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Paqui Capellades     Miguel Comino     Isidre Bautista
ADJUNTA DE CULTURA       ALCALDE          REGIDOR DE CULTURA

Arriba la Festa Major d’Estiu, una cita molt especial que convida totes les vi-
centines i tots els vicentins a sortir als carrers i places per gaudir d’activitats 
culturals, artístiques, esportives... amb la companyia de família i amistats. Entitats 
i Ajuntament hem sumat esforços per oferir-vos un programa  divers, per a tots 
els gustos i per a totes les edats, just abans de gaudir, en molts casos, d’unes 
merescudes vacances.

Des del consistori us convidem a viure les festes amb respecte, tolerància i 
civisme. Sortim al carrer, omplim de vida Sant Vicenç dels Horts. Visca la Festa 
Major d’Estiu!

Llega la Fiesta Mayor de Verano, una cita muy especial que invita a todas las 
vicentinas y los  vicentinos a salir a las calles y plazas para disfrutar de activida-
des culturales, artísticas, deportivas… rodeados de familia y amigos. Entidades y 
Ayuntamiento hemos sumado esfuerzos para ofreceros un programa  diverso, para 
todos los gustos y para todas las edades, justo antes de que muchos de vosotros 
disfrutéis de unas merecidas vacaciones.

Des del Consistorio, hacemos un llamamiento a vivir las fiestas con respeto, 
tolerancia y civismo. Salgamos a la calle, llenemos de vida Sant Vicenç dels Horts. 
¡Viva la Fiesta Mayor de Verano!
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NORMES DE CONVIVÈNCIA

La base fonamental de la convivència és el diàleg, el respecte mutu i la voluntat de 
comprensió entre les persones.

Hem de respectar  la diferència per raó d’edat, sexe, raça i religió. És un espai lliure de 
masclismes i LGTBIfòbia.

Som conscients que hi ha activitats que generen soroll i molèsties al veïnat. Demanem 
paciència, bon humor i respecte a tothom.

Cal respectar el descans del veïnat. Per tant, cal tenir present que l’hora màxima autoritzada 
de finalització de les activitats és la següent: 

Dijous, fins a les 0.30 h de la matinada
Divendres, fins a les 3.30 h de la matinada
Dissabte, fins a les 3.30 h de la matinada
Diumenge, fins a la  1.30 h de la matinada 
Dilluns, fins a les 11 de la nit

L’incompliment d’aquest horari comportarà la denegació immediata de l’autorització de l’activitat. 

Cal afavorir el tracte respectuós físic i moral entre les persones que gaudeixen de les activitats. 

Per tant, si algú es nega a satisfer alguna proposta d’una altra persona i diu NO, és NO. 

Cal seguir tota directriu que provingui de qualsevol agent de l’Administració local a fi de 
garantir aquest tracte de respecte. 

S’han de fer servir els vàters públics.

Cal usar les papereres i els contenidors.

L’única manera viable de solucionar qualsevol conflicte és dialogar usant un vocabulari i un 
to correctes i evitant crits innecessaris.

Cal respectar  l’ambient creat en totes les activitats festives, sempre que no atemptin ni 
físicament ni moralment contra les persones.

S’han de respectar els espais físics i el mobiliari urbà fent-ne un bon ús, mantenint-los nets 
i complint les normes de seguretat.

Cal garantir en tot moment el pas de vehicles d’emergència.
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DILLUNS 8 DE JULIOL

A les 10 h  Projecte Vincles amb el treball comunitari per pintar murals 
als  ponts que travessen la via del tren.
Pont 3 (c. de Sant Josep- c. d’Anselm Clavé), amb la col•laboració de 
Ru8icon. Tema: història de la ciutat a través de la dona, fàbriques 
Ros-Olivella i Bofarull. Es començarà a pintar el dia 8 i es finalitzarà 
el 14 de juliol.

