




Benvolgudes i benvolguts 
convilatans i visitants,
La roda del temps continua girant de manera inexorable i, després d’un any d’espera, ens porta 
novament la Festa Major de Sant Joan. És temps d’àpats i celebracions, de sortir de nit, de 
retrobar-se amb amics i coneguts, de gaudir i de fer poble, tot triant i remenant entre les més 
de cent propostes de música, arts plàstiques, cultura tradicional i popular, arts escèniques, 
esports... que intentaran arribar al més gran nombre possible de persones amb les més diver-
ses edats, aficions i interessos.

Entre aquesta multitud de propostes, voldria destacar molt especialment el pregó que realit-
zarà el per tots molt estimat Francesc-Xavier Ramon i Pera; l’exposició 44 anys després, una 
visió retrospectiva de dibuixos i pintures, de Carlos Anglarill, un vilassarenc a qui la vida ha 
portat al Canadà; el concert del grup local Mashroom i Els Pets; i els actes i la proposta temàti-
ca de La Rierada promoguts per l’Assemblea de Joves, que complementaran la temàtica india-
na que ens els últims anys hem anat desenvolupant. D’aquesta manera es durà a terme la 
necessària combinació de tradició i innovació que permet avançar i introduir canvis sense 
perdre les arrels.

No vull cloure aquestes línies introductòries sense fer referència a l’esforç d’entitats, volunta-
ris i serveis municipals, als quals vull agrair molt sincerament la tasca que han dut a terme per 
fer possible la Festa Major de Sant Joan.

Us proposo que sortiu al carrer, que visqueu amb intensitat aquest programa d’activitats i que 
aprofiteu l’avinentesa per gaudir del nostre poble.

Visca la Festa Major de Sant Joan! Visca Vilassar de Mar!

Joaquim Ferrer i Tamayo
Alcalde de Vilassar de Mar 





Benvolguts i benvolgudes,
Em plau de manera molt especial adreçar-me a tots els vilassarencs amb motiu de la celebra-
ció de la nostra Festa Major. 

Vilassar de Mar és un poble viu i actiu, amb un fort teixit associatiu, que durant tot l’any 
organitza activitats de la més diversa naturalesa i temàtica per a infants, joves, famílies i gent 
gran, tant de programació municipal com de les entitats. I com no podia ser d’una altra 
manera, quan arriba la Festa Major es produeix un esclat: en uns pocs dies, entitats i Ajunta-
ment, organitzats en la Comissió de Festes, oferim una mostra, un tast de les activitats que 
duem a terme de manera habitual, el que es tradueix en un calendari atapeït de propostes.  

Vull destacar en aquesta Festa Major de 2015, al costat dels actes ja consolidats com ara la 
trobada de gegants, els castellers, el correfoc, la penjada de l’ase, la revetlla amb Hotel 
Cochambre, l’arribada del Pigat i la Lucia amb el Sant Ramon, el concert de la Principal de la 
Bisbal, el teatre de La Tropa i la temàtica i les activitats indianes, les novetats s’enguany, que 
ens vindran de la mà de les propostes temàtiques de La Rierada promogudes per l’Assemblea 
de Joves i les nits de música que organitzaran a l’aparcament de l’antic Patronat Parroquial, les 
visites guiades a la Casa Museu Carme Rovira, l’actuació de la Vilassar Big Band i els concerts 
dels grups Los Sírex i Els Pets, amb l’objectiu d’arribar al màxim nombre de públics.

Espero i desitjo que, un any més, es produeixi una afluència massiva a tots els actes de la Festa 
Major perquè tots plegats hem treballat amb intensitat per oferir un programa extens, intens 
i tan plural com ho és la nostra societat.

Us desitjo que passeu una molt bona Festa Major i que en gaudiu al màxim en companyia de la 
gent que us estimeu.

Paquita González i Blanco
Regidora de Festes Populars 





Aquest any, ampliem i complementem 
l’ambientació per la Festa Major del nostre 
poble amb una nova proposta que arriba de 
la mà de diverses entitats de la nostra vila: 
A.E Atzavara, A.E Intayllú, Esberla, Man-
suets, Hypatia, Arran, Cavall de Forques, 
Festa’l Burro i Festes Reivindicatives.

Us volem presentar el fil conductor, la temàti-
ca que inundarà els nostres carrers any rere 
any, creada per dinamitzar i fer més participa-
tius tots els actes de la Festa Major, perquè 
tingui més renom i sigui més inclusiva.

Hem dividit el poble en tres sectors, cada 
sector conté una de les rieres dins “del seu 
territori” i aquests representen a un ofici 
tradicional del poble vilassarenc (segons podeu 
comprovar en el mapa). Tenim els Pescadors i 
Contrabandistes, els Mestres d’Aixa, i la Gent 
Pagesa. Cada sector té una banderola i un 
color. Els tres sectors hauran de competir 
entre ells per aconseguir el màxim de punts 
possibles per ser el guanyador de la Festa 

Major, i aquell que ho aconsegueixi tindrà 
l’honor de decorar la façana de l’Ajuntament 
amb la seva banderola l’any següent.

Com es comptaran els punts?
1. Anant al màxim nombre d’actes durant la 
Festa Major i penjant una fotografia a les 
xarxes socials amb els següents hashtags: 
 #PescadorsVdm15; 
 #MestresdAixaVdm15 
 #PagesosVdm15
2. Portant el mocador durant les activitats de 
manera que el color que més predomini 
guanyarà més punts.
3. Decorant el balcó de casa teva i/o els carrers 
amb una peça de roba del color que et pertoqui. 

Tenim moltes ganes que tots i totes participeu 
amb la mateixa il·lusió que nosaltres i ens 
ajudeu a perpetuar aquesta nova temàtica que 
esperem duri molts i molts anys més!!

