes de refrescar-vos i passar-ho
bé. 

11 h Super tobogan urbà de 100 m, per a
totes les edats. Pg. Sant Joan de Mar 
I, a tocar de la xeringada i l’escuma, tindrem
un super tobogan urbà de 100 m, per a
grans i menuts. Només heu de portar el ves-
tit de bany i flotadors o matalassos per llis-
car pendent avall. Quina passada!

11 h VII Trobada d’embarcacions de
vela tradicional i presentació de l’em-
barcació Carme i Jani, a càrrec de Bric-
barca. Espigó de Garbí
Enguany tindrà lloc la tradicional trobada
d’embarcacions de vela tradicional i es
presentarà l’embarcació Carme i Jani,
aparellada amb vela tarquina, a càrrec de
Bricbarca.

11 h Cercavila dels Ssstrèpits de
l’AVAL. Veral de l’Ocata
Els Ssstrèpits de l’AVAL faran una cerca-
vila des del Veral de l’Ocata fins a la plaça
de l’Ajuntament, on tindrà lloc l’actuació
castellera.

D’11 a 14 h i de 17 a 21.30 h Fira d’ame-
ricans C. Sant Joan i Anselm Clavé
La Fira d’americans o indians torna amb
reproduccions, parades d’artesania, de-
mostració d’oficis, exposició de productes
d’ultramar, tallers i activitats d’animació.

11 h Inauguració de la Fira d’americans
amb una cercavila musical i un pregó.
C. Sant Joan i Anselm Clavé
Una cercavila musical i un pregoner do-
naran el tret de sortida a la Fira d’ameri-
cans. 

11.30 h Arribada de barques i subhasta
de peix, a càrrec dels Pescadors de
Garbí i Bricbarca. Espigó de Garbí
Si voleu participar en una subhasta de
peix capturat a les nostres platges, a la
manera tradicional, començant pel preu
més alt, i a la baixa, fins que algun dels
presents es faci amb el lot, aprofiteu
l’oportunitat que us ofereixen els nostres
pescadors.
Aquesta activitat és possible gràcies a la
col·laboració desinteressada de les pei-
xateries Peixos Mayor i Xaloc.





11.30 h Visita guiada per la ruta del pa-
trimoni dels americans (amb afora-
ment limitat). Espai Cultural Can Bisa
(C. Montserrat, 8)
Més informació i inscripcions a reser-
ves@tanitdifusio.cat i al telèfon 691 170
860. Les places són limitades. 

11.45 h Desfilada de moda de l’època
dels americans. C. Sant Joan i Anselm
Clavé
Si voleu conèixer com era la moda
d’època, acosteu-vos a la Fira d’ameri-
cans per veure aquest espectacle itine-
rant de carrer.

12 h Exhibició castellera, a càrrec dels
Capgrossos de Mataró i els Castellers
de Caldes de Montbui. Pl. de l’Ajunta-
ment
Els Capgrossos de Mataró comptaran
amb l’acompanyament dels Castellers de
Caldes de Montbui, també coneguts amb
el malnom d’escaldats, una colla fundada
el 1996. 

12.30 h El galió i els contes del mar,
animació de carrer. C. Sant Joan i An-
selm Clavé
Després de recórrer la fira amb el galió,
el capità ens explicarà aventures i llegen-
des de mar, a la Fira d’americans.

12.30 h Tast de cuines del món, a cà-
rrec de la Parròquia Sant Joan. Pl. de
l’Església 
La Parròquia Sant Joan organitza un tast
de cuines del món, amb la participació de
diverses comunitats del nostre municipi.

13 h Desfilada de moda de l’època dels
americans. C. Sant Joan i Anselm
Clavé
Si voleu conèixer com era la moda
d’època, acosteu-vos a la Fira d’ameri-
cans per veure aquest espectacle itine-
rant de carrer.

17 h Cercavila musical per la Fira d’ame-
ricans. C. Sant Joan i Anselm Clavé
Una cercavila musical encetarà les activi-
tats de la tarda de la Fira d’americans. 

