
SANT VICENÇ DE TORELLÓ

* En cas de pluja els següents actes d'exterior quedaran suspesos o 
posposats: Pujada al castell, Correfoc, Festa de l'Escuma, Tobogan 
Boig, Cercavila amb els Gegants, Tast d'absenta, Desperta, Caminada.
La resta d'actes d'exterior es realitzaran al Pavelló Municipal: Pregó, 
Farcell de Jocs, Vermut Musical, Havaneres, Espectacle Infantil.

* Tots els actes són gratuïts a excepció del Tast d'Absenta.  



DIJOUS 1 SETEMBRE

18:30h PUJADA AL CASTELL DELS MOROS (Escola Lloriana) 
Sortida des de l'Escola Lloriana, hi haurà berenar per a tothom.

20:00h VENDA DE SAMARRETES 
La Comissió de Festes passarà per tots els carrers de Sant Vicenç per vendre les 
samarretes.

DIVENDRES 2 SETEMBRE

20:00h PREGÓ DE FESTA MAJOR A CÀRREC DE SANTVI FUSIÓ (Plaça de l’Ajuntament) 
Novetat: El Pregó s'iniciarà a la Plaça de les Tres Creus, passarà pel Carrer Major on 
seguirà i nalitzarà a la Plaça de l'Ajuntament. Demanem als veïns i veïnes que 
acompanyin el pregó en aquest recorregut on hi participaran els gegants de Sant 
Vicenç i la banda River Ter. En acabar el Pregó hi haurà una copa de cava per a tothom a 
la Plaça de l'Ajuntament.

21:30h CORREFOC (Plaça de l’Ajuntament)
El recorregut del correfoc s'iniciarà a la Plaça de l'Ajuntament, seguirà pel Carrer Major, 
Plaça de les Tres Creus, Carrer Lloriana, Carrer de la Font i retornarà pel Carrer Major ns 
a la Plaça de l'Ajuntament. Els cartrons per protegir portes i finestres es podran recollir 
a l’Ajuntament durant tota la setmana en horari d’oficines. 

23:30h CONCERT SANTVIFUSIÓ + DJ XENXO (Pavelló municipal)
Després de molt de temps sense poder celebrar cap concert, la banda de Sant Vicenç 
torna amb les versions de sempre per a fer gaudir joves i grans. En acabar el concert 
sessió de disc jockey a càrrec de DJ Xenxo.

DISSABTE 3 SETEMBRE

10:00h FARCELL DE JOCS (Plaça del Castell)
A partir de les 10h a la Plaça del Castell trobareu 12 jocs tradicionals de fusta per jugar 
petits i grans.

12:15h FESTA DE L'ESCUMA (Plaça del Castell)
La tradicional Festa de l'Escuma a càrrec de EDR Festes.

16:00h TOBOGAN BOIG (Piscina municipal)
Vine a gaudir del tobogan boig i remulla't a la piscina municipal.

18:00h CONCERT VENUS (Pavelló municipal)
El tradicional concert de l'Orquestra Venus que ens delitarà amb els seus temes i 
versions de sempre. 

18:00h PARTIT DE FESTA MAJOR (Camp de futbol)
El primer equip de la U.E. Sant Vicenç s’enfrontarà a la U.E. Camprodon. 

19:00h LA GRAN ESCLATADA - CERCAVILA TEMÀTICA DE SANT VICENÇ AMB ELS 
GEGANTS (Plaça de l'Església)
Novetat: Cercavila a càrrec dels Gegants de Sant Vicenç acompanyats de la Xaranga 
Suquet Calero. Que tothom surti i acompanyi aquesta cercavila participativa! 
El recorregut s'iniciarà a la Plaça de l'Església i seguirà per Plaça de Cal Ferrer, Plaça de 
l'Ajuntament, Carrer Major, Carrer de la Font, Carrer Lloriana (Ajudem entre tots a pujar 
els gegants pel fort pendent!), Plaça de les Tres Creus, Carrer Cerdanya, Carrer Nou, Av. 
del Castell, Carrer Montserrat, Carrer Major i nalització a la Plaça de l'Ajuntament.

22:00h TAST D'ABSENTA AMB CONCERT DE MONTAÑÉS (Plaça de l'Església)
Preu: 5� Enguany amenitzarà el Tast d'absenta el músic lliure David Montañés presen-
tant el seu disc “Juerga y Vino”

23:00h BALL DE GALA ORQUESTRA VENUS (Pavelló Municipal)
Al gran ball de gala de Festa Major l'Orquestra Venus farà ballar i cantar a tots els 
assistents a ritme de les cançons de sempre i algunes novetats preparades. 

DIUMENGE 4 SETEMBRE

6:00h SOROLLOSA DESPERTA 
La Comissió de Festes passarà per tots els carrers de Sant Vicenç despertant al veïnat i 
servint una magníca coca i xocolata desfeta.

10:00h MISSA SOLEMNE DE FESTA MAJOR (Església)

12:00h VERMUT MUSICAL AMB ARNAU VIVES & ARTUR SURINYAC (Plaça de 
l'Ajuntament)
Podrem gaudir d'un Vermut gratuït per a tothom amenitzat amb música en directe de 
la mà de Arnau Vives i Artur Surinyac.

17:00h HAVANERES AMB LA RIBERA (Plaça de l'Ajuntament)
A la Plaça de l'Ajuntament podrem gaudir de les Havaneres a càrrec de la Ribera. Hi 
haurà Rom cremat per a tots els assistents. 

20:00h TEATRE amb JOAN PERA (Pavelló municipal)
“Una estona amb Joan Pera” és un divertit espectacle en el qual l'actor de cinema i 
teatre fa un repàs de la seva trajectòria en clau d'humor, resseguint les situacions més 
inversemblants i divertides.

DILLUNS 5 SETEMBRE

9:00h CAMINADA amb la COLLA DEL CASTELL (Plaça de l'Ajuntament)
La Colla del Castell ens portarà a conèixer i a gaudir de l'entorn de Sant Vicenç amb la 
caminada. Hi haurà esmorzar per a tots els participants.

17:00h ESPECTACLE INFANTIL JORDI TONIETTI (Plaça de l'Ajuntament)
El cantant, compositor, comediant i animador infantil més actiu i conegut farà ballar 
als més petits i no tan petits a ritme de les seves cançons.
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