Ja queda menys! Visca la Festa Major!

Vilassarencs i vilassarenques: 
benvinguts a La Rierada!!
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CONEIXES PROU
VILASSAR DE MAR?
Vine i endevina els racons 
del nostre poble.
Col·labora enviant les teves fotos a l’adreça raconsdevilassar@gmail.com, abans del 23 de 
juny.  El concurs per identificar les fotos se celebrarà el 26 de juny a les 22 h a la plaça del Círcol, 
prèvia inscripció al correu electrònic raconsdevilassar@gmail.com, abans del 25 de juny. 

Del 19 al 25 de juny





Divendres
19 de juny
16.30 h Visita a La Bressoleta i la Casa 
Pairal, a càrrec dels Mansuets de Foc. 
La Bressoleta i Casa Pairal 
Comença la Festa Major amb la visita dels 
Mansuets de Foc a La Bressoleta i la Casa 
Pairal, amb demostració de foc i cercavila.

17 h Acte de culminació de la festa del 20è 
aniversari del Tucutuc i jocs de carrer de 
l’Estrany viatge del Sr. Tonet, a càrrec de la 
Cia. Tombs Creatius. Pista Poliesportiva de 
la Plaça Carles Trias. A continuació, cercavi-
la amb els Ssstrèpits de l’AVAL fins a la 
plaça de l’Ajuntament
Per celebrar la cloenda del 20è aniversari del 
Tucutuc tindrem inflables, taller de xapes, 
exhibició de xanques, photocall, xocolatada a 
càrrec de l’Associació de Veïns/es El Barato i un 
pastís d’aniversari de Sweet 180º. També 
tindrem els jocs de carrer de l’Estrany viatge del 
Sr. Tonet, a càrrec de la Cia. Tombs Creatius, 
que ens permetran conèixer les fantàstiques 
històries del senyor Tonet convertides en deu 
jocs mitjançant un món de so, llum i movi-
ment. I a continuació, cercavila amb els 
Ssstrèpits  fins a la plaça de l’Ajuntament.

18 h Inauguració de la XLIX Exposició 
Col·lectiva de Vilassart. Espai Cultural Can 
Bisa (C. Montserrat, 8) i Hotel d’Entitats (C. 
Sant Joan, 36)
L’exposició col·lectiva de Vilassart es podrà veure 
a l’Espai Cultural Can Bisa i a l’Hotel d’Entitats. La 
inauguració tindrà lloc a l’Espai Cultural Can Bisa 
i el vernissatge a l’Hotel d’Entitats.

18.30 h Masterclass de ciclo indoor. 
Piscina Municipal
La masterclass de ciclo indoor, oberta per a 
tothom, es realitzarà a l’entrada de la instal·lació

18.30 h Visita guiada per la ruta del patri-
moni indià (amb aforament limitat). 
Can Bisa (C. Montserrat, 8)
La Festa Major constitueix un marc ideal per 
aprofundir en el coneixement del nostre 
patrimoni. Més  informació i inscripcions a 
reserves@tanitdifusio.cat i al telèfon 
691170860. Les places són limitades.

19.30 h Pregó de Festa Major a càrrec de 
Francesc-Xavier Ramon i Pera, gran petar-
dada i exhibició de les colles de l’AVAL. 
Plaça de l’Ajuntament   
L’encarregat de llegir el pregó serà el 
polifacètic Francesc-Xavier Ramon i Pera, 
vinculat al futbol, escriptor i estudiós de la 
nostra història. En acabar, gran petardada i 
actuació de les colles de l’AVAL.  





20 h Acte del Centre d’Estudis Vilassarencs. 
Sala Cultural Maria Roser Carrau 
(C. Montserrat, 8)
El CEV organitza la taula rodona De Vilassar de 
Mar al Río de la Plata. 

20.30 h Concentració i cercavila per anar a 
rebre el Sant Ramon i el Pigat i la Lucía, amb 
les colles de l’AVAL. Plaça de l’Ajuntament
La cercavila per anar a rebre el Sant Ramon 
anirà de la plaça de l’Ajuntament fins a la 
platja de Palomares.

21 h Arribada del Sant Ramon, desembarca-
ment del Pigat i la Lucía amb Bricbarca i 
Històries de mar endins, a càrrec de La Tropa 
Teatre. Platja de Palomares  
Amb una narració d’històries del temps dels 
indians realitzada per La Tropa Teatre seran 
rebuts el Pigat i la Lucía, a qui donarà la 
benvinguda l’alcalde de Vilassar de Mar.

21 h Botifarrada, a càrrec de Carns Montse-
rrat i Bar Palomares. Platja de Palomares  
Podem acompanyar la rebuda del Pigat i la 
Lucía amb un sopar a la platja, de la mà de 
Carns Montserrat i el Bar Palomares, que 
organitzaran una botifarrada, al preu de 5 €.

22 h Nit de salsa i son cubano, a càrrec de 
Chacumbel’s Music Orquesta. Platja de 
Palomares
Chacumbel’s Music Orquesta arriba directa-
ment des de Cuba, amb la salsa i el son cubano 
més autèntic. Directament des de La Bodegui-
ta del Medio, Alberto Mena i els grans clàssics 
de la música cubana.

22.30 h Correfoc de Festa Major, amb els 
Mansuets de Foc. De la plaça Picasso a la 
plaça del Círcol. A continuació, cercavila 
per procedir a la penjada de l’ase Innocenci, 
a càrrec de l’AVAL. Plaça de l’Església 
El correfoc començarà a la plaça Picasso, 
continuarà per la plaça Jeroni Gelpí i seguirà 
pels carrers Picasso, Montevideo, Sant Joan, 
Montserrat, Santa Isabel, Sant Ignasi i plaça del 
Círcol, on finalitzarà. A continuació, cercavila 
per penjar del campanar de l’església l’ase 
Innocenci, a càrrec dels Mansuets de Foc. 
     
