
Del 22 al 25 de juliol



Tenim ganes de Festa Major

Arriba la festa que més ens treu al carrer, la que 
més vivim en comunitat i que té a les entitats com 
a motor de la celebració. Enguany també és la 
Festa Major d’Estiu que més ganes tenim de cele-
brar, amb la major normalitat dels últims dos anys. 
Hem recorregut aquest camí amb la suma de to-
thom i arriba el moment de celebrar.

Aquesta invitació a gaudir de la festa també és un 
agraïment a les entitats vicentines per la resistèn-
cia, la creativitat i la responsabilitat demostrades 
durant els temps difícils. És ara quan tot aquest 
esforç pren sentit, perquè malgrat haver reactivat 
la vida cultural en els últims mesos, res és compa-
rable a la Festa Major d’Estiu. 

Gràcies i bona Festa Major d’Estiu!

Miguel Comino
Alcalde

Paqui Capellades
Regidora de Promoció 
de la ciutat

Tenemos ganas de Festa Major

Llega la fiesta que más nos saca a la calle, la que 
más vivimos en comunidad y que tiene a las en-
tidades como motor de la celebración. Este año 
también es la Festa Mjor d’Estiu que más ganas 
tenemos de celebrar, con la mayor normalidad de 
los últimos dos años. Hemos recorrido este cami-
no con la suma de todas y todos y ahora llega el 
momento de celebrar.

Esta invitación a disfrutar de la fiesta también es 
un agradecimiento a las entidades vicentinas por 
la resistencia, la creatividad y la responsabilidad 
demostradas durante los tiempos difíciles. Es 
ahora cuando todo este esfuerzo cobra sentido, 
porque a pesar de haber reactivado la vida cultu-
ral en los últimos meses, nada es comparable con 
la Festa Major d’Estiu. 

¡Gracias y feliz Festa Major d’Estiu!

Isidre Bautista
Regidor de Cultura



NORMES DE CONVIVÈNCIA

La base fonamental de la convivència és el diàleg, el 
respecte mutu i la voluntat de comprensió entre les 
persones.

Hem de respectar  la diferència per raó d’edat, sexe, raça 
i religió. La Festa Major és un espai lliure de masclismes i 
LGTBIfòbia.

                    Punts Lila i LGTBI: 

Divendres 22 de juliol: 
Plaça de la Vila de les 22.30 a les 3.30 h.
Dissabte 23 de juliol: 
Plaça de la Vila, de les  22.30 a les 5 h.
Diumenge 24 de juliol: 
Plaça de la Vila, de les 22.30 a les 2 h.

Cal afavorir el respecte físic i moral entre les persones 
que gaudeixen de les activitats. 

Per tant, si algú es nega a satisfer alguna proposta 
d’una altra persona i diu NO, és NO. 

Cal seguir tota directriu que provingui de qualsevol agent 
de l’Administració local a fi de garantir aquest tracte de 
respecte. 

L’única manera viable de solucionar qualsevol conflicte és 
dialogar usant un vocabulari i un to correctes i evitant crits 
innecessaris.

Cal respectar  l'ambient creat en totes les activitats festives, 
sempre que no atemptin ni físicament ni moralment contra 
les persones.

S’han de fer servir els vàters públics.

Cal usar les papereres i els contenidors.

S’han de respectar tots els espais  i el mobiliari urbà, 
fer-ne un bon ús, mantenir-los nets i complir les normes 
de seguretat.

Cal garantir en tot moment el pas de vehicles d’emergència.

Som conscients que hi ha activitats que generen soroll 
i molèsties al veïnat. Demanem paciència, bon humor i 
respecte per a  tothom.

Cal respectar el descans del veïnat. Per tant, cal tenir 
present que l’hora màxima autoritzada de finalització de les 
activitats és la següent: 

Dijous 21 de juliol: 0.30 h de la matinada.
Divendres 22 de juliol: 3.30 h de la matinada.
Dissabte 23 de juliol: 5 h de la matinada.
Diumenge 24 de juliol: 2 h de la matinada .
Dilluns 25 de juliol: 23 h.

L’incompliment d’aquest horari comportarà la denegació 
immediata de l’autorització de l’activitat. 



DIUMENGE 10 DE JULIOL

A les 20.30 h.
Espectacle de dansa amb 
Fem dansa, que presenta 
l’espectacle 20è aniversari. 
Lloc: plaça de la Vila.
Organització: Fem Dansa.
Col·laboració: Ajuntament.

DIJOUS 14 DE JULIOL

A les 22 h.
Cinema a la fresca 
amb la pel·lícula 
Las leyes de la frontera.
Lloc: pista poliesportiva 
de la Foneria.
Organització: Ajuntament.