DIJOUS 11 DE JULIOL

A les 22 h  Doble sessió de cinema a la fresca amb la pel•lícula El 
regreso de Mary Poppins, dirigida per Rob Marshall i protagonitzada 
per Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Meryl Streep… 
La trama se situa a Londres, als anys 30, durant l’era de la gran 
depressió. Els germans Michael i Jane Banks, els personatges que vam 
conèixer com a nens a Mary Poppins (1964), han crescut. Ara viuen junts 
amb els tres fills de Michael i la seva serventa Ellen, a Cherry Tree Lane.
Després que el jove pateix una dramàtica pèrdua personal, la màgica 
mainadera Mary Poppins torna a entrar a les vides de la família Banks, 
al costat de l’optimista fanaler Jack. Amb el propòsit d’ajudar que la 
família redescobreixi l’alegria i la fantasia que falta a les seves vides, 
Mary Poppins utilitzarà les seves habilitats màgiques úniques per portar-
los a un nou món acolorit i ple de personatges peculiars com la seva 
excèntrica cosina Topsy.
Lloc: barri La Guàrdia (plaça de la Pau) i barri Sant Antoni (plaça dels 
Països Catalans)DI
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DIVENDRES 12 DE JULIOL

A les 22 h    Estiu de Cultura. Concert tribut a l’època d’or del rock 
castellà (Miguel Rios, Rosendo, Antonio Flores, Loquillo, Extremoduro, 
Los Rebeldes, etc.), amb Mala Vida.
Lloc: parc del Mamut Venux

A les 23.30 h    Concert de Festirock amb els grups Roba estesa i la 
Sra. Tomasa.
Lloc: plaça de la Vila 

DISSABTE 13 DE JULIOL

A les 10 h    Mercat de Pagès. Jocs aquàtics per a infants, amb inflables 
aquàtics. L’activitat finalitzarà a les 14 h.
Lloc: plaça de Narcís Lunes

A les 20 h    Estiu de Cultura. 10è Festival de Jam-session, amb combos 
dels alumnes d’El Musical de Bellaterra i de l’ESEM Taller de Músics.
Lloc: carrer del Primer de Maig

A les 22 h    Estiu de Cultura. Concert Soul/ Ritythm & blues, amb 
Alice & The Wonders.
Lloc: plaça de la Vila 

A les 22 h    Estiu de Cultura. Nits a la fresca, ballada de sardanes, amb 
la Cobla Baix Llobregat.
Lloc: plaça de Narcís LunesDI
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DIUMENGE 14 DE JULIOL

A les 20.30 h    Espectacle de dansa amb Fem dansa, que presenta 
l’espectacle This is jazz, història del jazz.
Lloc: plaça de la Vila

DILLUNS 15 DE JULIOL

A les 10 h    Exposició del 12+1. Aquest mes, canvi de murals amb les 
artistes Alessia Innocenti i Mariadela Araujo.
Lloc: pont situat a la cruïlla entre el c. de Rafael Casanova i el ptge. de 
Pau Vila i el c. de Sant Miquel

DIJOUS 18 DE JULIOL

A les 22 h    Cinema a la fresca amb la pel•lícula Bohemian Rapsody, 
dirigida per Bryan Singer i protagonitzada per Rami Malek, Gwilym Lee, 
Lucy Boynton...
Als anys setanta, el cantant Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el 
bateria Roger Taylor i el baixista John Deacon formen Queen, la banda 
britànica de rock. El 1975, el seu senzill Bohemian Rhapsody els va 
situar al primer pla de l’escena musical internacional. El film és una 
crònica de l’ascens meteòric a l’Olimp de la música d’aquesta banda 
a través de les seves icòniques cançons i el seu so revolucionari des 
que Mercury s’uneix a Brian May i Roger Taylor fins al macroconcert Live 
Aid de 1985, a l’estadi de Wembley, sis anys abans que Mercury mori 
prematurament. Una celebració rotunda i sonora de Queen i del seu 
cantant, extraordinari i inclassificable.
Lloc: plaça de Narcís Lunes
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DIVENDRES 19 DE JULIOL

A les 19 h    Espectacle infantil a càrrec de la companyia Xip Xap, que 
presenta l’espectacle Rum Rum... Trastro Karts,una cursa de cotxes on 
pot passar de tot.
Lloc: plaça de la Vila

A les 20 h    Obertura al públic d’ExpoArt (24a edició) , del Col•lectiu 
d’Artistes Vicentins. Es podrà visitar el dia 19 fins a les 21 h i els dies 
20, 21 i 22 de juliol, de 12 a 14 h i de 18 a 21 h.
Lloc: Forn Romà

A les 21 h   Inauguració de la Festa Major d’estiu amb la lectura del 
pregó a càrrec d’Imma Prat i Salvans, llicenciada en filologia catalana, 
tècnica de comunicació i regidora de cultura de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç del Horts de 2011 a 2015.
Fogonada a càrrec del col•laborador Josep M. Delgado.
Lloc: plaça de la Vila

A les 21.30 h    Pilar caminant a càrrec de la Colla Castellera Carallots 
de Sant Vicenç dels Horts. Sortida de la plaça de la Vila i arribada a 
la plaça de Sant Jordi. Recorregut pels carrers de Mossèn Josep Duran 
i Barcelona.

