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Arriba de nou la Festa Major de Sant Vicenç de Torelló. Una festa on els carrers 
del nostre poble es veuen impregnats de vida, on es crida a les veïnes i veïns a 
sortir al carrer i participar de les diferents activitats que es proposen des de la 
comunitat per a la comunitat, i on el gaudir i la celebració són protagonistes des 
de l’inici fins al final.

Celebrem-la, perquè és el seu motiu, però no ens oblidem mai de què ens 
envolta, prenem consciència de les realitats cada cop més presents a casa 
nostra. El canvi climàtic, causa de l’ésser humà, que està avocant el planeta 
Terra a un destí amb unes condicions pràcticament irreversibles i, malaurada-
ment, convertint aquest en un lloc cada cop amb menys possibilitats de vida. 
Per això cal que reduïm la utilització dels materials d’un sol ús, que inunden les 
nostres aigües, reciclem i reutilitzem, sempre en la mesura més gran; cal que 
cuidem el nostre espai, la nostra terra, perquè és nostra. Fem-ho per totes les 
generacions que han de venir, però també per a nosaltres.

Fer del nostre espai un lloc habitable per a tothom, no només passa per a 
cuidar-lo, sinó també per a cuidar-nos entre nosaltres, les persones que 
l’habitem. Cuidar-nos significa reconèixer-nos: reconèixer la diversitat i la 
genuïnitat de cada una de nosaltres, i entendre que això ens enriqueix com a 
societat, i que té un valor descomunal. Per això cal que entenguem la llibertat 
individual pròpia de decidir. Cuidar-nos també significa fer-nos costat, i fer-nos 
saber que no estem soles. Cada agressió sexista ens fa perdre aquest valor 
intrínsec que intentem buscar en la nostra societat, per això, condemnem-les i 
fem defugir l’estructura social que les normalitza. I cuidar-nos també significa 
fer-nos un lloc i ser en la total mesura, humanes. A totes aquelles persones que 
deixen casa seva, buscant una vida millor, i que arriben a casa nostra, també les 
hem d’acollir i cuidar, i fer-ho amb total dignitat i respecte.

Fem de la nostra Festa Major, i del nostre poble, un espai respectuós amb la 
nostra terra i amb nosaltres, veïnes i veïns. Gaudim-la com es mereix i gaudim-
nos, que el nostre sigui un espai generós amb tothom i on càpiguen tots els 
mons possibles. Som d’un poble petit, però no oblidem que existim, i que 
aquesta sigui la nostra única violència, la de transformar per fer d’aquest 
planeta un lloc millor. Com deia Galeano: “Molta gent petita, en molts llocs 
petits, fent coses petites, pot canviar el món”.

Dit això, cal agrair de tot cor a totes i cada una de les persones que fan possible 
aquesta Festa Major, i que procuren per un poble viu, alegre i de tothom.

SALUT I MOLT BONA FESTA MAJOR!





Benvingudes i benvinguts a la festa major!!

Després d'un any ja tornem a tenir la festa major aquí, i així seguim, esperant el 
veredicte final amb més de 650 dies a les espatlles, amb famílies surant al 
nostre mediterrani i amb polítics decidint la corbata que es posaran el dia 
següent. Tot hi això, encara ens hem guardat un mica de temps per seguir 
treballant i poder-vos presentar el programa de la festa major 2019, perquè 
volem que gaudiu d'uns dies plens d'il�lusió, de passió i de rialles i volem que 
sortiu al carrer per cridar, saltar i ballar. Fem de Sant Vicenç un poble viu!

Des de la comissió de festes esperem que aquest any encara sigui millor que el 

darrer i per això portem moltes novetats per tots els públics. Itaca band, Sicuta i 

dj Xenxo que ens faran tremolar el pavelló, autopud que ens farà recordar 

aquelles cançons dels estius dels 80's i 90's (amb un mojito a la mà) i The 

Penguins, amb el millor reggae per els petits de la casa. I tot això sense oblidar 

l'orquestra venus i el ja tradicional tastet d'absenta (acompanyat de la ressaca 

de l'endemà).

Tot això no seria possible sense la participació de moltíssima gent del poble, des 

dels que cada any ens preparen unes bones botifarres fins als que venen a 

gaudir de la festa. Moltes gràcies a tots ells!

I ara només ens falta esperar que el senyor de dalt ens acompanyi i ens regali 

uns dies ben assolellats, però tranquils perquè si plou els actes es traslladaran al 

pavelló, que ja sabeu com som els d'aquí, aprofitem tot allò que hem pagat. 

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

Visca la festa major! 

