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Benvolgudes i 
benvolguts convila-
tans 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 plàsti-
ques, cultura tradicional i popular, arts escèni-
ques, esports... que intentaran arribar al més 
gran nombre possible de persones amb les 
més diverses edats, aficions i interessos.

Entre aquesta multitud de propostes, voldria 
destacar molt especialment el pregó que 
realitzarà 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 temàtica de La Rierada promoguts 
per l’Assemblea de Joves, que complementa-
ran la temàtica indiana 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, volun-
taris 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 

?



Concurs de fotografia 
Coneixes prou Vilassar de Mar?
Vine i endevina els racons del nostre poble.
Consulta les bases al programa general

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 
-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, cercavila 
amb els Ssstrèpits de l’AVAL 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)
-18.30 h Masterclass de ciclo indoor. Piscina 
Municipal

-18.30 h Visita guiada per la ruta del 
patrimoni indià (amb aforament limitat).

  Can Bisa (C. Montserrat, 8)
-19.30 h Pregó de Festa Major, a càrrec de 
Francesc-Xavier Ramon i Pera, gran petardada i 
exhibició de les colles de l’AVAL.

 Plaça de l’Ajuntament   
-20 h Acte del Centre d’Estudis Vilassarencs. 
Sala Cultural Maria Roser Carrau 

 (C. Montserrat, 8)
-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

-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  

-21 h Botifarrada, a càrrec de Carns Montse-
rrat i Bar Palomares. Platja de Palomares  

-22 h Nit de salsa i son cubano, a càrrec de 
Chacumbel’s Music Orquestra. Platja de 
Palomares  

-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 

-23.45 h Concert jove de Festa Major, a 
càrrec de Miquel del Roig, Auxili i PD Sendo.

 Escola Pérez Sala  

DISSABTE 20 DE JUNY 
-10.30 h Visita guiada per la ruta del patrimo-
ni indià (amb aforament limitat). Can Bisa

-D’11 a 14 h i de 18 a 22 h Fira d’indians. 
  C. Sant Joan i Anselm Clavé
-11 h VI Trobada d’embarcacions de vela 
tradicional, a càrrec de Bricbarca.

 Espigó de Garbí
-11.30 h Arribada de barques de pesca i 
subhasta de peix. Espigó de Garbí

-11.30 h Pedalada popular, a càrrec de l’AV El 
Barri. Plaça Carles Trias

-11.30 h Cercavila d’inauguració de la Fira 
d’indians amb la locomotora i els indians. 

  C. Sant Joan i Anselm Clavé
-12 h Exhibició del bot de salvament de 
Calafell, a càrrec de Bricbarca. Espigó de Garbí

-12 h Masterclass de Zumba. Plaça Picasso
-12.30 h Ronda musical a la Fira d’indians. 
  C. Sant Joan i Anselm Clavé
-13 h Animació de carrer, amb l’arribada dels 
banyistes a la Fira d’indians. 

  C. Sant Joan i Anselm Clavé 
-13.30 h Funció de circ modernista a la Fira 
d’indians. C. Sant Joan i Anselm Clavé 

-14 h Ronda musical a la Fira d’indians. 
  C. Sant Joan i Anselm Clavé
-17 h Partides simultànies d’escacs. 
  Plaça del Comú de les Noies (C. d’en Saura)
-17 h Ballada de sardanes amb la Cobla 
Iluro. Casal de Curació i Casa Pairal

-17 h Ronda musical a la Fira d’indians.   
C. Sant Joan i Anselm Clavé

-17.30 h Plantada de gegants. C. Sant Artur
-18 h Masterclass de body pumb, zumba i 

sh’bam. Plaça Picasso
-18 h Inauguració de l’exposició del Centre 
Cívic de Lluís Jover. Centre Cívic de Lluís Jover 
(C. Lluís Jover, 22)

-18 h Animació de carrer, amb l’arribada dels 
periodistes a la Fira d’indians. 