DIVENDRES 15 DE JULIOL

A les 19 h.
Inauguració de l’exposició 
de pintura Racons de 
Recerca, de Roman Bonet. 
Es podrà visitar fins al 31 de 
juliol, de dilluns a divendres 
de les 17 a les 20 h, i dissabtes 
de les 10 a les 13 h.
Lloc: Can Comamala.
Organització: Ajuntament.

A les 22 h.
Estiu de Cultura. Concert 
tribut a Bruce Springsteen, 
amb Born to band.
Lloc: parc del Mamut Venux.
Organització: Ajuntament.

PROGRAMALA CELEBRACIÓ MÉS ESPERADA

COMPARTEIX LA TEVA FESTA MAJOR
Fes-te fotografies i 

etiqueta-les amb el hashtag

#FMSVH22

Sant Vicenç dels Horts torna a gaudir de la Festa Major 
d’Estiu amb la normalitat prèvia a la pandèmia. Les entitats 
locals són les protagonistes d’un ampli programa d’activitats 
per a totes les edats. La seva resistència i la feina conjunta 
ens permeten gaudir d’una merescuda festa major a tota 
la ciutadania vicentina. A través d’aquest codi QR podràs 
accedir al recull d’imatges que anirem penjant a la web 
municipal www.svh.cat.

Recull d'imatges de la Festa Major d'Estiu

https://svh.cat/actualitat/noticies/slide/festa-major-destiu-2022/


DISSABTE 16 DE JULIOL

A les 19 h.
Teatre amb l’elenc dramàtic 
d’El Centre, que presenta 
l’obra La visita de la 
vella dama de Friedrich 
Dürrenmatt. 
Durada de l’obra: 
3 hores, amb un intermedi 
de 15 minuts.
Direcció: Roc Escala.
Es farà una segona sessió 
el diumenge 17 de juliol 
a les 19 h.
Lloc: El Centre.
Preu: 8 € socis i 12 € públic. 
Entrada anticipada, a través 
de www.entrapolis.com.
Organització: El Centre.
Col·laboració: Ajuntament.

A les 20 h.
Estiu de Cultura. 
13è Festival de Jam-session, 
amb combos de l’alumnat 
del Conservatori Superior 
del Liceu i de l’El Musical de 
Bellaterra.
Lloc: plaça de la Vila Vella.
Organització: Ajuntament.

A les 22 h.
Estiu de Cultura. 
Concert de blues i R&B, 
amb Miguel Talavera Group.
Lloc: plaça de la Vila. 
Organització: Ajuntament.

A les 22 h. 
Estiu de Cultura. Nits a la 
fresca, ballada de sardanes 
amb la Cobla Vila d’Olesa.
Lloc: plaça de Narcís Lunes.
Organització: ASSVI.
Col·laboració: Ajuntament.

DIJOUS 21 DE JULIOL

A les 22 h.
Cinema a la fresca amb la 
pel·lícula Alcarràs.
Lloc: plaça de Narcís Lunes.
Organització: Ajuntament.

A les 19 h.
Espectacle infantil a 
càrrec de Pep Callau i els 
Pepsicolen, que presenta 
l’espectacle Batibull de 
festa. Posterior cercavila 
fins a la plaça de la Vila .
Lloc: plaça de Narcís Lunes.
Organització: Ajuntament.

A les 20 h.
Obertura al públic 
d’ExpoArt (26a edició), 
del Col·lectiu d’Artistes 
Vicentins. Es podrà visitar 
el dia 22 fins a les 21 h i els 
dies 23, 24 i 25 de juliol, de 
12 a 14 h i de 18 a 21 h.
Lloc: Societat La Vicentina.
Organització: Ajuntament.

A les 20.30 h.
Inauguració de la Festa 
Major d'Estiu 2022  amb la 
lectura del pregó a càrrec 
d’Angelina Martorell, 
presidenta del Club 
Bàsquet Joventut 
Sant Vicenç .
Fogonada a càrrec 
del col·laborador 
Josep M. Delgado.
Lloc: plaça de la Vila.
Organització: Ajuntament.

A les  23 h.
Ball de Festa Major amb 
l’orquestra Cimarrón
Lloc: plaça de la Vila
Organització: Ajuntament

DIVENDRES 22 DE JULIOL

A les 18 h.
Teatre musical amb 
l’Escola de teatre El Bitxo, 
que presenta l’obra 
La família Addams. 
Direcció: Marina Pastor. 
Coreografies: Ernest Fuster.
Es farà una segona sessió 
a les 20 h.
Lloc: Sala Xica de la 
Societat La Vicentina.
Preu: Guixeta inversa. 
Entrada anticipada, a través 
de www.entrapolis.com.
Organització: El Bitxo Teatre.

