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FESTA MAJOR

VILASSAR DE DALT



Sergi Igual Molina
Salutació del Regidor de Festes

Fa més d’un any que ens movem en temps de 
grans incerteses, i ens hem acostumat a reac-
cionar dia a dia davant les dificultats que ens 
han anat sorgint en tots els àmbits. Festes no 
ha estat una excepció, i durant aquest any hem 
ajustat les activitats festives a les condicions 
i exigències sanitàries del moment, a l’espera 
que arribés la tan desitjada “normalitat”, i sem-
bla que un cop més haurem d’anar reaccionant 
en funció de la situació canviant de cada mo-
ment. 
A pocs dies del començament de la nostra fes-
ta major dels Sants Genís, si hem après quel-
com és que no podem donar res per segur, 
però tampoc res per impossible. Amb la il�lusió 
i confiança que tot evolucioni com esperem, 
des de la Comissió de Festes i les regidories de 

Cultura i Festes no hem deixat de treballar per 
poder oferir una programació que de ben segur 
serà un punt d’inflexió, i que ha estat pensa-
da perquè totes les veïnes i veïns de Vilassar 
tornin a gaudir de la nostra festa d’estiu. Hem 
programat activitats organitzades per les nos-
tres entitats, i hem fet un esforç per tal de por-
tar grups musicals i d’animació de gran quali-
tat i per a tots els públics, per tal que tothom se 
senti cridat a participar de la festa: grups com 
Gertrudis, Banda del Coche Rojo, Loca Histèria, 
Germà Negre o Bigwé compartiran graella amb 
una orquestra que ens recordi els temps de 
l’embalat, i els matins i les tardes comptaran 
amb diverses activitats destinades als més 
petits. Malauradament no podrem programar 
el Tastet d’estiu, però sí que hem programat el 
tradicional pregó amb el Pa amb tomàquet, el 
concurs d’arrossos, el rom cremat i les tradi-
cionals havaneres, entre altres activitats, que 
confiem que finalment es puguin dur a terme.
Amb tota la responsabilitat i les mesures ne-
cessàries adoptades per tal de protegir la po-
blació, estem segurs d’haver dissenyat una 
programació que tornarà a envair d’alegria i 
festa els carrers de Vilassar, en un Vilassar de 
nou més viu que mai.

Visca Vilassar, i visca la festa dels 
Sants Genís!!!!

Carola Llauró i Sastre
Salutació de l’Alcaldessa

Vilassarenques i vilassarencs,
A poques setmanes d’iniciar la nostra festa 
major dels Sants Genís, a Vilassar ho tenim tot 
a punt!
La Festa Major dels Sants Genís tradicional-
ment ens assenyalava el final de l’estiu, el re-
trobament amb veïns i veïnes a Vilassar i la tor-
nada a la normalitat. Les coses han canviat, ara 
parlem d’una nova normalitat i seguim vivint 
pendents de la situació de la pandèmia.
És per aquest motiu que des de la Comissió 

de Festes, les entitats vilassarenques i l’Ajun-
tament considerem més necessari que mai 
fer els esforços que calguin per a poder tirar 
endavant una Festa Major de qualitat, que ens 
faci sentir el goig de viure i alhora contribueixi 
a la recuperació de les persones i entitats vin-
culades al món de la cultura i les tradicions 
populars. Grups musicals del panorama català, 
artistes locals, orquestra, activitats per als me-
nuts de la casa i propostes de les nostres enti-
tats, que sempre i incansablement s’adapten i 
reinventen, i que ens faran gaudir d’una festa 
pensada per a tothom.
Hem fet tot el possible per persistir en les nos-
tres tradicions en el marc de la situació que 
encara estem vivint i encreuem els dits perquè 
puguem tirar-ho tot endavant amb la il�lusió i la 
confiança que en gaudireu. Amb responsabili-
tat i prudència, però amb les ganes de tornar 
a viure bons moments en companyia dels nos-
tres veïns i veïnes.  

Fem Festa Major!
Visca Vilassar! Visca la Festa Major 
dels Sants Genís!



DISSABTE 21 D’AGOST
Vesprada de 
poesia i música
20.00 h. Era de Can 
Rafart

Micro obert per a tot aquell qui vulgui 
oferir als assistents poesia o música.
Aforament limitat. Consulteu condicions al final 
del programa, apartat Normes de seguretat 
Covid19.
Organitza: Ateneu l’Estrella.