Els participants en l’acte heu de recordar-vos 
de portar roba de cotó i/o texana 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 diables, sense 
formar barreres ni obstruir el pas dels grups. És 
del tot prohibit portar i llençar material 
pirotècnic, líquids i gasos inflamables (Decret 
252/99 de la Generalitat de Catalunya).
No és permès de llançar aigua en el decurs del 
correfoc perquè la pirotècnia molla representa 
un perill, tant per als participants com per al 
públic.
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23.45 h Concert jove de Festa Major, a 
càrrec de Miquel del Roig, Auxili i PD 
Sendo. Escola Pérez Sala  
Després de la penjada de l’Ase, l’Assemblea de 
Joves de Vilassar de Mar organitza un concert 
amb Miquel del Roig (versions reivindicatives), 
Auxili (reggae i ska del País Valencià) i PD 
Sendo (rumba catalana, ska, sons dels Balcans, 
salsa, calypso, dubstep i drumand).

Dissabte
20 de juny
10.30 h Visita guiada per la ruta del patri-
moni indià (amb aforament limitat). 
Can Bisa (C. Montserrat, 8)
Més informació i inscripcions a 
reserves@tanitdifusio.cat i al telèfon 
691170860. Les places són limitades. 

D’11 a 14 h i de 18 a 22 h Fira d’indians. 
C. Sant Joan i Anselm Clavé
La Fira d’indians comptarà amb parades 
d’artesania, demostració d’oficis artesans, 
exposició de productes d’ultramar, tallers 
infantils i activitats d’animació teatral i 
musical durant tot el cap de setmana.

   
11 h VI Trobada d’embarcacions de vela 
tradicional, a càrrec de Bricbarca. 
Espigó de Garbí
Enguany tindrà lloc la tradicional trobada 
d’embarcacions de vela tradicional, a càrrec 
de Bricbarca.

11.30 h Arribada de barques de pesca i 
subhasta de peix. 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, aprofiteu l’oportunitat que us ofereixen 
els nostres pescadors. 

11.30 h Pedalada popular, a càrrec de l’AV EL 
Barri. Plaça Carles Trias 
L’Associació de Veïns El Barri organitza una 
pedalada popular amb sortida i arribada a la 
plaça Carles Trias, amb un refresc per als 
participants.

11.30 h Cercavila d’inauguració de la Fira 
d’indians amb la locomotora i els indians. 
C. Sant Joan i Anselm Clavé
Per inaugurar la Fira, tindrem una locomotora 
guiada per dos conductors molt excèntrics, 
amb l’acompanyament d’una parella d’indians, 
que es podrà veure al final del dia i l’endemà, a 
la mateixa hora.

12 h Exhibició del bot de salvament de 
Calafell, a càrrec de Bricbarca. Espigó de Garbí
Una novetat d’enguany serà l’exhibició que 
realitzarà el bot de salvament de Calafell, 
construït el 1920 per al salvament dels pesca-
dors, capaç de donar voltes sobre si mateix i 
retornar a la seva posició original.

12 h Masterclass de Zumba. Plaça Picasso
La masterclass de Zumba anirà a càrrec de 
Fitsport.

12.30 h Ronda musical a la Fira d’indians. 
C. Sant Joan i Anselm Clavé
No us perdeu aquesta ronda musical itinerant, 
que es podrà veure a la tarda i l’endemà, a la 
mateixa hora.    



13 h Animació de carrer, amb l’arribada dels 
banyistes a la Fira d’indians. C. Sant Joan i 
Anselm Clavé 
Uns banyistes d’època arribaran a la Fira d’indians 
i entraran en interacció amb els visitants. També 
es podrà veure l’endemà, a la mateixa hora.

13.30 h Funció de circ modernista a la Fira 
d’indians. C. Sant Joan i Anselm Clavé 
Una parella d’artistes de circ faran jocs de 
malabars i accions de clown manipulant 
elements amb motius modernistes i interac-
tuant amb el públic. També es podrà veure a la 
tarda i l’endemà, a la mateixa hora.

14 h Ronda musical a la Fira d’indians. 
C. Sant Joan i Anselm Clavé
Torna la ronda musical itinerant per la Fira, que 
es podrà veure l’endemà, a la mateixa hora.

17 h Partides simultànies d’escacs. 
Plaça del Comú de les Noies (C. d’en Saura)
Partides simultànies d’escacs, a càrrec de Marc 
Narciso Dublan, GM internacional. Inscripcions 
15 minuts abans de l’inici de l’activitat.

17 h Ballada de sardanes amb la Cobla Iluro. 
Casal de Curació i Casa Pairal
La Cobla Iluro oferirà mitja ballada de sarda-
nes al Casal de Curació i mitja ballada a la 
Casa Pairal, a les 18.30 h, organitzat pels 
Amics de la Sardana.

17 h Ronda musical a la Fira d’indians. 
C. Sant Joan i Anselm Clavé
Donem inici a les activitats de dinamització de la 
tarda amb la ronda musical itinerant per la Fira, 
que es podrà veure l’endemà, a la mateixa hora.   
 
17.30 h Plantada de gegants. C. Sant Artur
Comença la XXII Trobada de gegants i nans amb 
la plantada de les figures, al carrer Sant Artur.