DIUMENGE 17 DE JULIOL

A les 17.30 h.
Diada Castellera de 
Festa Major, amb les 
actuacions de les colles 
Minyons de Terrassa, 
Minyons de l’Arboç, 
Castellers de Sant Feliu i 
Carallots de Sant Vicenç 
dels Horts.
Lloc: plaça de la Vila.
Organització: Ajuntament.



DISSABTE 23 DE JULIOL

A les 10 h.
Exposició de pintura 
Racons de Recerca, de 
Roman Bonet. Ampliació 
d’horari en Festa Major, els 
dies 23, 24 i 25 de juliol, de 
10 a 13 h i de 18 a 21 h.
Lloc: Can Comamala.
Organització: Ajuntament.

A les 11.30 h.
Festa infantil amb 
The Pengüins, que presenta 
l’espectacle Reggae per xics.
Lloc: Pista Polivalent
Municipal Francesc Macià.
Organització: Ajuntament.

A les 18.30 h.
Plantada de gegants 
al carrer de Rafael Casanova. 
A les 19.30 h, cercavila 
de gegants. Tres colles 
acompanyaran els nostres 
gegants Vicenç i Coloma. 
A l’arribada a la plaça de 
Narcís Lunes, ball de gegants 
davant del Racó dels Gegants. 
Sortida de la plaça de la Vila; 
recorregut pels carrers de 
Rafael Casanova, Barcelona, 
Llobregat i Mn. Jacint 
Verdaguer i arribada a la 
pl. de Narcís Lunes.
Organització: Ajuntament.

A les 20 h.
Estiu de Cultura. 
13è Festival de Jam-session, 
amb combos de l’alumnat 
de l’Escola Superior Jam 
Session i de The International 
Friends Quintet.
Lloc: pati de Can Comamala.
Organització: Ajuntament.

A les 20 h.
Cercavila amb La Banda 
de Sant Vicenç dels Horts.
Sortida de la plaça de la Vila. 
Recorregut pels carrers de 
Rafael Casanova, Barcelona, 
Girona i Mn. Jacint Verdaguer 
i arribada a la pl. de Narcís 
Lunes.
Organització: Ajuntament.

A les 20.30 h.
XXXa Caminada Nocturna. 
Club Excursionista Sant Vicenç. 
Inscripcions i informació a 
cesc.muntanya@gmail.com. 
Inscripcions presencials els 
dies 20, 21 i 22 de juliol de 
les 19 a les 21 h, al mateix 
club. Més informació a 
www.cesvdelshorts.com.
Sortida i arribada al davant 
de la Societat Cultural 
La Vicentina.
Organització: Club 
Excursionista Sant Vicenç 

A les 21.30 h.
Tabalada i plantada de la 
Colla de Diables Àngels 
Diabòlics i del nostre Mamut 
Venux perquè els més petits 
puguin acostar-s'hi sense por.
Lloc: plaça de Sant Jordi.
Organització: Ajuntament.

A les 22 h.
Correfoc amb la Colla de 
Diables Àngels Diabòlics i 
del nostre Mamut Venux. 
Aquest any ens acompanyarà 
la colla Cua de Drac de 
Cornellà. Sortida de la pl. 
de St. Jordi; recorregut pels 
carrers Nou, Barcelona, Dr. 
Robert i arribada a la pl.de 
Narcís Lunes.

En arribar a la plaça de 
Narcís Lunes (23 h, aprox.), 
sarau de foc.

S’aconsella consultar les 
normes de seguretat del 
correfoc descrites al final 
d’aquest programa.
Organització: Ajuntament.
A les 22 h.
Estiu de Cultura. Nits a la 
fresca: concert de sardanes, 
amb la Cobla Vila d’Olesa.
Lloc: parc del Mamut Venux.
Organització: ASSVI i 
Ajuntament.
A les 23.30 h.
Concert de Festa Major 
amb Sabor de Gràcia i 
Doctor Prats.
Lloc: plaça de la Vila.
Col·laboració: Casa de 
Andalucia.
Organització: Ajuntament.