17 h Partides simultànies d’escacs.
Plaça del Comú de les Noies (C. d’en
Saura)
Partides simultànies d’escacs, a càrrec
d’un mestre internacional, organitzades
pel Club d’Escacs Vilassar de Mar. Ins-
cripcions 15 minuts abans de l’inici de
l’activitat.

18 h Cercavila d’animació itinerant per
la Fira d’americans. C. Sant Joan i An-
selm
Una cercavila itinerant amb personatges
d’època animarà aquesta tarda de la Fira
d’americans. 





18 h Actuació infantil, a càrrec de Noè
Rivas, a càrrec de la Rierada Pg. dels
Pins
Noè Rivas oferirà una actuació amb mú-
sica molt animada i participativa per a tots
els públics (activitat puntuada per la Rie-
rada).

18.30 h Entrena’t per votar en el Refe-
rèndum, a càrrec de l’Assemblea Na-
cional Catalana. Pl. de l’Ajuntament 
L’ANC proposa una gimcana amb un se-
guit de proves senzilles i plenes d’humor,
per a tots els públics.

19 h Contes d’aigua a la Fira d’ameri-
cans. Pl. de l’Església
Veniu a la plaça de l’Església a escoltar
aquesta narració de contes.  

19 h Proclamació de guanyadors i lliu-
rament de premis del III Concurs Artís-
tic de Vilassar de Mar Racons de
Vilassar de Mar, a càrrec de VilassART.
Hotel d’Entitats (C. Sant Joan, 36)
Els visitants de l’exposició del III Concurs
Artístic de Vilassar de Mar Racons de Vi-
lassar de Mar, decidiran amb els seus
vots les tres obres guanyadores.

19 h Xerrada feminista d’Histèrika Li-
lith, a càrrec de la Rierada. Pg. dels
Pins
La Rierada organitza una xerrada femi-
nista, a càrrec d’Histèrika Lilith, al passeig
dels Pins

20 h Desfilada de moda de l’època dels
americans. C. Sant Joan i Anselm
Clavé
Si voleu conèixer com era la moda
d’època, acosteu-vos a la Fira d’ameri-

cans per veure aquest espectacle itine-
rant de carrer.

20 h Concert acústic de Clara Lombao,
a càrrec de la Rierada. Pg. dels Pins
“Demos un paseo, pero en silencio, que
creo escuchar a alguien cantar, flojito, una
música liberadora”, de Clara Lombao, a
càrrec de la Rierada.

20.30 h Teatre amateur amb Toc Toc,
de Laurent Baffie, a càrrec de La Tropa
Teatre. Ateneu Vilassanès 
La Tropa Teatre ens presenta Toc Toc, de
Laurent Baffie, dirigida per Albert Tardà i
Jordi Tomàs, i interpretada per Jaume Al-
sina, Josep Budó, Esther Eiximeno, An-
drea Reinoso, Àmmia Serra, Eduard
Tardà i Mar Tolrà. Sinopsi: sis pacients
coincideixen a la consulta d’una eminèn-
cia en psiquiatria amb l’objectiu de resol-
dre els seus TOCs (Trastorns Obsessius
Compulsius). El psiquiatra no arriba mai
a la consulta i l’espera provocarà situa-
cions delirants que els acabaran portant
a ajudar-se mútuament i els farà descobrir
que l’esperança per solucionar el seu pa-
timent passa també per ser més tolerants
i comprensius en allò que ens molesta
dels altres. Una comèdia per no parar de
riure que també ens farà reflexionar.
Venda d’entrades anticipada el dimecres
21 de juny de 20 a 21 h i una hora abans
de cada representació a l’Ateneu Vilassa-
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nès. L’obra també es representarà l’1 de
juliol a les 20.30 h i el 2 de juliol a les 19
h (Preu: 6 € socis i sòcies i menors de 14
anys i 8 € no socis).

21 h Cercavila d’animació Busquem
la tripulació! per la Fira d’americans.
C. Sant Joan i Anselm Clavé
Busquem nova tripulació per tornar a
les Amèriques!, espectacle d’animació
itinerant per la Fira d’americans.