A les 22.30 h    Recital de música clàssica amb el pianista Lluís Grané.
Lloc: plaça de Narcís Lunes

A les 23 h    Santvi sound, carrossa discoteca. Sortida del Forn Romà; 
recorregut pel carrer del Riu, carrer de Sant Josep i arribada al parc de 
la Foneria.

A les 23.30 h    Concert amb Eivibonny, i el grup de versions Wish.
Lloc: plaça de la Vila
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DISSABTE 20 DE JULIOL

A les 10 h    Bus de donació de sang del Banc de Sang i Teixits
De 10 a 14 h i de 16 a 21 h.
Lloc: ctra. de Sant Boi, davant del CAP de Vila Vella

A les 10.30 h    Festa de l’Aigua i humor groc. Passarel•les lliscants, 
tobogans, inflables..., extreme race, gladiator, escalada... Es recomana 
portar roba de bany i calçat adequat. Tres hores de festa, des de les 
10.30 fins a les 13.30 h.
Lloc: Escola Sant Josep

A les 18 h    Plantada de gegants al carrer de Rafael de Casanova. La 
Coloma portarà el ram de Festa Major, gentilesa d‘Àngela. A partir de 
les 18.30 h, cerimònia de compromís dels nostres gegants. A les 19 
h, cercavila de gegants. Nou colles acompanyaran els nostres gegants 
Vicenç i Coloma. A l’arribada a la plaça de Narcís Lunes, ball de gegants 
davant del Racó dels Gegants. 

Sortida de la plaça de la Vila; recorregut pels carrers de Rafael Casanova,  
Barcelona, Mare de Déu de Núria i Mn. Jacint Verdaguer i arribada a la 
pl. de Narcís Lunes.

A les 19 h    Ball per a la gent gran amb valsos, pasdobles, txa-txa-
txàs..., a càrrec de Gerunda.
Lloc: Pista Polivalent Municipal Francesc Macià

A les 20 h    Estiu de Cultura. 10è Festival de Jam-session, amb combos 
dels alumnes del Conservatori Superior del Liceu i de l’ESMUC.
Lloc: plaça Joan Prats i Escala 

A les 20.30 h    XXVIIIa Caminada Nocturna. Club Excursionista Sant 
Vicenç.  Inscripcions al Club. Informació al 693 00 40 19
Sortida i arribada al davant de la Societat Cultural La Vicentina. 

A les 21.30 h    Tabalada i plantada de la Colla de Diables Àngels Diabòlics i 
del nostre Mamut Venux perquè els més petits puguin acostar-s’hi sense por.
Lloc: plaça de Sant JordiDI
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A les 22 h    Correfoc amb a la Colla de Diables Àngels Diabòlics i 
del nostre Mamut Venux. Aquest any ens acompanyaran la colla Grup 
de foc de Castelldefels i el seu drac Gab-i-bot, i la colla Dracgall de 
Castellgalí i el seu Gall.
Sortida de la plaça de Sant Jordi; recorregut pels carrers Nou, Barcelona 
i Dr. Robert i arribada a la plaça de Narcís Lunes.
En arribar a la plaça de Narcís Lunes (23 h, aprox.), sarau de foc.
S’aconsella consultar les normes de seguretat del correfoc descrites al 
final d’aquest programa.

A les 22 h    Estiu de Cultura. Nits a la fresca, ballada de sardanes, amb 
la Cobla Vila d’Olesa.
Lloc: parc del Mamut Venux

A les 23.30 h    Ball de Festa Major amb l’orquestra La Chatta.
Lloc: plaça de la Vila

DIUMENGE 21 DE JULIOL

A les 10.30 h    Festa de l’Aigua i humor groc. Passarel•les lliscants, 
tobogans, inflables..., extreme race, gladiator, escalada.. Es recomana 
portar roba de bany i calçat adequat. Tres hores de festa, des de les 
10.30 fins a les 13.30 h.
Lloc: Escola Sant Josep

