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Sembla que no passa el temps, però la veritat és que passa amb tal rapidesa que sempre 

ens falta i moltes vegades no podem assaborir-lo com voldríem. Fa més de mig any em 

dirigia a vosaltres en la salutació de la Festa Major d’Hivern i us manifestava la meva 

il·lusió i satisfacció per fer-ho per primera vegada com a alcalde vostre. Avui, quan ja han 

passat set mesos, i he tornat a ser reelegit per a aquesta tasca que comporta tanta 

responsabilitat, permeteu-me que us digui que continuaré treballant amb les mateixes 

ganes, il·lusió i motivació per al nostre poble i per la seva gent.

En aquesta nova etapa seguiré apostant per la transparència, la gestió eficient, el consens 

i la participació. Crec fermament que hi ha una manera diferent de fer política. Una 

manera allunyada de partidismes i d'imposicions, un model de gestió assenyada en la 

qual el poble i l'interès dels veïns i veïnes prima sobre totes les coses. Jo entenc la política 

com a servei públic i l'exercici de la política té a veure amb la pluralitat. Sant Vicenç de 

Montalt és un poble molt plural i és la meva obligació treballar pel bé comú.

És cert que aquests darrers mesos han estat vertiginosos, però després de la tempesta 

sempre arriba la calma, i ara amb el nou consistori ja en marxa ens preparem per 

celebrar la Festa Major en honor a Mare de Déu de l’Assumpció. 

En aquests dies els carrers, la gent, el poble... tot té un color especial. Són jornades 

lúdiques i festives, on deixem la rutina, els problemes a un costat i aprofitem per retro-

bar-nos amb familiars i amics.

Des de la meva posició d’alcalde, em venen al cap moltes persones a les que li puc dedicar 

aquestes festes, però vull fer especial èmfasi en els nous veïns i veïnes que les viuran per 

primera vegada. La festa la fem nosaltres, tots els santvicentins i les santvicentines, els 

que heu nascut al poble i aquells altres que hem anat arribant al llarg dels anys. 

Són tantes les persones que treballen intensament perquè aquests dies de celebració 

siguin una realitat, que em quedaria sense línies per agrair la gran tasca que fan. Espe-

cialment, vull oferir des d'aquí una sentida felicitació a la Regidoria de Cultura i Festes, al 

personal de l'Ajuntament, a les entitats i a quantes persones que d'una o altra manera 

col·laboren en les nostres festes amb la voluntat d’aconseguir que tot discorri com desit-

gem.

Hem posat tot el nostre esforç i il·lusió per fer les coses bé. La Festa Major d’Estiu ja és al 

carrer; sortim i gaudim, perquè el temps passa i no espera... 

Estic on sempre: amb vosaltres, al carrer, al nostre poble. En nom de la corporació munici-

pal que tinc l'honor de presidir i en el meu propi, us convido a participar i gaudir de la 

nostra festa. 

Javier Sandoval Carrillo
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt



DISSABTE, 3 D’AGOST
A 2/4 de 9 del vespre, de l’aparcament del carrer Ginesta 
SORTIDA NOCTURNA I BANY A LA PISCINA MUNICIPAL
A la sortida s’entregarà a tots el participants un braçalet per banyar-se a la piscina.

Organitza: MontalTrek

Col·labora: Regidoria de Cultura i Festes

DIVENDRES, 9 D’AGOST
Des de les 4 i fins a les 7 de la tarda, al Parc dels Germans Gabrielistes
BATALLA DE “GALLOS”
Organitza Regidoria de Joventut - Cau Jove

A les 10 del vespre, al Centre Cívic “El Gorg”
MARIDATGE DE POESIA
Concert per homenatjar Teresa Pàmies a càrrec de 

Big Mama Montse i tast de vins amb Arnau Barangé, sommelier.

