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Salut i Festa!

La Festa Major de Sant Vicenç combina, com si res, cultura, tradició i 
sentiments, aquests tres elements fan que sigui possible que la festa 
sigui tot un èxit. És per aquest motiu que estem contents i orgullosos 
de poder gaudir de tots els actes que esdevindran en aquestes dates 
tan assenyalades.

Aquests propers dies seran un cúmul d'emocions, sensacions i 
experiències ben visibles a tots als racons del nostre poble. L'absenta, 
la festa Remember, el tobogan a la piscina, els concerts, el gran ball de 
gala, les havaneres, el teatre i un reguitzell d'actes més, ens ompliran 
els carrers de Sant Vicenç de  festa i d'alegria.

Sou vosaltres veïns i veïnes, des de la perspectiva d'espectadors i 
participants, els que la feu GRAN i la conserveu VIVA, és per això que 
volem apro�tar aquestes línies per donar-vos les gràcies a tots, i agrair 
immensament la gran tasca que fa la Comissió de Festes perquè 
durant més d'una setmana puguem gaudir, un altre any, de la nostra 
FESTA MAJOR.

Us desitgem de part de tot el consistori que gaudiu de tots aquests 
dies i que passeu una molt i molt bona Festa Major. 

Visca Sant Vicenç, Visca el poble i Visca la República!

Èric Sibina
Alcalde

Marta Camps
Regidora de Cultura





Benvingudes i benvinguts a la festa major!!

Com vola el temps, ja ha passat un any i tornem a tenir aquí la festa 
major!! Aquest any no és un any qualsevol, hem estat molt enfeinats 
(amb cafès, manifestacions, presos, manades, xoriços...) però tot i això 
hem preparat una festa plena d'activitats per a tots els gustos (o això 
esperem).  

Des de la comissió de festes volem que viviu la Festa Major amb il·lusió, 
passió i rialles, volem que crideu, salteu, balleu, lluiteu i no deixeu mai 
de gaudir. Per això aquest any presentem diverses novetats musicals 
com la tornada de l'Orquestra Venus o els grups Trashtucada i Crim, 
que de ben segur no ús deixaran indiferents. Ahh... i no ens oblidem 
dels més menuts, que segur que s'ho passaran pipa amb en Jaume 
Barri. 

Així que ara, va, deixeu-vos de feines, d'exàmens, de dies cansats, de 
vides ocupades. Simplement: gaudiu de cada activitat com si fos la 
darrera! Que la vida són dos dies i un plou. Esperem que la pluja no ens 
acompanyi. I, si ens acompanya, sortirem a ballar de totes maneres, 
que res no ens fa por i res ens espanta. 

Gràcies a tota la gent que d'una manera o altra col·labora en aquest 
esdeveniment. 

Per una festa major lliure de discriminacions i d'actituds violentes!

Viu la festa major! Viu el poble!

comissiosantvi@gmail.com
Comissió de Festes Sanvi
@comissiosanvi



PROGRAMA D’ACTES Del 25 d’agost al 4 de Setembre

Divendres, 24 d'Agost 

Tradicional Pujada al Castell 
Sortida: Escola Lloriana.
Penjarem l'estelada i farem un piscolabis. 
Els menors d'edat hauran d'anar acompanyats d'un adult.  

Tast d'Absenta 
A la plaça de l'església. 
Vine a fer un xarrup d'absenta, o dos... 
Aquest any ens acompanyarà Xarim Aresté.
Prohibida l'entrada a menors de 18 anys. 
Preu: 5€.

Dissabte, 25 d'Agost

Venda de Samarretes 
Nova col·lecció de samarretes amb teixit tècnic, que ja ens 
convindrà fer una mica d'esport després del tiberi de tots aquests 
dies. 
Us la portem a casa!!
Preu: 10€.

Remember, l'original
A la plaça de l'Ajuntament.
Recordeu quan ballaveu amb les cançons de Grease? O els clàssics 
del mític Michael Jackson? O els esperats hits de l'estiu d'en Georgie 
Dann? 
Ara, podreu gaudir de les cançons que us han acompanyat durant 
tota la vida. 
Recuperem l'essència dels anys 70's, 80's i 90's.

18.30h

22h

11h

23h



Diumenge, 26 d'agost
 
Torneig Aquàtic de Vòlei
A la piscina municipal.
Organitza: Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.
Inscripció i accés a la piscina gratuït.