Visca el poble!

comissiosantvi@gmail.com

Comissió de Festes Sanvi

@comissiosanvi



COMISSIÓ DE FESTES DE SANTVI PRESENTA:



18.30h 

22h 

11h 

12h 

23h 

11h 

PROGRAMA D’ACTES  

Divendres, 30 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 Daniel Higiénico.
Prohibida l'entrada a menors de 18 anys. 
Preu: 5€.

Dissabte, 31 d'agost

Venda de Samarretes 
Entrena't pel trail 3 batlles amb la nostra samarreta amb teixit 
tècnic. Us la portem a casa!!
Preu: 10€.

Festa de l'escuma
A la plaça del Castell.         

Festa remember amb Autoput
A la plaça de l'Ajuntament.
Un grup de versions de 'hits' des dels 70's fins a dia d'avui. 
Sonaran grups com Led Zeppelin, AC/DC, Bon Jovi, U2, Lenny 
Kravitz... amb un directe molt poderós i amb moltes ganes de 
gresca i de fer passar una bona estona. 

Diumenge, 1 de setembre

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. 

Masterclass AMM-Cycling
A la plaça de l’Ajuntament. 
Organitza: AMM Cycling

Dimecres, 4 de setembre

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

Dijous, 5 de setembre

Concert íntim d'autor amb mandolina i guitarra amb John 
McKissock
A l'església. 
Un viatge en el temps per diferents estils musicals amb la 
vibració de les cordes de la mandolina i la guitarra com a 
protagonistes. Cada peça evoca sensacions i reflexions sobre la 
vida i serà el mateix concertista qui en farà una petita explicació 
per apropar-les al públic. 

Divendres, 6 de setembre

Pregó de Festa Major 
A la plaça de l'Ajuntament. A càrrec de l'associació de vídues 
pels caiguts de la pàtria. 
Organitza: Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.

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 Itaca Band, Sicuta i Dj Xenxo
Al Pavelló Municipal.
Entrades anticipades 5€, a taquilla 7€.

16h 

19h 

21h 

21h 

21h 

22h 

23h 



Els menors de 14 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult. 
Aforament limitat. 

Dissabte, 7 de setembre

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, 8 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.

The Penguins – Reggae per xics
Al pavelló municipal.
Una proposta musical i pedagògica adreçada a petits i grans, 
basada en cançons populars del repertori català passades pel 
sedàs dels ritmes jamaicans. Premi ARC 2015 al millor 
espectacle per a públic familiar. 

Havaneres amb les Anxovetes 
A la plaça de l'Ajuntament. 
Hi haurà rom cremat.  
Organitza: Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.

Botifarrada popular 
A la plaça de l'Ajuntament.
Organitza: Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.

18h 

23h 

Shhttt... 

12h 

17h 

19h 

21h 



Dilluns, 9 de setembre

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

Actes esportius

Dissabte, 7 de setembre
UE Sant Vicenç – EF Ripollès (Cadet A). 

Diumenge, 8 de setembre
UE Sant Vicenç – EF Ripollès (Juvenil A).
UE Sant Vicenç – CE Montesquiu (Primer equip).

Actes religiosos

Diumenge, 8 de setembre
12h Ofici solemne de Festa Major, cerimònia dedicada al nostre 
patró Sant Vicenç.
(La celebració d'aquesta missa substitueix la de les 10 del 
matí).  

Exposicions

Del 31 d'agost al 8 de setembre
A la sala d'exposicions. 
Dissabte 31, a les 17h inauguració amb pica-pica. 
Cada tarda fins a les 20h.
A càrrec de Icardi. Art i matemàtiques, l'art i la ciència no són 
dos mons separats, són dues cares de la nostra cultura. 

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

9h 

11.30h 

16h 
18h 



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

Transports i Mudances 
Carles Berenguer

Combustibles Molist

De Cap a Peus

Economat de Borgonyà

Eduard Perruquer

EDR Festes

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, ebenisteria i mobles 
a mida X. Dachs

Herba Flor Sàlvia

Hípic Maver

I.M. Dot Electricitat

Jardins Leiva

La Coope SPT

Llach So i Llum

Manyaria Serra Vinyeta, S.L.

Maydisa S.L.

Neida, S.L.

Perruqueria Àbora

Protecció Civil

Qprint / Qgrafic

Restaurant Cal Nunci

L'Engruna d'en Pousa

Stetic Glòria

Subministres Industrials 
Lloriana, S.L.

Tallers Mecànics Casanova 
Capdevila, S.L.

Tallers Ter

Tancaments de PVC, S.A.
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