DILLUNS 23 D’AGOST
Geganit 2021
22.00 h. Pl. de la Vila
De nou, la Colla de Geganters 
i grallers de Vilassar ens 

tornaran a sorprendre amb un acte per 
gaudir en família, i que es comunicarà 
a xarxes més endavant, ja que la 
seva configuració final dependrà de 
l’evolució de la situació de pandèmia 
i les restriccions vigents en cada 
moment.  
Espectacle a càrrec de la Colla de Geganters de 
Vilassar de Dalt.
Organitza: Colla de Geganters de Vilassar de Dalt

DIMARTS 24 D’AGOST
Ballada de Sardanes amb la Cobla 
Ciutat de Girona
19.30 h. Era de Can Rafart
No sabem encara si ens podrem agafar 
de les mans i ballar, si no es així gaudirem 
de l’audició d’una magnífica cobla. 
Aforament limitat. Consulteu condicions al 
final del programa, apartat Normes de 
seguretat Covid19.
Organitza: Grup Sardanista Vilassar de Dalt. 

Balls de gegants de 
Festa Major
19.30 h. Pl. de la Vila
Gaudirem del ball dels 

Gegants de Vilassar, en diversos 
punts i places de la vila (Plaça de la 
Vila, Jardinets Anton Feliu, Plaça 11 de 
setembre, Plaça de la Tela, Can Lota 
i Can Rafart). El darrer ball serà un 
homenatge a la sardana, on la cobla 
sardanista i els gegants de Vilassar 
interpretaran junts un ball en el Parc 
de Can Rafart. 
Organitza: Colla de Geganters de Vilassar de Dalt.

A continuació a 
Can Rafart, pregó 
a càrrec de la 
vilassarenca 

Montse Tàpias, infermera de 
professió que treballa a primera línia 
amb malalts de COVID a l’UCI. També 
comptarem amb les pregoneretes de 
Festa Major: la Noa Pujol Díaz i la Lila 
Tamet Martínez.
Tot seguit, si la situació sanitària ho 
permet, farem el tradicional sopar
“Pa amb tomàquet”.
Preu: 4€ (beguda no inclosa). 
Venda de tiquets el mateix dia.

Segueix  



Concert amb La Banda
del coche rojo
22.30 h. Can Rafart
La Banda del coche rojo, 

premi ARC 2016 al millor grup de 
versions, obrirà les nits de concerts 
amb les seves versions de música 
variada i molt d’espectacle! 
https://bit.ly/37bRhUh
Preu: 0€. Inscripció obligatòria a través del web 
www.codetiket.cat a partir del  dia 10 d’agost. 
Aforament limitat a 500 persones, ampliable 
segons la situació sanitària en aquell moment.

DIMECRES 25 D’AGOSTDIMECRES 25 D’AGOST
Repicada de campanes
10.45 h.

Ofici solemne en honor 
dels Sants Genís, patrons 
de la parròquia

Els Més Tumàcat 
en concert!
12.00 h. Pl. de la Vila

Per gaudir en família, Els Més 
Tumàcat s’han proposat acabar amb 
l’avorriment del món amb un beuratge 
fantàstic. Hi han afegit imaginació, 
pallassos, humor i música per fer de la 
seva fórmula un espectacle on petits i 
grans viureu un viatge al�lucinant, amb 
ganyotes impossibles i melodies de 
tots els colors!
Aforament limitat. Consulteu condicions al final 
del programa, apartat Normes de seguretat 
Covid19.

Tast de vins DO Alella
19.00 h. Pati del Museu Arxiu 
de Vilassar de Dalt

Tast de 3 vins amb maridatge de 
productes de proximitat dirigit pel 
sommelier Xavier Bassas.
Preu: 20€ Aforament limitat a 20 persones
Inscripcions a través del telèfon: 673 542 712
Organitza: La Bodegueta

Concert de Gertrudis
22.00 h. Can Rafart
Acabarem el dia amb un dels 
grups més emblemàtics del 

panorama musical català!
https://bit.ly/3l3cbgF
Preu: 2€. Beneficis destinats als serveis socials 
municipals. Venda d’entrades a través del web 
www.codetiket.cat a partir del dia 10 d’agost. 
Aforament limitat a 500 persones, ampliable 
segons la situació sanitària en aquell moment.