Preu tiquet: 10 euros

Venda de tiquets:
· Biblioteca La Muntala, a partir de l’ 1 d’agost. Places limitades

Horari Biblioteca agost:

Dilluns, Dimecres i Divendres de 16h a 20:30h

Dimarts i dijous de 10h a 13:30h i de 16h a 20:30h

Organitza Biblioteca La Muntala

Col·labora: Regidoria de Cultura i Festes

A 2/4 d’11 de la nit, al Parc dels Germans Gabrielistes
FESTA JOVE AMB ELS GRUPS ANDANA, 
KALABRANDA I EL SENYOR PEIX, ACABANT AMB DJ
Organitza Regidoria de Joventut - Cau Jove

DISSABTE, 10 D’AGOST
A les 11 de la nit al Parc dels Germans Gabrielistes
CONCERT BIKIMEL I HOTEL COCHAMBRE   
Organitza: Regidoria de Cultura 

DIUMENGE, 11 D’AGOST
A les 10 de la nit, al Parc dels Germans Gabrielistes
CINEMA A LA FRESCA AMB LA PEL·LÍCULA BOHEMIAN RHAPSODY 
Servei de crispetes i begudes gratuït fins a fi d’existències.

Organitza Regidoria de Cultura i Festes



DILLUNS, 12 D’AGOST
A les 8 del vespre, al Parc dels Germans Gabrielistes
BAT NIGHT (Nit dels ratpenats)
Conferència i passejada nocturna per conèixer els ratpenats.

Informació i inscripcions a l’ajuntament del 27 de juliol al 9 d’agost de 9h 

a 14h o al correu electrònic mvillagrasa@svmontalt.cat

Organitza Regidoria de Sanitat i Salut Pública i d’ Ensenyament 

DIMARTS, 13 D’AGOST
A les 10 del matí i fins a 2/4 de 2 del migdia, a la Pista Annexa del Pavelló.
Bibliogimcana Coets propulsats
T’agrada fer volar objectes? En aquesta bibliogimcana construiràs un coet 

de paper i el faràs volar amb una llançadora. 

Informació i inscripcions a la biblioteca a partir del dia 1 d’agost (places limitades)

Horari Biblioteca agost:

Dilluns, Dimecres i Divendres de 16h a 20:30h

Dimarts i dijous de 10h a 13:30h i de 16h a 20:30h 

Organitza Biblioteca La Muntala

DIMECRES, 14 D’AGOST
A 2/4 d’11 de la nit, al patí de l’Ajuntament
CONCERT DE PIANO MARC PERNA 
Entrada lliure

Organitza Regidoria de Cultura i Festes

Col·labora: Diputació de Barcelona

DIMECRES 14 I DIJOUS 15 D’AGOST
A partir de 2/4 de 6 de la tarda, al Passeig Marquès Casa Riera 
9è. MERCAT AL MAR 
Organitza Regidoria de Cultura i Festes

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

A 2/4 d’11 del matí
PASSEJADA POPULAR I ACOMPANYAMENT DELS GEGANTS DE SANT VICENÇ 
A LES AUTORITATS de camí cap a l’Ofici primer, i després fins a la Plaça del Poble. 



A les 11 del matí, a l’església Parroquial
OFICI EN HONOR A LA MARE DE DÉU DE L’ASSUMPCIÓ, 

amb la participació de l’ ORFEÓ PARROQUIAL EL DELME.

A continuació, a la Plaça del Poble
BALLADA DE SARDANES AMB LA 
COBLA PREMIÀ  i VERMUT POPULAR

A 2/4 10 del vespre, a la platja de Sant Vicenç. 
CANTADA D'HAVANERES amb el grup PORTBO.
Els AMICS DE LA PETANCA ens prepararan un bon “RON CREMAT” a l’estil 

dels vells pescadors. 

A continuació 

CASTELL DE FOCS amb la PIROTÈCNIA EUROPLA 

Organitza Regidoria de Cultura i Festes

Col·labora: Club Petanca Santvicentí

DIVENDRES, 16 D’AGOST
A les 8 del vespre, a la Biblioteca La Muntala
CONTES EN PIJAMA El rebost del cau 
Organitza Biblioteca La Muntala

A les 10 del vespre, Al Parc dels Germans Gabrielistes
Sopar de Festa Major
Menú
Pollastre a l’ast amb patates al caliu, 

Postres, 

Pa, aigua, vi i cava

seguidament
Ball de Festa Major
Amb el grup LIBERTY – LA PETITA GRAN ORQUESTRA 

Venda de tiquets a l’Ajuntament de Sant Vicenç els dies:
· 5 d’agost, de 9h. a 13h. per empadronats.