Acte ajornat, amb data per 
concretar, per l'elevat risc 

d'incendis

El pla de mesures per 
risc d’incendi permet 

mantenir el correfoc de 
Festa Major d’Estiu

Per garantir la integritat
del parc del Pi Gros

s’evitarà el sarau de la
 plaça de Narcís Lunes



DIUMENGE 24 DE JULIOL

A les 12 h.
Festa Holi Party. 
Es recomana portar-hi 
ulleres, una samarreta 
blanca vella i un mocador 
per al cap. Venda de sobres 
de pols de colors a 1 € la 
unitat, 2 € tres unitats, i 5 € 
vuit unitats.
Lloc: Pista Polivalent 
Municipal Francesc Macià.
Organització: Ajuntament.

A les 19.30 h.
Tabalada i plantada de la 
secció infantil de la Colla de 
Diables Àngels Diabòlics 
i del nostre Mamut Venux 
perquè els més petits puguin 
acostar-s'hi sense por.
Lloc: plaça de Sant Jordi.
Organització: Ajuntament.

A les 20 h.
Correfoc infantil amb la secció infantil de la Colla de 
Diables Àngels Diabòlics i del nostre Mamut Venux. Aquest 
any ens acompanyarà la colla Cua de Drac de Cornellà.
Sortida de la plaça de Sant Jordi; recorregut pels carrers 
Nou, La Pobla, Rafael Casanova, Ribot, i arribada a la 
plaça de Sant Jordi. S’aconsella consultar les normes de 
seguretat del correfoc, descrites al final d’aquest programa.
Organització: Ajuntament.

A les 22 h.
Monòleg a càrrec de Miguel 
Ángel Rodríguez, El Sevilla.
Lloc: Pista Polivalent 
Municipal Francesc Macià.
Organització: Ajuntament.

A les 23 h.
Concert de versions 
musicals amb el grup 
Mala Vida.
Lloc: plaça de la Vila.
Organització: Ajuntament.



DILLUNS 25 DE JULIOL

A les 11.30 h.
Missa solemne de Festa 
Major oficiada per l’arxiprest 
Mn. Anton Roca i Roig, 
acompanyada per l’Orfeó 
Vicentí d’El Centre.
Lloc: Església Parroquial de 
Sant Vicenç Màrtir.

A les 12 h.
Festa de l'escuma, a càrrec 
del grup d’animació infantil 
Escarabats.
Lloc: plaça de la Vila.
Organització: Ajuntament.

A les 12.30 h.
Recital de música clàssica 
amb el pianista Lluís Grané.
Lloc: Església Parroquial de 
Sant Vicenç Màrtir.
Organització: Ajuntament.

A les 17 h.
Donació de sang del 
Banc de Sang i Teixits.
De les 17 a les 21 h.
Lloc: Centre Cívic 
de La Guàrdia.
Organització: Ajuntament.

A les 19 h
Espectacle familiar amb 
Circ Los, que presenta 
Kasumay, un espectacle de 
pallassos, patins acrobàtics, 
monocicles, antipodisme, 
malabars, taula acrobàtica i 
doble trapezi adreçat a tots 
els públics.
Lloc: Pista Polivalent. 
Municipal Francesc Macià.
Organització: Ajuntament.

A les 20.30 h
7a Mostra d’Havaneres i 
Cançó de Taverna amb els 
grups Pescadors de l’Escala 
i Son de l’Havana de 
Sant Vicenç dels Horts. 
A la mitja part,  la Unió de 
Botiguers oferirà rom cremat.
Lloc: plaça de la Vila.
Organització: Ajuntament.

DIJOUS 28 DE JULIOL

A les 22 h
Cinema a la fresca amb 
la pel·lícula Chavalas.
Lloc: parc del Pi Gros 
Organització: Ajuntament.

DISSABTE 30 DE JULIOL

A les 22 h
Estiu de Cultura. Nits a la 
fresca, ballada de sardanes 
amb la Cobla Vila d’Olesa.
Lloc: plaça de Narcís Lunes.
Organització: ASSVI.
Col·laboració: Ajuntament.



PER A LES PERSONES PARTICIPANTS

Amb quina roba heu d’anar?
• Porteu roba de cotó, preferiblement vella, amb 

mànigues i pantalons llargs.
• Porteu un barret amb ales que cobreixi tot el cap 

i tapeu-vos el clatell amb un mocador de cotó.
• Protegiu-vos els ulls.
• Porteu calçat adequat (esportiu, de muntanya, 

etc.)
• Tapeu-vos les orelles per esmorteir els sorolls de 

les explosions pirotècniques.

Què no podeu fer?
• No demaneu aigua als veïns i veïnes.
• No podeu portar productes pirotècnics 

particulars; només podeu utilitzar-ne els 
preparats per l’organització.