DIJOUS 26 D’AGOST
Concurs d’arrossos 
de Festa Major
12.00 h. Pl. de la Vila
Ets el millor de casa fent 

arròs? Vine a participar al concurs 
d’arrossos de Festa Major.  
Trobareu les bases del concurs al web de 
l’Ajuntament www.vilassar.cat

11.00 h. Església Parroquial 
L’homilia anirà a càrrec de Mn. 
Joaquim Massaguer, antic seminarista 
de la parròquia. Tot seguit, podreu 
visitar els espais d’exposició 
permanent i l’arxiu de la parròquia.
Organitza: Parròquia de Sant Genís de 
Vilassar de Dalt
  



Hora del conte En Bum i 
l’estel dels desitjos
17.30 h. Biblioteca 
Can Manyer

En Bum s’assabenta que el Rei Fosc va 
tancar injustament l’estel dels desitjos 
i el vol alliberar. Però no serà fàcil, 
en Bum i les seves amigues i amics 
hauran de fer front a un munt de perills 
i superar la prova del mocador groc, 
se’n sortiran?
Aforament limitat a 20 persones (entre adults i 
infants), separats per bombolles de convivència. 
Inscripció obligatòria: b.vilassard.cm@diba.cat, 
presencialment a la biblioteca o per telèfon al 
937530952. Organitza: Biblioteca de can Manyer

Nit de concerts
21.00 h. Can Rafart
Iniciarem la nit amb 
el grup local BIGWÉ

https://bit.ly/3xaepwY, un projecte nou i 
fresc de pop i R&R afroamericà amb 
influències del jazz. I continuarem amb 
Germà Negre https://bit.ly/3y9iL9f que ens 
acabarà d’omplir la nit amb els seus 
ritmes.
Preu: 0€. Inscripció obligatòria a través del web 
www.codetiket.cat a partir del  dia 10 d’agost. 
Aforament limitat a 500 persones, ampliable 
segons la situació sanitària en aquell moment.

DIVENDRES 27 D’AGOST
El Senyor de les Baldufes
11.00 h. Pl. de la Vila
Espectacle de circ per a tota 

la família amb l’estètica romàntica 
del segle XIX i les acrobàcies i 
singularitats de les baldufes.
Aforament limitat. Consulteu condicions al final 
del programa, apartat Normes de seguretat 
Covid19.

Street tennis
17.00 h. Pistes exteriors 
de Can Banús

Activitat esportiva amb un circuit de 
tres pistes de minitennis per treballar 

diferents objectius. Una pista tècnica, 
una segona de control i la tercera 
de punts. Vine a fer el teu tastet de 
tennis!
Aforament limitat. Consulteu condicions al final 
del programa, apartat Normes de seguretat 
Covid19.
Organitza: Club Tennis La Llobera (Cabrils)

AKELARRE
22.00 h. Plaça de la Vila
Activitat supeditada a la 

situació sanitària del moment.
Un exèrcit de diables prendrà 
l’Ajuntament per omplir Vilassar i els 
seus carrers de foc, guspires, disbauxa 
i bogeria. Els Diabòlics Anònims i els 
tabalers seran els encarregats de 
mantenir la ja tradicional festa del foc 
a Vilassar.
Aforament limitat. Consulteu condicions al final 
del programa, apartat Normes de seguretat 
Covid19.
Organitza: Diabòlics Anònims

Concert amb La Loca 
histeria
23.00 h. Can Rafart

La Loca histeria, premi ARC 2015 al 
millor grup de versions, ens omplirà la 
nit de versions musicals per a tots els 
públics. Esbojarrats i entranyables, 
ens ofereixen un espectacle non-
stop de música servida des de la 

Segueix  



teatralització dels seus personatges.
Preu: 0€. Inscripció obligatòria a través del web 
www.codetiket.cat a partir del  dia 10 d’agost. 
Aforament limitat a 500 persones, ampliable 
segons la situació sanitària en aquell moment.