18 h Masterclass de body pumb, zumba i 
sh’bam. Plaça Picasso
La masterclass de body pumb, zumba i sh’bam 
anirà a càrrec de la Piscina Municipal

18 h Inauguració de l’exposició del Centre 
Cívic de Lluís Jover. Centre Cívic de Lluís 
Jover (C. Lluís Jover, 22)
El Centre Cívic de Lluís Jover ha preparat una 
exposició de les activitats realitzades pels 
alumnes dels diferents cursos del Centre.

18 h Animació de carrer, amb l’arribada dels 
periodistes a la Fira d’indians C. Sant Joan i 
Anselm Clavé 
Dos periodistes caracteritzats d’un prestigiós 
diari de la capital faran entrevistes al públic 
amb l’objectiu de donar a conèixer les notícies 
del poble arreu del món. També es podrà veure 
l’endemà, a la mateixa hora.

18 h Actuació infantil, amb Trastorn 
emocional, a càrrec del Petit Nagual. 
Aparcament del Patronat Parroquial
En Janot ha patit un desordre emocional i està 
en estat de xoc. El nostre heroi romàntic és 
massa sensible per a la vida moderna. Per sort, 
el petit Nagual té el tractament adient.

19 h Ronda musical a la Fira d’indians. 
C. Sant Joan i Anselm Clavé
Segueix la ronda musical itinerant per la Fira, 
que es podrà veure l’endemà, a la mateixa 
hora.     
 
19 h Audició de gralla, a càrrec de Sons. 
C. Sant Artur
Els Sons de l’AVAL interpretaran una selecció 
de peces tradicionals catalanes i de cercavila.

19.30 h Funció de circ modernista a la Fira 
d’indians. C. Sant Joan i Anselm Clavé 
Tornen els artistes de circ amb les seus jocs de 
malabars i accions de clown. També es podrà 
veure l’endemà, a la mateixa hora.

19.30 h Cercavila de gegants i nans. Del 
carrer Sant Artur fins a la plaça Picasso
La cercavila de gegants i nans, amb les colles 
convidades, sortirà del carrer Sant Artur i 
seguirà per Maria Vidal, Sant Genís, Montse-
rrat, Sant Joan, Montevideo, Picasso, plaça 
Jeroni Gelpí i plaça Picasso. 



19.30 h Festa Cubana amb orquestra i 
animacions, a càrrec de l’escola de ball La 
Clave. Plaça de l'Ajuntament

L’escola de ball La Clave ens oferirà una festa 
cubana amb la col·laboració de l'escola Proyec-
to Latino, amb un concert en directe de Mixael i 
el seu Team Barcelona, amb exhibicions i moltes 
sorpreses, per a gent de totes les edats.

20 h Concert de Festa Major amb la Coral 
Calandina i la Coral Englantina. Ateneu 
Vilassanès
La Coral Englantina ofereix el tradicional 
Concert de Festa Major, amb la intervenció de 
la Coral Calandina, de Calanda (Aragó).

20.30 h Ronda musical a la Fira d’indians. 
C. Sant Joan i Anselm Clavé
Els músics de carrer realitzaran una cercavila 
musical que es podrà veure l’endemà, a la 
mateixa hora.

21 h Cercavila amb la locomotora i els 
indians. C. Sant Joan i Anselm Clavé
Per cloure el primer dia de la Fira, tindrem una 
nova passejada de la locomotora, amb 
l’acompanyament dels d’indians, que també es 
podrà veure l’endemà, a la mateixa hora. 

21 h Sopar i concert amb Zarigüeya, Rumb 
al Bar i PD Selecta. Aparcament del Patro-
nat Parroquial
En aquesta segona nit de Festa Major, 
l’Assemblea de Joves de Vilassar de Mar organitza 
un sopar d’entrepans i un concert amb Zarigüeya 
(rumba fusió), Rumb al Bar (rumbeta i cúmbies) i 
PD Selecta (música diversa).

22.30 h Ball de Festa Major, a càrrec de Los 
Sírex i actuació del DJ Albert Malla amb el 
seu “Cocodrilo Club”. Escola Pérez Sala 
Los Sírex van néixer el 1959 a Barcelona practi-
cant un rock’n’roll pur amb influències d’Elvis 
Presley i van saltar a la fama després d’actuar 
com a teloners dels Beatles al mític concert de la 
Monumental. Aquesta nit els tindrem al nostre 
poble. I, en acabar, sessió de música disc amb el 
DJ Albert Malla i el seu “Cocodril Club”, amb un 
espectacular muntatge de llum, so i vídeo.

 

  

Diumenge
21 de juny
9 h XVI Cursa infantil 2015 “Memorial David 
Cruces Pizarro”. Av. Eduard Ferrés
Cursa en circuit tancat, per a infants de 4 a 14 
anys (nascuts entre 2001 i 2010) a l’Av. Eduard 
Ferrés, amb sortida i arribada davant de 
l’Escola Vaixell Burriac. Inscripcions limitades a 
200 participants i obertes fins a 15 minuts 
abans de cada sortida en cas d'haver-n'hi de 
disponibles. Sortides per categories i anys de 
naixement. Lliurament de medalles als tres 
primers classificats a les 10.30 h. La participa-
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ció implica l’acceptació del reglament de la 
cursa, que es pot consultar a 
www.cursainfantilvilassardemar.es.

10.30 h Visita guiada per la ruta del patri-
moni indià (amb aforament limitat). 
Can Bisa (C. Montserrat, 8)
Més informació i inscripcions a 
reserves@tanitdifusio.cat i al telèfon 
691170860. Les places són limitades.

D’11 a 14 h i de 18 a 22 h Fira d’indians. 
C. Sant Joan i Anselm Clavé
En aquest segon dia de la Fira d’indians, 
també hi haurà parades d’artesania, demos-
tració d’oficis, exposició de productes 
d’ultramar, tallers infantils i activitats 
d’animació teatral i musical.