21 h Màgia de proximitat, a càrrec de
Màgic Grup Maresme, i El món de les
il·lusions, del Gran Maximiliano Stia.
Pl. Picasso
El Gran Maximiliano Stia, primer premi
al Festival Internacional de Màgia Li
Chang 2017, ens presentarà El món de
les il·lusions, el seu darrer espectacle. I
per entretenir l’espera, de 21 h a 22 h,
l’associació Màgic Grup Maresme farà
màgia de proximitat per a tots els pú-
blics.

21 h Sopar popular i concert acústic
de La Cuca Viu, a càrrec de la Rie-
rada. Pg. dels Pins
La Rierada organitza un sopar popular
i una actuació musical, a càrrec de La
Cuca Viu, que interpretarà cançons de
la terra (activitat puntuada per la Rie-
rada).

23 h Concert de Festa Major, a càrrec
de Gossos. Escola Pérez Sala  
El grup manresà Gossos, format per
Natxo Tarrés, Juanjo Muñoz, Roger Farré
i Oriol Farré, nascut el 1993, ens presen-
tarà el seu tretzè treball, Zenit, un disc en-
registrat amb el guitarrista, cantant i
productor David Rosell que es va presen-
tar el 2016 al Mercat de Música Viva de
Vic. Zenit torna a marcar una evolució de
la banda, amb nous sons, noves harmo-
nies i la intenció de renovar-se sense obli-
dar l’essència de les melodies i les veus
que els ha caracteritzat.

DILLUNS 26 
DE JUNY

18 i 19 h Visita guiada a la Casa Museu
Carme Rovira (amb aforament limitat).
Casa Museu Carme Rovira
Més informació i inscripcions a reser-
ves@tanitdifusio.cat i al telèfon 691 170
860. Les places són limitades.

19 h Espectacle de circ familiar Alone,
història d’un nàufrag, a càrrec de la
Cia. Sebas. Pl. del Círcol En acabar,
cercavila dels Ssstrèpits de l’AVAL.
Fins a la plaça de l’Església
Onades, tempesta, raigs, vent... Un gran
paquet que sura en mig del no-res, un
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home que s’hi agafa i una illa... Comença
l’espectacle. Disbarats, deliris i jocs d’un
nàufrag a la seva illa. Poesia visual en
moviment. Alone és un viatge físic i emo-
cional. Una al·legoria de la solitud que uti-
litza el llenguatge del circ i el teatre
gestual. Una obra plena de metàfores,
paradoxes, humor i un polsim de surrea-
lisme. I, en acabar, els Ssstrèpits encap-
çalaran una cercavila fins a la plaça de
l’Església.

20 h Despenjada de l’ase Innocenci
amb la presència del Pigat i la Lucía, a
càrrec dels Mansuets de Foc de l’AVAL
i la Tropa Teatre. Plaça de l’Església A
continuació, cercavila cap a la platja
de Palomares, a càrrec dels Ssstrèpits
de l’AVAL
La despenjada de l’ase Innocenci i la lec-
tura de la llegenda dels penjaases dona-
ran pas a una cercavila amb els

Ssstrèpits de l’AVAL i uns figurants de La
Tropa Teatre cap a la platja de Paloma-
res. 

20 h Sardinada popular, a càrrec de
l’Agrupació Socialista de Vilassar de
Mar. Platja de Palomares
La sardinada, les havaneres, el rom cre-
mat i el castell de focs d’artifici conferei-
xen un to especial a l’últim dia de la Festa
Major.  

20.45 h Comiat del Pigat i la Lucía en
la seva singladura amb el Sant Ramon,
amb la col·laboració de Bricbarca, els
Ssstrèpits de l’AVAL i La Tropa Teatre.
Platja de Palomares
El Pigat i la Lucía, després d’uns dies in-
tensos, s’embarquen amb el Sant
Ramon. És el moment d’acomiadar-los,
amb la col·laboració de Bricbarca, La
Tropa Teatre i els Ssstrèpits de l’AVAL. 