DISSABTE 28 D’AGOST
El circ dels impossibles 
amb el Mag Stigman
11.00 h. Pl. de la Vila

Màgia i circ. Un combinat molt 
amè i explosiu de grans il�lusions, 
coreografies, jocs, música i energia 
positiva!  Prepareu-vos per endinsar-
vos al Circ dels Impossibles, el famós 
circ creat per l’il�lusionista Harry 
Cameron considerat un dels majors 
espectacles del món!. 
Aforament limitat. Consulteu condicions al final 
del programa, apartat Normes de seguretat 
Covid19.

SàpiensThe Game, concurs 
solidari en favor de 
l’Associació Projecte 
Tabassaye.

20.00 h. Pl. de la Vila
El Sàpiens és un divertit joc en equip  
per a adults, un concurs solidari que 
pretén, de manera dinàmica i molt 
divertida, promoure el pensament 
racional i la sensibilitat humanitària.
20.00 h. Convocatòria
21.00 h. Sopar (Preu: 13€)

21.45 h. Concurs (Preu: 10€)
Inscripcions: sapiensthegame@gmail.com
Organitza: Sapiens The Game i Associació 
Projecte Tabassaye
    
Projecte Tabassaye

Havaneres i 
rom cremat
21.30 h. Can Rafart

Nit d’havaneres amb el grup 
Barcanova. A continuació rom cremat 
per acomiadar la Festa Major dels 
Sants Genís.
Preu: 0€. Inscripció obligatòria a través del web 
www.codetiket.cat a partir del  dia 10 d’agost. 
Aforament limitat a 500 persones, ampliable 
segons la situació sanitària en aquell moment.

DIUMENGE 29 D’AGOST
Projecció del documental 
La guerra a ulls d’infants
21.00 h. Jardinets Antoni 
Feliu

Documental creat per Alba Vidal,
basat en testimonis de la guerra civil 
a Vilassar.
Aforament limitat. Consulteu condicions al final 
del programa, apartat Normes de seguretat 
Covid19.
Organitza: Ateneu l’Estrella.



ALTRES ACTESALTRES ACTES
Exposició: Una imatge, 
mil paraules
Del 25 al 29 d’agost.

Museu Arxiu Vilassar de Dalt
Exposició fotogràfica del vilassarenc 
Pere Alonso que ens convida a fer una 
passejada tranquil�la pel ric patrimoni 
arqueològic, arquitectònic i històric 
de Vilassar.
Horari: Laborables de 18 a 20.30 h. i cap de 
setmana de 12 a 14 h i de 18 a 20.30 h.
Organitza: Museu Arxiu Vilassar de Dalt 

NITS D’EMOCIONS SORLI 
EMOCIONS

21 d’agost  
Gigi McFarlane, Pop-Fusió
28 d’agost
Borinquen, Havaneres
4 de setembre
Alma de Boquerón, 
Rumba mestissa d’autor
Organitza: Sorli Emocions

Orquestra 
Tropikana
22.00 h. Can Rafart

La Comissió de Festes i El Centre 
Recreatiu l’Aliança, entitat vilassarenca  
centenària que reprèn les seves 
activitats, ens porten l’Orquestra 
Tropikana, que posarà el punt final a 
les festes d’aquest estiu amb una gran 
varietat musical per a tots els públics. 
Preu: 0 €. Inscripció obligatòria a través del web 
www.codetiket.cat a partir del  dia 10 d’agost. 
Aforament limitat a 500 persones, ampliable 
segons la situació sanitària en aquell moment.
Organitza: Centre Recreatiu l’Aliança i  Comissió 
de Festes



Per tal de poder gaudir de la Festa Major amb la màxima 
garantia sanitària, des de l’Ajuntament es publiquen aquestes 
normes de seguretat. Tot i així recordem que la millor prevenció 
és la que cadascú de nosaltres ha d’aplicar, mantenint el màxim 
de civisme i responsabilitat a tots els actes.

1) Amb caire general, es vetllarà perquè en cap cas se superin 
els aforaments màxims permesos, mantenint sempre les 
mesures de seguretat recomanades.mesures de seguretat recomanades.

2) Hi haurà control d’accés a les activitats i concerts.

3) A l’entrada es comprovarà la temperatura corporal i no es permetrà 
l’entrada a persones amb una temperatura corporal superior als 37°.

4) Hi haurà punts amb dispensadors de gel hidroalcohòlic a les 
entrades al recinte.

5) Serà obligatori portar sempre mascareta 
segons la normativa vigent.