11 h Xeringada i escuma, a càrrec dels 
Agrupaments Escolta Atzavara i Intayllú. 
Plaça Picasso
Els agrupaments escolta vilassarencs organit-
zen una xeringada i una escuma final. 
Recordeu-vos de portar xeringues i ganes de 
refrescar-vos i passar-ho bé.

12 h Exhibició castellera amb els Capgrossos 
de Mataró. Plaça de l’Ajuntament
Els Capgrossos de Mataró i els castellers de 
Caldes miraran de consolidar el repte de tornar 
a fer del nostre poble una plaça de nou.

12 h Vine a conèixer i provar els gegants, els 
nans i el drac, amb vermut musicat. Plaça 
Pau Vila
Si vols conèixer de prop els gegants, els nans i 
el drac, t’has d’apropar a la plaça Pau Vila. 
També hi haurà un vermut musicat, a càrrec de 
l’Assemblea de Joves de Vilassar de Mar.

13 h Inauguració de l’exposició 44 anys després, 
una visió retrospectiva de dibuixos i pintures, 
de Carlos Anglarill. Museu Enric Monjo
L’itinerari vital del vilassarenc Carlos Anglarill 
per França, Itàlia, Suïssa, Croàcia i Canadà va 
contribuir a modelar la seva visió personal de 
l’art i la vida i va impulsar el seu compromís 
amb el nostre món i amb les persones i les 
comunitats que lluiten per la seva dignitat. 44 
anys després, torna a casa amb una exposició 
retrospectiva de dibuixos i pintures per tancar 
un cercle que estava obert.



EL BARRET 
DE LA FESTA
Els barrets es podran aconseguir
a les botigues col·laboradores.
més informació al web
www.vilassardemar.cat



17 h Campionat d’Scalèxtric de Festa Major 
Sala Mn. Galbany (C. Sant Roc, 2) 
L’Slotmeeting, els amics de l’scalèxtric de 
Vilassar de Mar, organitza un campionat 
d’scalèxtric per a infants i joves, d’entre 4 i 16 
anys, amb premis per als guanyadors i material 
per sortejar entre el públic.

19 h Proclamació de guanyadors i lliura-
ment de premis del concurs artístic El 
comerç de Vilassar de Mar, a càrrec de 
Vilassar Comerç i Vilassart. Hotel d’Entitats 
(C. Sant Joan, 36)
Les obres participants en el concurs artístic es 
podran visitar a l’Hotel d’Entitats (C. Sant Joan, 
36) del 19 al 21 de juny. Les guanyadores seran 
les tres més votades pel públic visitant.

20 h Espectacle de dansa, sopar i concert de 
Morena. Aparcament del Patronat Parroquial
L’Assemblea de Joves de Vilassar de Mar organitza 
un vespre d’activitats amb un espectacle de 
dansa, a càrrec de la companyia Shmone, un 
sopar popular amb una paella vegetariana i una 
actuació musical de Morena (tradipatxanga). 

21 h Contes eròtics per a adults: Las Rulete-
ras, historias de buenas mujeres de moral 
distraída, a càrrec de Martha Escudero, 
narradora oral mexicana. Jardí de la Biblio-
teca Municipal Ernest Lluch
A partir d’una llegenda maia, Martha Escudero 
ens explicarà històries d’autors com Manuel de 
Pedrolo, Isabel Allende, Gabriel García 
Márquez i Francisco Rojas protagonitzades per 
dones que, malgrat tenir vides difícils, ens 
donaran lliçons de sensualitat, humanitat i 
generositat. Vine a escoltar històries a la fresca 
amb una copa de cava (a partir de 16 anys)!

22 h Tu & Tu = Màgia, a càrrec de Màgic 
Grup Maresme. Plaça Picasso
Pere Miró i David Stròmboli, amb la complici-
tat del públic i molt bon humor, ens oferiran 
números espectaculars amb efectes de màgia 
sorprenents, precedits per música i globoflèxia 
des de les 20 h.

23 h Concert de Festa Major, a càrrec del 
grup local Mashroom i Els Pets. Escola 
Pérez Sala  
Els Pets fan 30 anys dalt dels escenaris, i per 
celebrar-ho surten a la carretera amb una nova

gira, Els Pets 3.0, un espectacle que permet al 
grup de Constantí passar revista a les peces 
més emblemàtiques de la seva trajectòria. Des 
d’aquest plantejament, ens oferiran un concert 
elèctric i trepidant per demostrar que el temps 
no els ha estovat. Els Pets tornen amb ganes 
de fer-nos suar la samarreta. Te’ls perdràs? El 
grup local Mashroom, la primera banda 
d’Europa que s’atreveix a fer mashup en directe 
(creació d’una cançó inèdita a partir de la 
mescla de parts vocals i instrumentals de 
temes ja existents), seran els seus teloners.

Dilluns
22 de juny
17 h Circuit de cotxes a pedals, a càrrec de 
Zinkers. Plaça Picasso
Si voleu gaudir d’un circuit de cotxes a pedals, 
aprofiteu l’avinentesa i veniu a conduir una 
estona!



JOIERIA RELLOTGERIA

MASOLIVER
Us desitja 

bona Festa Major!

Avda. Montevideo, 61
937 595 655

Vilassar de Mar
masoliverjoiers@telefonica.net



18 h Nascuts per llegir: Contes i tresors per 
a nadons, a càrrec d’Alma i la mar de contes 
(amb inscripció prèvia). Biblioteca Munici-
pal Ernest Lluch
Vet aquí un conte petit, curt i senzill pensat per 
a un infant també petit i molt eixerit. I vet aquí 
l'Alma, encarregada d'explicar aquestes 
senzilles històries, quotidianes i familiars, 
acompanyada d'objectes, titelles, música i 
cançons, per iniciar als més menuts en el món 
de la lectura (per a famílies amb infants de 0 a 
3 anys).