21 h Cantada d’havaneres amb Cremat
de Garbí. Platja de Palomares
Cremat de Garbí, el grup d’havaneres
nascut amb el nom de Pescadors de
Garbí, ens oferirà la cantada d’havaneres
de Festa Major.





22.30 h Castell de focs d’artifici i
anunci del sector guanyador de la Rie-
rada. Platja de Palomares. A continua-
ció, celebració del sector guanyador
La Pirotècnia Igual serà l’encarregada

d’organitzar el castell de focs d’artifici que
clourà la Festa Major, amb noves i espec-
taculars figures i una gran potència de
foc. I en acabar, actuació d’un PD (activi-
tat puntuada per la Rierada).

NOTES
Al solar entre els carrers Santiago Rusiñol i Enric Granados s’hi habilitarà un espai
per fer una foguera de Sant Joan

Per anar a veure els focs s’hauran d’utilitzar els passos inferiors d’accés a la platja.
Està totalment prohibit entrar a la zona de seguretat, degudament senyalitzada, fins
que no es retiri la senyalització

No és permès de col·locar decoració penjada travessant carrers ni places a menys
de 4,5 m d’altura en tot el poble

La fira d’atraccions estarà ubicada entre el Camp Municipal de Futbol Xevi Ramon i
la Bòbila

Les fotos d’aquest programa de Festa Major 2016 han estat realitzades per Sara Raya
i les diferents entitats del municipi i empreses contractades, i pertanyen a anteriors
edicions de la Festa Major de Sant Joan
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ESPAI CULTURAL CAN BISA (C. Montserrat, 8). Del 22 de juny al 10 de se-
tembre  
     53a Exposició Col·lectiva de VilassART 
     Horari: dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
                 diumenges i festius d’11 a 14 h

HOTEL D’ENTITATS (C. Sant Joan, 36). Del 22 de juny al 2 de juliol    
     53a Exposició Col·lectiva de VilassART 
     Horari: feiners de 18 a 20 h
                 dissabtes, diumenges i festius de 12 a 14 h i de 18 a 20 h

HOTEL D’ENTITATS (C. Sant Joan, 36). Del 22 al 26 de juny   
     III Concurs Artístic de Vilassar de Mar Racons de Vilassar de Mar
     Horari: feiners de 18 a 20 h
                 dissabtes, diumenges i festius de 12 a 14 h i de 18 a 20 h

CENTRE CÍVIC DEL CAMÍ RAL (Camí Ral, 19). Del 23 al 30 de juny
     Exposició col·lectiva de l’alumnat del Centre Cívic del Camí Ral
     Horari: de 10 a 20 h

MUSEU ENRIC MONJO (planta baixa) –
MUSEU MUNICIPAL DE VILASSAR DE MAR
(Camí Ral, 30). Fins al 30 de juliol 
     Negre + Natura, exposició de Perecoll 
    Horari: de dimarts a divendres de 17 a 20 h
                dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
                 diumenges i festius d’11 a 14 h

MUSEU DE LA MINA VELLA (Casa de Camp, 106, Ca l’Eudald). Exposició
permanent
     Història de l’aigua a Vilassar de Mar
     Horari: de dimecres a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
                 dissabtes i diumenges d’11 a 14 h