A les 13 h    Festa Holi Party. Es recomana portar-hi ulleres, una 
samarreta blanca vella i un mocador per al cap. Venda de sobres de 
pols de colors a 2 € la unitat.
Lloc: Pista Polivalent Municipal Francesc Macià

A les 18 h    Diada Castellera de Festa Major, amb les actuacions de les 
colles Castellers de Terrassa, Xicots de Vilafranca, Minyons de l’Arboç 
i Carallots de Sant Vicenç dels Horts.
Lloc: plaça de la VilaDI
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A les 19.30 h    Tabalada i plantada de la secció infantil de la Colla 
de Diables Àngels Diabòlics i del nostre Mamut Venux perquè els més 
petits puguin acostar-s’hi sense por.
Lloc: plaça de Sant Jordi

A les 19.45 h    Correfoc infantil amb la secció infantil de la Colla 
de Diables Àngels Diabòlics i del nostre Mamut Venux. Aquest any 
acompanyaran la colla infantil de diables de Piera.
Sortida de la plaça de Sant Jordi; recorregut pels carrers Nou, la Pobla, 
Rafael Casanova, Ribot, i arribada a la plaça de Sant Jordi.
S’aconsella consultar les normes de seguretat del correfoc, descrites al 
final d’aquest programa.

A les 22 h    Festival Flamenc amb la Casa d’Andalusia, que presenta 
l’espectacle La noche escondida, d’Electrolé Danza, amb sis ballarins 
a l’escena i Electrolé Quartet.
Guitarra: Miguel Linares. Flauta i veu: Gloria Solera. Percussió: Odei 
Lizaso. Teclats: Javier Godino. Ball flamenc: Mariano Cruceta, i Cristina 

Rivero. Dansa espanyola contemporània: Carlos Chamorro i Mariana 
Collado. Tango: Alejandra Heredia i Mariano Otero.
Lloc: plaça de la Vila

A les 00 h    DJ Pop rock amb DJ Blokeo.
Lloc: plaça de la Vila
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DILLUNS 22 DE JULIOL

A les 10 h    Projecte Vincles amb el treball comunitari per pintar 
murals als ponts que travessen la via del tren.
Pont 1 (c. de Girona), amb la col•laboració de colectivo Licuado. Tema: 
el paso i la Cofradía. Es començarà a pintar el dia 22 i es finalitzarà el 
28 de juliol.
Pont 2 (av. del Ferrocarril - c. d’Antoni Mampel), amb la col•laboració de 
Nulo. Tema: la natura. Es començarà a pintar el dia 22 i es finalitzarà 
el 28 de juliol.

A les 12 h    Missa solemne de Festa Major oficiada per l’arxiprest 
Mn. Anton Roca i Roig, acompanyada per l’Orfeó Vicentí del Centre 
Catòlic.
Lloc: Església Parroquial de Sant Vicenç Màrtir

A les 12 h    Festa de l’escuma, a càrrec de la companyia Xip Xap, 
que presenta l’espectacle Els corsaris de l’escuma. “Som corsaris, som 
pirates, som la pesta i fem pudor. El nostre lema és llançar escuma”.
Lloc: plaça de la Vila

A les 19 h    Festival de Dansa amb Fem Dansa i el Quadre Flamenc 
Rafi Barbero.
Lloc: plaça de la Vila

A les 20.30 h    5a Mostra d’Havaneres i Cançó de Taverna amb els 
grups Peix fregit i Son de l’Havana de Sant Vicenç dels Horts. A la mitja 
part,  la Unió de Botiguers oferirà rom cremat.
Lloc: plaça de la Vila
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DIJOUS 25 DE JULIOL

A les 22 h    Doble sessió de cinema a la fresca amb la pel•lícula Wonder, 
dirigida per Stephen Chbosky i protagonitzada per Julia Roberts, Jacob 
Tremblay, Owen Wilson...
Auggie Pullman és un nen que ha nascut amb una malformació facial. 
Ddesprés de deu anys d’hospital en hospital i de llargs períodes a casa, 
ha d’afrontar un gran repte: assistir per primera vegada a l’escola. 
Gràcies al suport dels seus pares, Isabel i Nate, Auggie tracta d’encaixar 
entre els seus nous companys i professors i demostrar que, malgrat la 
seva aparença física, és un nen com qualsevol altre.
Lloc: barri Sant Josep (pati de l’antiga escola Mare de Déu del Rocío, 
carrer de Benicarló, 39) i barri El Turó (carrer de Montjuïc)