18 i 19 h Visita guiada a la casa Museu 
Carme Rovira (amb aforament limitat). 
Casa Museu Carme Rovira
La Casa Museu Carme Rovira permet una 
aproximació a l’univers personal i artístic 
d’aquesta pintora vilassarenca. Es va posar 
en funcionament el desembre de 2014 i ara 
teniu l’oportunitat de visitar-la. Més infor-
mació i inscripcions a 
reserves@tanitdifusio.cat i al telèfon 
691170860. Les places són limitades.

19 h Projecció del curtmetratge Cartes 
d’Amèrica, del taller de cinema de la gent 
gran. Biblioteca Municipal Ernest Lluch 
Si voleu veure el curtmetratge que han realit-
zat els assistents al taller de cinema organitzat 
per la regidoria de Serveis Socials, Família i 
Gent Gran, ambientat en el temps dels indians, 
ara teniu una altra oportunitat.

19.45 h Masterclass d’aqua steps. 
Piscina Municipal
La masterclass d’aqua steps, serà oberta per a 
tothom.

19.45 h Cercavila amb la Turrunats Band. 
Plaça Ventura Gassol
La Turrunats Band, formada per alumnes i 
professors de l’Aula de Música, amb la 
col·laboració dels Ssstrèpits i sota la direcció 
d’Eva Vinaixa, realitzarà una cercavila fins a 
l’Escola Pérez Sala. 

20 h Concert de Festa Major del Cor 
VilasSons, els alumnes de l’Aula de Música 
i la Vilassar Big Band, amb motiu del 20è 
aniversari de l’Aula de Música. Escola 
Pérez Sala

Amb motiu del 20è aniversari de l’Aula de 
Música, s’aplegaran els seus alumnes amb el 
Cor VilasSons i la Vilassar Big Band per oferir-
nos un concert amb música moderna de 
diferents èpoques i estils.

20 h Expressar’t! Jornada artística. Aparca-
ment del Patronat Parroquial
Si practiques alguna disciplina artística, vine a 
Expressar’t!, un espai lliure de creativitat 
artística. I si ho prefereixes, vine a ballar 
swing!, a càrrec de l’Assemblea de Joves.

22 h La màgia d’estimar-se, taller de 
coaching, a càrrec de Coaches on Road. 
Plaça del Círcol
Taller interactiu basat en el poder natural de 
les persones, on d’una manera divertida ens 
endinsarem en l’autodescobriment, 
l’acceptació i  l’autoestima per viure una vida 
plena alineada amb els nostres valors i aconse-
guir els nostres propòsits. Per a públic adult.

Dimarts
23 de juny
15.45 h Concentració per anar a recollir la 
Flama del Canigó. Plaça de l’Ajuntament
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 deixar una bicicleta. Més informació a 
www.cevilassardemar.cat i www.corriol.com.
 
18 i 19 h Visita guiada a la casa Museu 
Carme Rovira (amb aforament limitat). 
Casa Museu Carme Rovira
Més informació i inscripcions a 
reserves@tanitdifusio.cat i al telèfon 
691170860. Les places són limitades.

18 h Jocs de carrer amb Pack Menuts!, a 
càrrec de Gaac. Plaça del Círcol
A la Festa Major també hi ha lloc per als més 
menuts, d’1 a 4 anys, amb espai de cuinetes, 
pesca d’ànecs,  motricitat i mobilitat.
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20 h Celebració de la Festa dels Països 
Catalans amb la col·laboració de l’AVAL i La 
Tropa Teatre. Plaça de l’Església. 
A continuació, cercavila per encendre el foc 
de Sant Joan, a càrrec dels Mansuets de Foc
La Flama del Canigó arribarà a la plaça de 
l’Església, on serà rebuda pels Ssstrèpits. Tot 
seguit, La Tropa Teatre llegirà el missatge i es 
recollirà el foc que cremarà en un peveter al 
campanar de l’església. A continuació, els 
Mansuets de Foc de l’AVAL organitzaran una 
cercavila per encendre la foguera ubicada al 
solar entre els carrers Santiago Rusiñol i 
Enric Granados.
Aquesta activitat és possible gràcies a la 
col·laboració desinteressada del Centre 
Excursionista Vilassar de Mar, Corriol, Forn de 
Pa Bargalló i Voluntaris Nou Vent.

23 h Concert d’Un gos Robant, Karaoke’s 
Band, PD Trabubu i PD Paparra. Aparca-
ment del Patronat Parroquial
L’Assemblea de Joves organitza per a la nit més 
curta de l’any un concert amb Un gos Robant 
(reggae mestís), Karaoke’s Band (tu poses la veu 
i nosaltres la banda en directe), PD Trabubu 
(mestissatge, rumba, sons dels Balcans, soul, 
rock, ska) i PD Paparra (música diversa). 

Dimecres
24 de juny
0.00 h Revetlla de Sant Joan amb Hotel 
Cochambre i punxadiscos. Escola Pérez Sala
La nit més màgica de l’any comptarà una altra 
vegada amb l’animació d’Hotel Cochambre, 
que interpretarà versions dels més diversos 
estils musicals. I, en acabar, actuació d’un 
punxadiscos fins a la matinada.

4.30 h Actuació de foc. Escola Pérez Sala. 
Cercavila, xocolatada i melindros, a càrrec 
de l’AVAL. Plaça de l’Ajuntament
En acabar el punxadiscos, els Mansuets de Foc 
ens oferiran una actuació i, a continuació, els 
Ssstrèpits encapçalaran una cercavila fins a la 
plaça de l’Ajuntament, on se servirà xocolata-
da i melindros.