Què heu de tenir en compte?
• Heu d’obeir les indicacions dels serveis d’ordre 

públic i de sanitat.
• Heu de respectar les figures de foc, les persones 

que les porten i els músics.
• Heu d’adoptar una actitud correcta amb els 

Diables i no obstaculitzar-los el pas ni fer-los 
caure.

• Heu de seguir en tot moment les indicacions dels 
Diables.

• Heu d’assabentar-vos de l’inici del recorregut 
del correfoc i dels punts d’assistència sanitària 
abans que comenci.

NORMES DE SEGURETAT
DEL CORREFOC En el cas de cremades, heu de dirigir-vos immediatament 

als punts d’assistència sanitària (ambulància al final
del correfoc).
En cas de perill, heu de seguir les instruccions dels Diables.
Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, heu de 
llançar-vos a terra i rodolar per apagar les flames.
Sobretot, no correu, perquè les flames s’escamparien i 
serien més virulentes.

PER AL VEÏNAT I EL COMERÇ

• Retireu tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
• Abaixeu els portals metàl·lics o les persianes dels 

edificis.
• Protegiu els vidres de les finestres, les portes i els 

aparadors amb cartrons gruixuts.
• Enrotlleu tots els tendals exteriors i recolliu la 

roba estesa dels habitatges i locals.
• Tanqueu portes, finestres i balcons per evitar-hi 

l’entrada d’espurnes.
• No tireu aigua als participants ni als espectadors 

del correfoc per la perillositat que representa.
• Desconnecteu tot tipus d’alarmes.
• Retireu de la via pública qualsevol objecte que 

pugui dificultar els pas dels actors, organitzadors 
i participants al correfoc.



Les Barraques de la Festa 
Major d’Estiu és un espai 
amb terrassetes on la gent 
pot menjar, beure i gaudir 
de música i d’actuacions en 
directe, que gestionaran 
entitats i associacions de 
Sant Vicenç dels Horts.

Ubicació
Plaça de Narcís Lunes. 

Hora màxima autoritzada 
de finalització:
Divendres 22 de juliol: 3.30 h.
Dissabte 23 de juliol: 3.30 h.
Diumenge 24 de juliol: 1.30 h.

BARRAQUES

ACTIVITATS
Divendres 22 de juliol
A les 22 h.
Actuació de Super Gang.
A les 0 h,  DJ’s .

Dissabte 23 de juliol
A les 22 h.
Actuació d’Ana Sánchez.
A les 23.30 h.
Actuació de Big Mouthers.
A la 1 h, DJ’s.

Diumenge 24 de juliol
A les 22 h.
Actuació de La Helen.
A les 23.30 h, Dj’s.

Lloc: solar comprès entre 
els carrer  de Salvador 
Allende i la carretera de 
Torrelles.

Dies: 22, 23, 24 i 25 de juliol.

I els horaris seran:

Divendres 22, de 18 a 1 h. 
Dissabte 23, de 18 a 1h. 
Diumenge 24, de 18 a 0 h. 
Dilluns 25, de 18 a 23 h.

FIRA D’ACTRACCIONS
DE LA FME

AGRAÏMENTS A: 
ACA Rociera

Agrupació Sardanista Sant Vicenç dels Horts
Associacions veïnals

Banda de Sant Vicenç dels Horts 
Casa de Andalucía

El Centre
Club Bàsquet Joventut Sant Vicenç

Club Excursionista Sant Vicenç
Col·lectiu d'Artistes Vicentins

Colla Castellera Carallots de Sant Vicenç dels Horts
Colla de Diables Àngels Diabòlics de Sant Vicenç

Colla de Geganters i Grallers de Sant Vicenç dels Horts
Escola de Música Sant Vicenç

Escola de Teatre El Bitxo
Església Parroquial de Sant Vicenç Màrtir

Jazz Club La Vicentina
Ràdio Sant Vicenç

Societat Cultural La Vicentina
Televisió Local Sant Vicenç dels Horts

Unió de Botiguers de Sant Vicenç dels Horts

Divendres 22, de 19 a 21 h, 
les atraccions funcionaran 
sense llums ni música, 
especialment perquè 
puguin gaudir els infants 
amb hipersensibilitat 
sensorial. 



Del 22 al 25 de juliol

Les activitats són susceptibles de 
modificacions per causes alienes 
a l’organització. Consulteu els 
canvis possibles a www.svh.cat 

https://www.facebook.com/AjuntamentSVH
https://twitter.com/ajuntamentsvh?lang=ca
https://www.instagram.com/ajuntamentsvh/
https://www.youtube.com/user/AjuntamentSVH
https://svh.cat/actualitat/noticies/slide/festa-major-destiu-2022/