DISSABTE 27 DE JULIOL

A les 20 h    Estiu de Cultura. 10è Festival de Jam-session, amb combos 
dels alumnes de l’Escola Superior Jam-session i del Geni Barry Sextet.
Lloc: plaça de la Vila Vella

A les 22 h    Estiu de Cultura. Nits a la fresca. Ballada de sardanes amb 
la Cobla Vila d’Olesa.
Lloc: plaça de Narcís Lunes
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ACTIVITATS 

Divendres 19 de juliol

A les 22.30 h    Actuació de THE BRAND (grup de versions)
A la 1 h    DJ Ricky

Dissabte 20 de juliol

A les 23 h    Actuació de LANDRY i LA FM (rumba catalana)
A les 0.45 h    Actuació de MILKERS (grup de versions en anglès)

Diumenge 21 de juliol

A les 22.30 h    Actuació de COVERSIONS (grup de versions de pop- rock

Barraques 
Les Barraques de la Festa Major d’Estiu és un espai amb terrassetes 
on la gent pot menjar, beure i gaudir de música i d’actuacions en 
directe, que gestionaran entitats i associacions de Sant Vicenç dels 
Horts.

Ubicació
Carrer del Comerç (darrere el CAP Vila Vella)

Horaris d’obertura al públic
Divendres 20 de juliol: de 22 a 3.30 h
Dissabte 21 de juliol: de 22 a 3.30 h
Diumenge 22 de juliol: de 22 a 1.30 h
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PER ALS PARTICIPANTS
Com heu d’anar vestits?
•  Porteu roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs.
•  Porteu un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapeu-vos el clatell amb   
 un mocador de cotó.
•   Protegiu-vos els ulls.
•  Porteu calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.)
•   Tapeu-vos les orelles per esmorteir els sorolls de les explosions pirotècniques.

Què no podeu fer?
•  No demaneu aigua als veïns.
•  No podeu portar productes pirotècnics particulars; només podeu utilitzar-ne 
 els preparats pels organitzadors.

Què heu de tenir en compte?
•   Heu d’obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.
•   Heu de respectar les figures de foc, les persones que les porten i els músics.
•   Heu d’adoptar una actitud correcta amb els Diables i no obstaculitzar-los el 
 pas ni fer-los caure.

•   Heu de seguir en tot moment les indicacions dels Diables.
•  Heu d’assabentar-vos de l’inici del recorregut del correfoc i dels punts d’assistència sanitària abans que 
 comenci.
En el cas de cremades, heu de dirigir-vos immediatament als punts d’assistència sanitària (ambulància al final 
del correfoc).
En cas de perill, heu de seguir les instruccions dels Diables.
Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, heu de llançar-vos a terra i rodolar per apagar les flames. 
Sobretot, no correu, perquè les flames s’escamparien i serien més virulentes.

PER AL VEÏNAT I EL COMERÇ
• Retireu tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
• Abaixeu els portals metàl·lics o les persianes dels edificis.
• Protegiu els vidres de les finestres, les portes i els aparadors amb cartrons gruixuts.
• Enrotlleu tots els tendals exteriors i recolliu la roba estesa dels habitatges i locals.
• Tanqueu portes, finestres i balcons per evitar-hi l’entrada d’espurnes.
• No tireu aigua als participants ni als espectadors del correfoc per la perillositat que representa.
• Desconnecteu tot tipus d’alarmes.
• Retireu de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar els pas dels actors, organitzadors i participants    
 al correfoc.NO
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AGRAÏMENTS A: 
Agrupació Sardanista Sant Vicenç 
dels Horts
Casa d’Andalusia
Centre Catòlic
Club Excursionista Sant Vicenç
Col•lectiu d’Artistes Vicentins
Colla Castellera  Carallots de Sant 
Vicenç dels Horts
Colla de Diables Àngels Diabòlics de 
Sant Vicenç
Colla de Geganters i Grallers de Sant 
Vicenç dels Horts

Escola de Música Sant Vicenç
Església Parroquial de Sant Vicenç 
Màrtir
Fem Dansa
Jazz Club La Vicentina
Quadre Flamenc Rafi Barbero
Ràdio Sant Vicenç
Societat Cultural La Vicentina
Televisió Local Sant Vicenç dels Horts
Unió de Botiguers de Sant Vicenç 
dels Horts

@AjuntamentSVH