  C. Sant Joan i Anselm Clavé 
-18 h Actuació infantil, amb Trastorn 
emocional, a càrrec del Petit Nagual.

 Aparcament del Patronat Parroquial
-19 h Ronda musical a la Fira d’indians. 
  C. Sant Joan i Anselm Clavé
-19 h Audició de gralla, a càrrec de Sons.
  C. Sant Artur
-19.30 h Funció de circ modernista a la Fira 
d’indians. C. Sant Joan i Anselm Clavé 

-19.30 h Cercavila de gegants i nans.
  Del carrer Sant Artur fins a la plaça Picasso
-19.30 h Festa Cubana amb orquestra i 
animacions, a càrrec de l’escola de ball 

  La Clave. Plaça de l'Ajuntament.
-20 h Concert de Festa Major amb la Coral 
Calandina i la Coral Englantina. Ateneu 
Vilassanès

-20.30 h Ronda musical a la Fira d’indians. 
  C. Sant Joan i Anselm Clavé
-21 h Cercavila amb la locomotora i els 
indians. C. Sant Joan i Anselm Clavé

-21 h Sopar i concert amb Zarigüeya, Rumb 
al Bar i PD Selecta. Aparcament del Patronat 
Parroquial

-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 

DIUMENGE 21 DE JUNY  

-9 h XVI Cursa infantil 2015 “Memorial 
David Cruces Pizarro”. Av. Eduard Ferrés

-10.30 h Visita guiada per la ruta del 
patrimoni indià (amb aforament limitat). 
Can Bisa

-D’11 a 14 h i de 18 a 22 h Fira d’indians.
  C. Sant Joan i Anselm Clavé
-11 h Xeringada i escuma, a càrrec dels 
Agrupaments Escolta Atzavara i Intayllú. 

  Plaça Picasso
-11.30 h Cercavila amb la locomotora i els 
indians. C. Sant Joan i Anselm Clavé

-12 h Exhibició castellera amb els Capgros-
sos de Mataró. Plaça de l’Ajuntament

-12 h Vine a conèixer i provar els gegants, 
els nans i el drac, amb vermut musicat. 

Plaça Pau Vila
-12.30 h Ronda musical a la Fira d’indians.  
C. Sant Joan i Anselm Clavé

-13 h Inauguració de l’exposició 44 anys 
després, una visió retrospectiva de dibuixos i 
pintures, de Carlos Anglarill. Museu Enric 
Monjo

-13 h Animació de carrer, amb l’arribada dels 
banyistes a la Fira d’indians. 

  C. Sant Joan i Anselm Clavé 
-13.30 h Funció de circ modernista a la Fira 
d’indians. C. Sant Joan i Anselm Clavé 

-14 h Ronda musical a la Fira d’indians. 
  C. Sant Joan i Anselm Clavé
-17 h Campionat d’Scalèxtric de Festa Major. 
Sala Mn. Galbany (C. Sant Roc, 2) 

-17 h Ronda musical a la Fira d’indians. 
  C. Sant Joan i Anselm Clavé
-18 h Animació de carrer, amb l’arribada dels 
periodistes a la Fira d’indians. 

  C. Sant Joan i Anselm Clavé 
-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)

-19 h Ronda musical a la Fira d’indians. 
  C. Sant Joan i Anselm Clavé
-19.30 h Funció de circ modernista a la Fira 
d’indians. C. Sant Joan i Anselm Clavé 

-20 h Espectacle de dansa, sopar i concert 
de Morena. Aparcament del Patronat 
Parroquial

-20.30 h Ronda musical a la Fira d’indians. 
  C. Sant Joan i Anselm Clavé
-21 h Cercavila de cloenda amb la locomoto-
ra i els indians. C. Sant Joan i Anselm Clavé

-21 h Contes eròtics per a adults: Las 
Ruleteras, historias de buenas mujeres de 
moral distraída, a càrrec de Martha Escudero, 
narradora oral mexicana.

  Jardí de la Biblioteca Municipal Ernest Lluch 
-22 h Tu & Tu = Màgia, a càrrec de Màgic Grup 
Maresme. Plaça Picasso

-23 h Concert de Festa Major, a càrrec del grup 
local Mashroom i Els Pets. Escola Pérez Sala  

DILLUNS 22 DE JUNY
-17 h Circuit de cotxes a pedals, a càrrec de 
Zinkers. Plaça Picasso

-18 h Nascuts per llegir: Contes i tresors per 
a nadons, a càrrec d’Alma i la mar de contes 

(amb inscripció prèvia).
  Biblioteca Municipal Ernest Lluch
-18 i 19 h Visita guiada a la casa Museu 
Carme Rovira (amb aforament limitat). 