Tobogan d'aigua
A la piscina municipal. Accés gratuït. 

Dimecres, 29 d'agost

IV Caminada Nocturna 
Sortirem del pavelló municipal.
Organitza: Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.

Dijous, 30 d'agost

Mostra cinema etnogrà�c 2018
Una mirada al fons audiovisual de Rossend Ferrer i Codolosa
A la plaça de l'ajuntament.
Organitza: Museu del Ter i Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.
Rossend Ferrer, veí de Sant Vicenç va dedicar bona part del seu 
temps lliure a enregistrar imatges del seu poble estimat. Recordat 
per tothom rere la càmera de �lmar, la sessió farà un repàs d'algunes 
de les moltes hores enregistrades, amb Sant Vicenç sempre com a 
protagonista. 

Divendres, 31 d'agost

Pregó de Festa Major 
A la plaça de l'Ajuntament. A càrrec de la Coral Lloriana i la Coral 
Lloriana Jove.
Organitza: Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.

11h

16h

21h

21h

21h



Correfoc i Castell de Focs amb els Diables del Ges 
Començarem a la plaça de l'ajuntament i seguirem pels carrers 
antics del poble.
Organitza: Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.

Concert Jove amb Crim, Trashtucada i Santvi PD's
Al Pavelló Municipal.
Gratuït. 

Dissabte, 1 de setembre

Festa de l'escuma
A la plaça del Castell.         

Concert de Festa Major amb l'Orquestra Venus 
Al pavelló municipal.

Ball de gala a càrrec de l'Orquestra Venus
Al pavelló. Entrada gratuïta. 
Aquest any les taules seran gratuïtes i no es podran reservar.

Diumenge, 2 de setembre

Desperta 
Després d'una nit de ball, si vols coca i xocolata per fer baixar la 
ressaca, surt amb pijama!

Passant de Gegants
Inici a la plaça de l'ajuntament.
Organitza: Colla Gegantera i Grallera de Sant Vicenç de Torelló.

Havaneres amb els Pescadors de l'Escala 
A la plaça de l'Ajuntament. 
Hi haurà rom cremat. 
Organitza: Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.

22h

23.30h

12h

18h

23h

Shhtt...

12h

17h



Tribut a Pepe Rubianes
Al pavelló Municipal.
Homenatge en viu i en directe a un còmic que va traspassar les 
fronteres del cor dels espectadors per quedar-se en la seva 
memòria. Un recull dels millors moments que l'actor Ferran Terraza 
des del respecte profund per la seva �gura i el seu art, s'atreveix a 
oferir-se com a nou canal de la seva màgia. 

Preu: �ns als 6 anys entrada gratuïta, de 7 a 14 anys 5€ i adults 10€. 
El preu inclou entrada i tiquet de la botifarrada popular. 
Venda d'entrades només a taquilla. 

Botifarrada popular 
Al pavelló municipal seguidament de l'obra de teatre.
Organitza: Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.

Dilluns, 3 de setembre

Caminada popular
Sortida: plaça de l'Ajuntament.
Organitza: Colla del Castell.

Espectacle infantil amb Jaume Barri
A la Plaça de l’Ajuntament.
Un espectacle d'animació participatiu en el qual, mitjançant tot 
tipus d'estils musicals, es convida al públic a ballar en diferents 
formats tot potenciant les relacions entre les persones.

20.30h

22h

9h

17h



Actes esportius

Dissabte, 1 de setembre
10h UE Sant Vicenç – AE La Canya (Alevi).
10h UE Sant Vicenç – CE Llerona (Benjamí).
12h UE Sant Vicenç – AE La Canya (Infantil).
16h UE Sant Vicenç – AE La Canya (Juvenil).
18h UE SANT VICENÇ – CF Les Preses (Primer equip). 

Actes religiosos

Diumenge, 2 de setembre
12h O�ci solemne de Festa Major, cerimònia dedicada al nostre 
patró Sant Vicenç.
(La celebració d'aquesta missa substitueix la de les 10 del matí).  

Exposicions

Dissabte 1 i Diumenge 2 de Setembre
De 11h a 13.30h i de 17.30h a 19.30h. 
A la Sala d'Exposicions.
Exposició de la Coral Lloriana per la celebració dels 25 anys.

