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Amb l’arribada de la Festa Major de Sant Cebrià de Vallalta s’acaba definitivament 
l’estiu. Però jo prefereixo veure-hi també la banda positiva. Ara i aquí, comencem un 
nou curs. Amb noves il·lusions, nous projectes i noves expectatives. I el comencem de 
la millor manera possible: amb la gent al carrer compartint espais i vivències.

I ja us avanço que amb aquesta Festa Major vibrarem! 
I aprofito aquest espai per recordar que el més important de les festes és gaudir-les. I 
ho hem de fer SEMPRE des del respecte, la igualtat, la diversitat, i sense discriminacions 
ni agressions de cap classe. Passar una bona estona amb els nostres de forma sana i 
respectuosa.

Vull agrair també, a les treballadores i treballadors de l’Ajuntament la seva tasca perquè 
tot estigui a punt, no només aquests dies de festa sinó tot l’any. A la gent de la brigada, 
de la regidoria d’Esport, als agents de la Policia Municipal, als membres de Protecció 
Civil i voluntariat... i especialment a les treballadores de la regidoria de Cultura i a la 
seva regidora per tota la feina feta, que fa possible any rere any la celebració de la 
Festa Major.

Gràcies a totes i tots, perquè sou imprescindibles perquè aquesta gran festa sigui 
possible.

Gaudim de la Festa Major. Us espero per passar una bona estona als carrers!

Cebrianencs i cebrianenques: bona Festa Major!

Albert Pla i Besolí
Alcalde de Sant Cebrià de Vallalta

Salutació de l’Alcalde
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Benvolguts cebrianencs i cebrianenques

Festa Major, el retorn és l’eslògan aquest any, per què?

Perquè retornar és tornar una cosa a qui la tenia, és recobrar els sentits després 
d’una època d’inactivitat. Representa tornar al lloc o a la situació on era abans, anar 
al punt de partida.

En aquests temps de duresa inusual, retornar a l’inici no és possible però volem una 
Festa Major que reinterpreti i ens faci gaudir de tornar a compartir i a recuperar 
forces.

Passarem una tarda de diumenge magnífica acompanyats de l’humorista Pep Plaza, 
humorista que va iniciar la Festa Major del primer any de mandat de l’actual grup 
de govern i el tancarà. Ballarem amb la mítica 
orquestra Maravella, que també es farà càrrec 
del concert i de la ballada de sardanes. Una 
potent programació infantil... i La Infernal de 
la Vallalta que aquest any celebra el seu vintè 
aniversari i serà l’encarregada del pregó de 
dijous! No us el perdeu, que promet...
I com a sorpresa final del diumenge es podrà 
gaudir d’un esdeveniment de vídeojocs tot un 
dia.

Sortim al carrer i gaudim del retorn de la Festa 
Major complerta, sense oblidar la prudència i 
la cordialitat!

Molt bona Festa Major!

Anna Rodón
Regidora de cultura i festes

Salutació de la Regidora
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Dissabte 
10 de setembre
 10.00 h 
Marxa adaptada per la diversitat de Família
Passeig de la II República (Exterior del pavelló municipal)

Diumenge 
11 de setembre
Diada de catalunya
 11.00 h  
Ofrena Floral i commemoració 13è aniversari
del monument
Plaça de l’Església

 12.00 h  
Audició de Sardanes enllaunades 
Plaça de l’Església

Divendres
16 de setembre 
 17.00 h  a 19.00 h   
Visita  al campanar 
Església

 18.00 h   
Missa solemne i llençada de coets.
Església 

 19.00 h   
Teatre “LES HISTÒRIES DE L’AVI JOSEP”. 
En acabar pica-pica per a tothom.
Passeig de la II República (pavelló municipal) 

Dissabte 
17 de setembre 
 08.00 h   
Torneig de petanca
Pistes municipals de petanca, Pla de Ca l’Andreu

 09.00 h a les 18.00h   
TORNEIG DE FUTBOL BASE 
Passeig de la II República, camp de futbol
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Diumenge
18 de setembre 
 09.00 h a les 18.00h   
TORNEIG DE FUTBOL BASE 
Passeig de la II República, camp de futbol

Dijous
22 de setembre
 20.00 h   
Pregó ofert per La Infernal, que fa 20 anys!, en acabar 
brindarem amb “AIGUA DE FOC” beguda oficial de La 
Infernal de la Vallalta.
Passeig de la II República (pavelló municipal)

 20.30 h  
Espectacle “EL MAG RAMÓ” 
Passeig de la II República (pavelló municipal)  

 En acabar pica-pica per a tothom!!
                                                        
Divendres
23 de setembre
 10.30 h  
Repicament de campanes i llençada de coets 
Plaça de l’Església 

 11.00 h  
Missa de Festa Major en honor dels Metges Sant  
Cosme i Sant Damià.
A l’Església 

 11.30 h a 13.30 h  
Visita al campanar
Església

 12:00 h   
Audició de Sardanes “COBLA MARAVELLA” 
Plaça de l’església 

 18.00 h   
Cinema  Familiar. Consulteu la pel·lícula a les xarxes 
socials o al web de l’ajuntament.
Passeig de la II República (sala polivalent)
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 19.30 h 
Concert de Festa Major a càrrec de “L’ORQUESTRA 
MARAVELLA” 
Passeig de la II República (pavelló municipal)

 23.00 h  
Ball de gala amb “L’ORQUESTRA MARAVELLA”
Passeig de la II República (pavelló municipal)

Dissabte 24
de setembre
 10.00 h a 13.00 h  
Torneig d’escacs  
(inscripcions 30 min. abans del torneig)
Carrer Esplanada.