  Casa Museu Carme Rovira
-19 h Projecció del curtmetratge Cartes 
d’Amèrica, del taller de cinema de la gent 
gran. Biblioteca Municipal Ernest Lluch 

-19.45 h Masterclass d’aqua steps.
  Piscina Municipal
-19.45 h Cercavila amb la Turrunats Band. 
Aula de Música

-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

-20 h Expressar’t! Jornada artística.
  Aparcament del Patronat Parroquial
-22 h La màgia d’estimar-se, taller de 
coaching, a càrrec de Coaches on Road.

 Plaça del Círcol 

DIMARTS 23 DE JUNY  

-15.45 h Concentració per anar a recollir la 
Flama del Canigó. Plaça de l’Ajuntament

-18 i 19 h Visita guiada a la casa Museu 
Carme Rovira (amb aforament limitat). 

  Casa Museu Carme Rovira
-18 h Jocs de carrer amb Pack Menuts!, a 
càrrec de Gaac. Plaça del Círcol

-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 continua-
ció, cercavila per encendre el foc de Sant 
Joan, a càrrec dels Mansuets de Foc

-23 h Concert d’Un gos Robant, Karaoke’s 
Band, PD Trabubu i PD Paparra. Aparcament 
del Patronat Parroquial

DIMECRES 24 DE JUNY  
-0.00 h Revetlla de Sant Joan amb Hotel 
Cochambre i punxadiscos. Escola Pérez Sala

-4.30 h Actuació de foc. Escola Pérez Sala. 
Cercavila, xocolatada i melindros, a càrrec 
de l’AVAL. Plaça de l’Ajuntament

-6 h Cercavila sorollosa amb les colles de 
l’AVAL. Tot seguit, enlairament de coets. 
Plaça de l’Ajuntament

-7.30 h Matinades de gralla, a càrrec de Sons. 
Carrers de Vilassar de Mar

-8.30 h Tabalada despertador amb els 
Ssstrèpits de l’AVAL. Carrers de Vilassar de Mar

-De les 10 a les 21 h 29a Fira de dibuix, 
pintura i ceràmica de Vilassar de Mar. 

  C. Sant Pau
-10.30 h Acompanyament d’autoritats a la 
Fira de dibuix i a l’ofici, a càrrec de l’AVAL. 
Plaça de l’Ajuntament

-12 h Solemne eucaristia concelebrada en 
memòria del naixement de sant Joan 
Baptista. 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

-19 h Teatre musical amateur amb Bar, a 
càrrec de La Tropa Teatre. Ateneu Vilassanès 

-20 h Concert de Festa Major amb La 
Principal de la Bisbal. Escola Pérez Sala

-21 h Sopar popular i concert acústic, a 
càrrec de Reme Martínez i David Bonell. 
Passeig dels Pins

-22 h Ballada de sardanes amb la Cobla 
Marinada. Plaça de l’Ajuntament

-22.30 h Ball de Festa Major amb La Princi-
pal de la Bisbal. Escola Pérez Sala

DIJOUS 25 DE JUNY   
-17 h Tennis al carrer, a càrrec del Club de 
Tennis La Genera. Plaça Picasso

-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

-19 h Eucaristia en memòria dels Sants 
Màrtirs Romans. Església Parroquial

-20 h Sardinada popular, a càrrec de 
l'Agrupació Socialista de Vilassar de Mar. 
Platja de Palomares

-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 continua-
ció, cercavila cap a la platja de Palomares, 
amb els Ssstrèpits

-20.45 h Comiat del Pigat i la Lucía en la 
seva singladura amb el Sant Ramon, amb la 
col·laboració de Bricbarca, l’AVAL i La Tropa 
Teatre. Platja de Palomares

-21 h Cantada d’havaneres amb Barcarola. 
Platja de Palomares

-22.30 h Castell de focs d’artifici. Platja de 
Palomares 
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