En cas de pluja, i sempre que sigui possible, els actes es traslladaran al 
Pavelló Municipal.



NOTES D'INTERÈS:

RECOMANACIONS PER A GAUDIR DE LES NITS DE FESTA MAJOR

- Sopeu bé abans de sortir.
- Porteu roba adequada (eviteu portar xancletes o calçat obert).
- Beveu aigua regularment i mengeu alguna cosa durant la nit.
- Decidiu com tornareu a casa: a peu, amb el cotxe d'un amic que no begui...
- Feu un consum responsable i, si consumiu alguna cosa més que alcohol, és important que 

us informeu dels efectes i riscos.
- Esta prohibit entrar als recintes amb ampolles de vidre.
- No llenceu residus a terra. Feu servir les papereres que hi ha pel municipi.
- No feu les vostres necessitats a l'aire lliure. Utilitzeu els serveis del pavelló Municipal 

d'Esports o bé els serveis públics ubicats al costat de l'Ajuntament (cantonada pàrquing de 
terra).

RECOMANACIONS I PRECAUCIONS PER ALS ACTES DE FOC

Per al veïns i comerciants:
- Traieu tots els vehicles dels carrers de l'itinerari.
- Abaixeu els portals metàl·lics o persianes als edi�cis que en disposin.
- Protegiu els vidres de les �nestres, portes i aparadors amb cartrons.
- Enrotlleu els tendals exteriors dels habitatges i locals.
- Preneu les precaucions necessàries amb els vostres animals de companyia.

Per als espectadors:
- Assabenteu-vos abans de l'inici del recorregut i no hi interferiu.
- Mantingueu una distància prudencial del foc.
- Eviteu portar roba de teixit sintètic.
- Si voleu seguir el recorregut del correfoc, poseu-vos darrere dels músics.
- Durant l'acte del correfoc l'enllumenat públic romandrà apagat. Preneu les precaucions 

necessàries.

Per als participants al correfoc:
- Porteu roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs.
- Porteu un barret que cobreixi el cap i tapeu-vos el clatell i les vies respiratòries amb un 

mocador de cotó.
- Protegiu-vos els ulls i tingueu cura de tapar-vos les oïdes per disminuir els sorolls de les 

explosions pirotècniques.
- Porteu calçat adequat (esportiu, de muntanya...) i ben lligat.
- Queda prohibit portar productes pirotècnics.
- Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les 

�ames. Sobretot, no correu, ja que les �ames s'estendrien i serien més virulentes.
- Respecteu les bèsties de foc, els portadors i els músics.
- Adopteu una actitud correcta amb els diables i no els obstaculitzeu el pas (deixeu-vos 

portar pel diable).
- Assabenteu-vos abans de l'inici del recorregut.
- En el cas de patir cremades, adreceu-vos immediatament al punt d'assistència 

sanitària situat al c/ Montserrat
- Obeïu les indicacions dels organitzadors, dels serveis d'ordre i sanitaris.



Organitza:     Comissió de festes santvi Col·labora: 

Alimentació Can Villegas
Alubasic Serrallers

Art Floral - Can remolins
Bar el Casal

Bar restaurant El Casino
Bar Tornem-hi

Blue Live Producciones S.L.
Transports i Mudances Carles Berenguer

Combustibles Molist
De Cap a Peus

Economat de  Borgonyà
Eduard Perruquer

El Xiringuito de Borgonyà
Electrotaller Santi

Estanc i Queviures Montserrat
Farmàcia Durán
Farmàcia M. Rifà

Ferreteria Tió
Forn de pa J. Jolis

Fusteria Martí
Fusteria, ebanisteria i mobles a mida X. Dachs

Herba Flor Sàlvia
Hípic Maver

I.M. Dot Electricitat
Jardins Leiva

Llach So i Llum
Manyeria Serra Vinyeta S.L.

Maydisa S.L.
Multipreu Torelló

Neida, S.L.
Perruqueria Àbora

Protecció Civil
Qprint / Qgra�c

Restaurant Cal Nunci
L’Engruna d’en Pousa

Rostisseria / Catering Vernissage
Stetic Glòria

Subministres Industrials Lloriana, S.L.
Tallers Mecànics Casanova Capdevila, S.L.

Tallers Ter
Tancaments de PVC, S.A.
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