EXPOSICIONS
FESTA MAJOR DE SANT JOAN



CE FUTBOL SALA SANT JOAN DE VILASSAR
Dissabte 10 de juny de les 9 a les 21 h i diu-
menge 11 de juny de les 9 a les 15 h. 
Pavelló d’Esports Municipal Paco Martín.
Torneig de futbol sala, en commemoració del
20è aniversari de l’entitat, en totes les categories
del club.
CLUB VILASSAR HOQUEI
Dissabte 17 de juny, de les 9 a les 13 h. 
Pavelló d’Esports Municipal Paco Martín.
X Torneig d’escoles d’hoquei, amb la participació
de diferents clubs de Catalunya.
TAEKWON-DO ITF VILASSAR
Dissabte 17 de juny, de les 9 a les 14 h. 
Pavelló d’Esports Municipal Paco Martín.
Campionat infantil i júnior de Taekwon-do ITF.
CURSA INFANTIL
Diumenge 18 de juny, a les 10 h. 
Avinguda Eduard Ferrés.
XVIII Cursa Infantil 2017 Memorial David Cruces
Pizarro en circuit tancat, per a nens i nenes d’entre
4 i 12 anys (nascuts entre 2005 i 2012) a l’avinguda
Eduard Ferrés.
Sortida i arribada davant de l’Escola Vaixell Burriac.
Inscripcions gratuïtes limitades a 220 participants i
obertes fins a 15 minuts abans de cada sortida en
cas d’haver-n’hi disponibles.
Sortides per categories i anys de naixement: 
10.00 h aleví masculí (2005-2006), 1.000 m. 
10.10 h aleví femení (2005-2006), 1.000 m. 
10.20 h benjamí masculí (2007-2008), 800 m.
10.25 h benjamí femení (2007-2008), 800 m. 
10.30 h prebenjamí masculí (2009-2010), 500 m. 
10.35 h prebenjamí femení (2009-2010), 500 m. 
10.40 h P5 masculí (2011), 400 m. 
10.45 h P5 femení (2011), 400 m.  
10.50 h cursa especial P4 masculí (2012), 250 m.  
10.55 h cursa especial P4 femení (2012), 250 m.
11.05 h lliurament dels premis del sorteig entre els
assistents (per número de dorsal). 
11.10 h lliurament de medalles als tres primers
classificats de cada categoria.
La participació implica acceptar el reglament de la
cursa, que es pot consultar a www.cursainfantilvi-
lassardemar.es, on trobareu més informació.

ASSOCIACIÓ DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA VI-
LASSAR
Diumenge 18 de juny a les 10.30 h. 
Pavelló d’Esports Municipal Paco Martín.
Festival de gimnàstica 2017, a càrrec de les
alumnes de l’AGAV.
CLUB PATINATGE ARTÍSTIC VILASSAR DE
MAR
Diumenge 18 de juny a les 9 h. 
Pavelló d’Esports Municipal Paco Martín.
Campionat interclubs de patinatge, 2a fase.
CLUB ESPORTIU AMICS DE LA PETANCA
Dissabte 17 de juny, a les 16.30 h. 
Pistes de petanca de Can Jorba.
Torneig de petanca Sant Joan. Lliurament de tro-
feus el diumenge 25 de juny a les 13 h.
UNIÓ ESPORTIVA VILASSAR
Dissabte 17 de juny, de les 9 a les 14 h. 
Camp de Futbol Municipal Xevi Ramon.
1a trobada d’escoletes Xevi Ramon, amb la par-
ticipació de vuit escoles de futbol del Maresme.
Dissabte 17 de juny, a les 19 h. 
Camp de Futbol Municipal Xevi Ramon.
XI Torneig Josep Cabot Roig, de veterans de fut-
bol.
PISCINA MUNICIPAL
Del 19 al 23 de juny. Piscina Municipal.
Portes obertes a les activitats dirigides. Ses-
sions obertes per a tothom. 
Consultar el calendari de les activitats a
www.geafe.tgi.cat o al telèfon 93 750 69 87.
Dijous 22 i divendres 23 de juny, a les 17 h i a
les 17.45 h. Piscina Municipal.
Classe oberta de natació, per a infants i joves de
3 a 16 anys. Inscripció prèvia al telèfon 93 750 69
87 fins al 21 de juny.
CLUB NÀUTIC VILASSAR DE MAR
Dissabte 24 i diumenge 25 de juny, a les 11 h.
Club Nàutic Vilassar de Mar.
Trofeu de vela Festa Major, en diferents modali-
tats de vela lleugera.
AIKIDO VILASSAR
Dissabte 1 de juliol, de les 9 a les 14 h. 
Pavelló d’Esports Municipal Paco Martín.
XII Marató Vilassar d’Aikido.

ACTES ESPORTIUS