6) Els concerts es desenvoluparan en espais suficientment amplis per 
mantenir les distàncies de seguretat recomanades. Es posaran 
cadires mantenint aquestes distàncies.

7) Preveient que moltes persones no vulguin seguir el concert 
assegudes, es demana que, si així ho volen, segueixin el concert 
sempre de forma estricta davant de la seva cadira. 

8) Tots els aforaments són limitats amb control d’entrada on es demanaran les 
dades personals dels participants o responsable adult.

NORMES DE SEGURETAT COVID-19



- A les activitats i espectacles infantils i familiars, 
l’aforament serà limitat i no estarà permesa l’entrada un 
cop arribat al màxim de persones permeses.

- Recomanem assistir amb antelació als concerts / activitats per tal 
d’evitar aglomeracions no desitjades. 

9) Les cadires dels concerts estaran col�locades abans de l’inici si 
les normes sanitàries recomanen espectacles asseguts. 

10) Es demana mantenir la calma en els accessos, tant a 
l’entrada com a la sortida dels concerts i activitats.

11) La no observança d’aquestes mesures per 
part de qualsevol persona podria comportar la 
seva expulsió del concert / activitat en qüestió i, 

si això fos general, el concert o activitat serà automàticament suspesa.

12) Demanem col�laboració i comprensió a tothom, indispensable 
perquè tot vagi com desitgem.

13) Aquest reglament s’anirà actualitzant en funció de les variacions 
legislatives que eventualment es puguin produir i que s’aniran comunicant.

FESTA + SOSTENIBLE

Localització de WC químics: can Rafart i Carrer Mestra Viladrosa.

Minimitzeu el soroll i el volum de la música per respecte al 
descans dels veïns.



CONSELLS PER SORTIR DE FESTA

Porteu sempre mascareta. Porteu sempre mascareta. Manteniu distàncies de seguretat.

 Mengeu bé abans de sortir de festa.

Agafeu els diners justos i deixeu les targetes a casa.

Porteu roba adient, beveu aigua regularment i 
mengeu alguna cosa durant la nit.

Decidiu com tornareu a casa: a peu, o amb el cotxe d’un amic/
amiga que no beurà alcohol.

Si beveu alcohol, feu-ho amb moderació i no barregeu. Heu de saber 
posar-vos un límit i respectar-lo.

Tingueu cura de les amistats, no deixeu ningú sol i tingueu 
informació del que han pres, quan i en quina quantitat.

Si us trobeu malament, aviseu les persones amb qui us trobeu. Si la 
situació no millora, busqueu els socorristes de la Creu Roja.

Informeu-vos sobre  els efectes i toxicitat de les 
drogues i l’alcohol.

Recordeu: l’objectiu de sortir de festa és passar-s’ho bé. No feu res del 
que us pugueu penedir l’endemà.

FESTA LLIURE DE SEXISME
Enguany volem tornar a posar el focus d’atenció per condemnar el sexisme en 
tots els àmbits, però especialment en els espais d’oci nocturn com són els de 
la Festa Major, uns espais on malauradament les actituds sexistes encara són 
massa presents. Com a comunitat no podem, ni volem permetre que seguei-

xin apareixent aquests casos i per això, des de la Festa Major de Vilassar diem NO al 
sexisme.



www.vilassar.catwww.vilassar.cat
   Gràcies a totes les

   persones voluntàries 

      de la Festa 

       M
ajor!

CRèDITS:
Cartell: Pànxing Comunicació  Disseny i impressió: Pànxing Comunicació

LA COMISSIÓ DE FESTES US DESITJA UNA BONA 
FESTA MAJOR DELS SANTS GENÍS 2021

Segueix i comparteix tots els actes a les xarxes socials

  @vilassardedalt               #SantsGenis21            Comissió de Festes de Vilassar de Dalt

El nostre agraïment a Fundació Catalonia Creactiva per l’assessorament 
en relació als pictogrames.

Els símbols pictogràfics utilitzats són propietat del Govern d’Aragó i han 
estat creats per Sergio Palao per ARASAAC (http://www.arasaac.org), que 

distribueixen sota Llicència Creative Commons BY-NC-SA .

FESTA MAJOR

VILASSAR DE DALT
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Plaça del Teatre, 3 
08339 Vilassar de Dalt
T. 937 50 90 90
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