6 h Cercavila sorollosa amb les colles de 
l’AVAL. Tot seguit, enlairament de coets. 
Plaça de l’Ajuntament
La festa continua després de la xocolatada, amb la 
despertada sorollosa, organitzada per les colles de 
l’AVAL, que sortiran de la plaça de l’Ajuntament. 
En acabar, a les 7 h, enlairament de coets.

7.30 h Matinades de gralla, a càrrec de Sons. 
Carrers de Vilassar de Mar
Els Sons de l’AVAL interpretaran el “Toc de 
matinades” de Festa Major per animar els 
vilassarencs a assistir als actes d’aquest matí 
de Sant Joan.

8.30 h Tabalada despertador amb els 
Ssstrèpits. Carrers de Vilassar de Mar
Els Ssstrèpits es passejaran pels carrers del 
poble per acabar de despertar aquells que 
encara dormen.

De les 10 a les 21 h 29a Fira de dibuix, 
pintura i ceràmica de Vilassar de Mar. 
C. Sant Pau
Dibuixants, pintors i ceramistes ens presenten, 
un any més, les seves obres. La inauguració 
s’esdevindrà a les 11.30 h, amb les figures de 
l’AVAL, per anar després cap a la solemne 
eucaristia de Festa Major.



10.30 h Acompanyament d’autoritats a la 
Fira de dibuix i a l’ofici, a càrrec de l’AVAL. 
Plaça de l’Ajuntament
Les colles de l’AVAL acompanyaran en cercavila 
les autoritats a la inauguració de la Fira de 
dibuix, pintura i ceràmica i, posteriorment, a la 
solemne eucaristia.

12 h Solemne eucaristia concelebrada en 
memòria del naixement de sant Joan Baptis-
ta. Església Parroquial. A la sortida de l’ofici, 
ball de nans, ball de gegantona i gegants 
amb les colles de l’AVAL. Plaça 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 gegantona i gegants amb les 
colles de l’AVAL.

19 h Teatre musical amateur amb Bar, a 
càrrec de La Tropa Teatre. Ateneu Vilassanès 
La Tropa Teatre presenta Bar, un espectacle 
musical escrit, musicat i dirigit per Enric 
Neddermann, ambientada a la terrassa d’un 
bar on es van succeint trobades entre diverses 
persones que protagonitzen històries plenes 
d’humor, però també de veritat, amb 
l’acompanyament d’un repertori musical 
variat. Venda d’entrades una hora abans de 
cada representació a l’Ateneu Vilassanès. 
L’obra també es representarà el dissabte 27 de 
juny a les 20.30 h i el diumenge 28 de juny a les 
19 h (Preu: 8 € normal i 6 € socis).

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

21 h Sopar popular i concert acústic, a 
càrrec de Reme Martínez i David Bonell. 
Passeig dels Pins
L’Assemblea de Joves organitza una fideuà i un 
concert acústic, amb Reme Martínez i David Bonell.

22 h Ballada de sardanes amb la Cobla 
Marinada. Plaça de l’Ajuntament
La Cobla Marinada interpretarà un programa 
de nou sardanes, algunes d’elles dedicades a la 
nostra població, entre elles En Pigat i la Lucia, 
El nostre Sant Ramon, Nit de sardanes a Vilassar 
de Mar i Vers, perla, ploma i flor. I, en acabar, 
coca i cava per a tots els assistents.

22.30 h  Ball de Festa Major amb La Princi-
pal de la Bisbal. Escola Pérez Sala
Enguany, el ball de La Principal de la Bisbal 
començarà de seguida que acabi el concert, 
amb una actuació que combinarà les obres 
més actuals amb els clàssics de sempre.

Dijous
25 de juny
17 h Tennis al carrer, a càrrec del Club de 
Tennis La Genera. Plaça Picasso
Tennis al carrer, per a infants de 4 a 12 anys, a 
càrrec del Club Tennis La Genera.



17.30 h Tarda de circ amb un taller per a 
infants i l’espectacle Tandarica Circus, a 
càrrec de la Cia. Passabarret. Plaça del 
Círcol. En acabar, cercavila dels Ssstrèpits 
fins a la plaça de l’Església 
Quatre pallassos esbojarrats ens oferiran un 
taller i un excèntric espectacle de circ per a 
totes les edats, amb un regust clàssic, zíngar i 
farcit d’elements sorpresa que ens faran petar 
de riure. I, en acabar, els Ssstrèpits encapçala-
ran una cercavila fins a la plaça de l’Església.   

19 h Eucaristia en memòria dels Sants 
Màrtirs Romans. Església Parroquial
L’Eucaristia es realitzarà en memòria dels Sants 
Màrtirs Romans Innocenci, Mansuet, Reparat i 
Especiosa, patrons secundaris del nostre 
poble, i en sufragi dels difunts del municipi.

20 h Sardinada popular, a càrrec de 
l'Agrupació Socialista de Vilassar de Mar. 
Platja de Palomares
Amb els actes de la platja de Palomares, 
s’acosta el final de la Festa Major.

20 h Despenjada de l’ase Innocenci amb la 
presència del Pigat i la Lucía, a càrrec de la 
Tropa Teatre. Plaça de l’Església. A conti-
nuació, cercavila cap a la platja de Paloma-
res, amb els Ssstrèpits
La despenjada de l’ase Innocenci simbolitza 
l’acabament de la Festa Major, amb la lectura 
dramatitzada de la llegenda dels penjaases, a 
càrrec de La Tropa Teatre. A continuació, 
cercavila fins a la platja de Palomares, amb els 
Ssstrèpits de l’AVAL.      
 