 10.00 h 
Taller de Ioga del riure  
a càrrec d’Elisabeth Werlen de l’entitat 
Vallalta Experiències. 
Passeig de la II República  a l’escola bressol “El Rial”

 11.00 h  
Taller de Ioga per nens i famílies  de 0 a 12 anys 
a càrrec d’Elisabeth Werlen de l’entitat 
Vallalta Experiències.
Passeig de la II República a l’escola bressol “El Rial”

 12.00 h  
Màster Class de Zumba i Festa Holi
Passeig de la II República 
      
 17.30 h  
Partit de futbol amistós
Passeig de la II República (camp de futbol)

 18.00 h  
Grup infantil TRASTOS BAND
Carrer d’1 d’Octubre, al pati de l’escola “El Pi Gros” 
       
 20.30 h   
Correfocs amb traca final i focs d’artifici amb 
interpretació teatral a càrrec de la Infernal de la Vallalta.
Sortida  Parc Puigvert i finalitza a la plaça de l’Església
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 24.00 h  
DJ amb espectacles de llums. OuMama On Tour 
Passeig de la II República (pavelló municipal)

Diumenge 
25 de setembre
 10.00 h  
XOCOBICI 
Nova zona esportiva (darrera de l’escola bressol El Rial) 

 10.30 h a 13.30 h  
Cursa d’obstacles “XTREMRACE” i Inflables pels més 
petits  
Passeig de la II República  (camp de futbol)

 12.00 h a 22.00 h  
Game Party. “LOGRO DESBLOQUEADO”. 
Esdeveniment tecnològic.
DEU hores de simuladors, Realitat Virtual, jocs Arcade, 
consoles de darrera generació, campionats i tornejos 
en línia i presencials dels videojocs més populars del 
mercat. Es farà una aturada a les 19 hores per 
l’espectacle de Pep Plaza i, després, retorn a l’activitat.
Inscripcions:
https://logrodesbloqueado.com/santcebria-gamefest
Passeig de la II República (pavelló municipal)

 19.00 h   
ARA MÉS!  Nou Espectacle de Pep Plaza 
Passeig de la II República (pavelló municipal)
Inscripcions:

Aquest programa pot ser objecte de canvis posteriors 
a la seva publicació per causes alienes a l’organització,  
per causes meteorològiques o per seguretat. Qualsevol 
canvi o actualització podeu consultar la pàgina web de 
l’ajuntament, així com els canals habituals de difusió.  



Normes de seguretat 
pel Correfoc
 Pels participants: 
• Portar roba de cotó, preferiblement 
vella amb mànigues i pantalons llargs.
• Portar un barret que cobreixi el cap i 
tapar-se el clatell amb un mocador de 
cotó, guants i ulleres.
• Portar el calçat adequat (esportiu, de 
muntanya, etc...)
• No demanar aigua als veïns.
• Queda prohibit portar productes 
pirotècnics particulars.
• Respectar les figures de foc, els seus 
portadors i els músics i no obstaculitzar 
el pas.
• Seguir en tot moment les indicacions 
dels diables i membres d’organització.
• En cas de patir cremades, dirigir-se 
immediatament als punts d’assistència 
sanitària o avisar als organitzadors.

 Pels veïns i comerciants: 
• Retirar tots els vehicles dels carrers de 
l’itinerari.
• Abaixar els portals metàl·lics o persianes 
ens els edificis que en disposin.
• Protegir els vidres de les finestres, 
portes, i aparadors amb cartrons gruixuts.
• Enrotllar tots els tendals exteriors  dels 
habitatges i locals.
• No tirar aigua als participants ni als 
espectadors del correfoc per la perillositat 
que representa.
• Desconnectar tot tipus d’alarmes.
• Retirar de la via pública qualsevol 
objecte que pugui dificultar el pas dels 
actors, organitzadors i participants del 
correfoc.
Recorregut: Sortida Parc Puigvert, 
Avinguda Maresme, Carrer Centre Plaça 
de l’Església Carrer de la Font. Pot estar 
subjecte a canvis d’última hora per 
seguretat.

Els organitzadors no es faran responsables de cap dany que es pugui ocasionar per 
l’incompliment d’aquestes recomanacions.

Edita:  SR ASSOCIATS® · Tel. 93 883 27 96 · info@noetperdis.com · www.noetperdis.com
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