· 6 d’agost, de 9h. a 13h. obert a tothom.

Preu 15€ per tiquet i un màxim de 8/10 tiquets per persona

Pagament amb targeta crèdit / dèbit  

Places limitades

Organitza Regidoria de Cultura i Festes



DISSABTE, 17 D’AGOST 
A partir de les 11 del matí, zona esportiva
PARC REFRESCANT 

Llisca per la rampa, esquitxa't , refrescat i capbussa't 

amb els tobogans mes refrescants.

Seguidament
FESTA DE L’ESCUMA

A les 10 del vespre, inici a la Plaça del Poble
CORREFOC INFANTIL
Amb la COLLA INFANTIL DELS DIABLES DE CALDES D’ ESTRAC 

A continuació, 
CORREFOC
Amb la COLLA DE DIABLES DE CALDES D’ ESTRAC 

En acabar el correfoc, i per treure’ns la calor, a la Piscina Municipal
BANY DE NIT AMB MÚSICA DJ STRAW&BERRY DOMÈNEC CANAL 

DIUMENGE, 18 D’AGOST
A les 7 de la tarda, a Parc dels Germans Gabrielistes.
CONCERT EL POT PETIT 
Organitza Regidoria de Cultura i Festes

I a 2/4 d’11 de la nit,
CONCERT TRIBUT A PERET I MONCHO per part de la seva família.

Organitza Regidoria de Cultura i Festes

A la Biblioteca La Muntala fins al 16 d’agost.
EXPOSICIÓ El rebost del Cau en homenatge a la publicació de Frederick 

de Leo Lionni.

Organitza Biblioteca La Muntala

DISSABTE, 24 D’AGOST
A 2/4 d’11 de la nit, a Montaltparc.
BALL 
Organitza Regidoria de Cultura i Festes



NOTES
- El programa de Festa Major conté l’agenda d’actes previstos fins el moment de tancar 

l’edició. Qualsevol canvi, així com el recorregut del correfoc 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.

- Demanem la màxima col·laboració als conductors de vehicles per poder resoldre els proble-

mes de circulació que es produeixin a causa de la celebració d’actes al carrer.

Regidories i Entitats 
Que han fet possible aquest programa:

Biblioteca La Muntala

Associació excursionista Montaltrek

Parròquia de Sant Vicenç de Montalt 

Orfeó Parroquial El Delme

Club Petanca Santvicentí

Colla de Geganters

Policia Local

Brigada Municipal

Regidoria de Cultura i Festes

Regidoria de Joventut

Regidoria de Comunicació

Regidoria d’Ensenyament

Regidoria de Sanitat, Salut Pública i Consum

Diputació de Barcelona

 "CORREFOC"

Decret 252/99 de la Generalitat de Catalunya 

Consells als participants
· Els participants en l’ acte heu de portar roba de cotó, de màniga llarga i un barret, gorra 

o mocador al cap.

· No porteu vestits de fibres sintètiques. Si voleu ballar i saltar ho heu de fer respectant 

els grups i les figures que formen els diables, sense formar barreres ni dificultar el pas 

dels grups.

· Queda prohibit portar i llençar material pirotècnic, líquids i gasos inflamables. 

Consells als veïns
· Enretireu els vehicles i obstacles (testos, bosses d’escombraries, taules i cadires, etc...) 

de la zona per on passarà el correfoc.

· Tanqueu portes i balcons i protegiu els vidres de les finestres i aparadors amb cartrons 

i no pas amb paper.

· Recolliu la roba estesa i plegueu els tendals.



Ajuntament
de Sant Vicenç de Montalt