20.45 h Comiat del Pigat i la Lucía en la seva 
singladura amb el Sant Ramon. Platja de 
Palomares
La Festa Major arriba a la seva fi, i el Pigat i la Lucía 
s’embarquen amb el Sant Ramon. És el moment 
d’acomiadar-los, amb la col·laboració de Bricbar-
ca, La Tropa Teatre i els Ssstrèpits de l’AVAL.

21 h Cantada d’havaneres amb Barcarola. 
Platja de Palomares
El grup d’havaneres vilassarenc Barcarola, 
format per Jordi Plans, Àngels Roca, Joan 
Borrell i Maties Carles ens oferirà la cantada 
d’havaneres de Festa Major.
 
22.30 h Castell de focs d’artifici. 
Platja de Palomares
La Pirotècnia Igual serà l’encarregada 
d’organitzar el castell de focs d’artifici que 
clourà la Festa Major, amb un espectacle que 
buscarà l’equilibri entre les figures clàssiques i 
les noves propostes. 
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ESPAI CULTURAL CAN BISA (C. Montserrat, 8). 
Del 19 de juny al 13 de setembre  
XLIX 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 19 al 28 de juny   
XLIX 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 19 al 21 de juny   
Concurs artístic El comerç 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 DE LLUÍS  JOVER (C. Lluís Jover, 22). 
Del 21 al 25 de juny
Exposició dels treballs realitzats pels alumnes 
de les activitats del Centre
Horari: 21, 24 i 25 de juny: d’11 a 13 h 
 22 i 23 de juny: de 9 a 19 h

MUSEU ENRIC MONJO (planta baixa)– MUSEU 
MUNICIPAL DE VILASSAR DE MAR (Camí Ral, 
30). Del 21 de juny a l’11 d’octubre
44 anys després, una visió retrospectiva de 
dibuixos i pintures, de Carlos Anglarill  
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

BIBLIOTECA MUNICIPAL ERNEST LLUCH 
(C. Santa Eulàlia, 66-80). Fins al 27 d’agost
Fàbriques, oficis i comerç. Imatges sobre els 
diferents col·lectius del teixit empresarial de 
Vilassar de Mar, de l’Arxiu Municipal de Vilassar de Mar
Horari: dilluns i dijous de 16 a 21 h
 dimarts i dimecres de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
 divendres de 10 a 21 h
 dissabtes de 10 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

Festa Major

Notes
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

exposicionsSant Joan

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

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 2015 han estat realitzades per 
Xevi Aymà i les diferents entitats del municipi i empreses contractades, i 
pertanyen a anteriors edicions de la Festa Major de Sant Joan



CE FUTBOL SALA SANT JOAN
Dissabte 6 de juny de les 9 a les 21 h i 
diumenge 7 de juny de les 9 a les 14 h. 
Pavelló d’Esports Municipal Paco Martín.
Torneig de futbol Sala, en les categories de 
base del club.

F6 FUTSAL VILASSAR
Dissabte 13 de juny, de les 9 a les 21 h i 
diumenge 14 de juny de les 9 a les 14 h. 
Pavelló d’Esports Municipal Paco Martín.
Torneig de futbol Sala, en totes les categories 
del club.

CLUB VILASSAR HOQUEI
Dissabte 13 de juny, de les 17 a les 21 h. 
Pavelló d’Esports Municipal Paco Martín.
Celebració del 25è aniversari del club, 
amb partits d’hoquei entre els equips sèniors 
masculí i femení del club i la Selecció Catalana 
d’hoquei patins.

DOJO ATENEU
Dissabte 20 de juny, de les 10 a les 13 h. 
Pavelló d’Esports Municipal Paco Martín.
Exhibició final de curs, a càrrec dels alumnes 
de Judo del Dojo Ateneu.
Dissabte 27 de juny, de les 9 a les 14 h. 
Pavelló d’Esports Municipal Paco Martín.
X Marató Vilassar d’Aikido. 

CLUB NÀUTIC VILASSAR DE MAR
Dissabte 20 de juny, a les 11 h. Club Nàutic 
Vilassar de Mar
Trofeu de vela “Festa Major” en diferents 
modalitats de vela lleugera.

CLUB BÀSQUET VILASSAR DE MAR
Dissabte 20 de juny, a les 16 h. Poliesportiu 
Municipal La Bòbila.
Festa cloenda temporada 2014-2015. Partits 
de bàsquet i altres activitats amb els diferents 
equips del club.

CLUB ESPORTIU AMICS DE LA 
PETANCA
Dissabte 20 de juny, a les 16.30 h. Pistes de 
petanca de Can Jorba.
Torneig social de petanca “Sant Joan”. 
Lliurament de trofeus el dimecres 24 de juny a 
les 13.30 h.

UNIÓ ESPORTIVA VILASSAR
Dissabte 20 de juny, a les 19 h. Camp de 
Futbol Municipal Xevi Ramon
IX Torneig Josep Cabot Roig, de veterans de 
futbol.

ASSOCIACIÓ DE GIMNÀSTICA 
ARTÍSTICA VILASSAR
Diumenge 21 de juny a les 10.30 h. Pavelló 
d’Esports Municipal Paco Martín.
Festival de gimnàstica 2015, a càrrec de les 
alumnes de l’AGAV.

CLUB VILASSAR PETANCA
Diumenge 28 de juny, de les 8.30 a les 14 h. 
Pistes de petanca de l’avinguda Eduard 
Ferrés (al costat del Camp Municipal de 
Futbol Xevi Ramon).
Torneig de petanca “Festa Major de Vilassar”.

Festa Major
actes esportius

Sant Joan






