
Salutacions
Tornem a recuperar la FesTa major
Enguany tinc l’honor de poder dirigir-me a vosaltres,i això m’omple 
de goig. 

em complau convidar-vos a gaudir de la Festa major de sant roc 
amb els vostres familiars, amics, veïns i també amb aquells visitants 
que han escollit el nostre municipi per a passar les seves vacances.

Tornem a recuperar la Festa major i la seva essència: ser un esclat 
de vida. Un esclat d’alegria que després de dos anys, podrem viure 
sense mesurar distàncies entre les persones. Perquè per a compartir 
estones tots plegats, no hi ha res millor que fer-ho amb els somriu-
res al descobert. Tot i això, cal mantenir certa cura i protecció per a 
preservar aquelles persones més vulnerables. 

 la Festa major és orgull de vila, i aquest orgull el tenim sobretot 
gràcies a les entitats. Són els seus membres que durant tot l’any de-
diquen esforços, deixant de banda la seva vida personal per treballar 
per oferir-nos durant tot l’any un ventall d’activitats que viu el seu 
moment més intens en aquestes dates. 

Vilatans i entitats, tots plegats juguem un paper important que no és 
altre que enfortir la nostra identitat com a poble. 

Bona Festa major a tothom!
lloança a sant roc!

sònia Viñolas mollfulleda
alcaldessa

surT i gaudeix-la!  És l’eslògan i el desig per 
aquesTa FesTa major de sanT roc  
del 5 al 16 d’agost tornen les activitats més tradicionals com la tro-
bada de gegants, les havaneres i el rom cremat a la platja, els concerts 
i balls per a totes les edats, el correfoc, les curses esportives, les 
sardanes, els castellers, l’ofici, la marató del Banc de Sang, el pregó, el 
cinema a la fresca, el concurs de pintura ràpida i els focs artificials a la 
platja!

I alhora, gràcies a l’empenta de la Comissió de Festes Populars i 
Tradicionals del Consell de Cultura podrem participar en un seguit 
d’activitats noves o recuperades com el concurs engalana’t, la tirada de 
xíndries, el malgrat de Bar i l’enrocada. 

Un programa de festa major tan extens i divers no seria possible 
sense la col·laboració i participació de les entitats i associacions de 
Malgrat, i a la tasca mai prou agraïda que feu dia a dia per mantenir 
les nostres tradicions i cultura. El millor agraïment serà, sens dubte, la 
bona acollida i participació als actes. 

Així, doncs, sortim i gaudim de la festa als carrers i a les places, 
compartim diversió i experiències, somriures i riures sense masca-
retes i fem entre tots que Malgrat visqui una festa major inoblidable.   
Gràcies a tots als qui ho feu possible.

Bon estiu i bona Festa major!

lurdes Borrell arigós
regidora de cultura

maraTÓ del Banc de sang
diVendres 5 - de 10 h a 14 h i de 16 h a 21 h
dissaBTe 6 - de 10 h a 14 h i de 16 h a 21 h
diumenge 7 - de 10 h a 14 h
parc de can campassol. Campanya de donació de sang
 Cal demanar cita prèvia.  organitza: Banc de sang i Teixits 

Divendres 5 d’agost 
FesTa Holi 18 h - plaça de xesco Boix
Festa Holi, música i altres activitats
organitza: associació de patinatge artístic de malgrat

FesTa dels empesTaTs
conFerÈncia - col·loqui. 7a nit d’Història
21.30 h - jardins de la Torre de la Vídua de can sala
Viure i sobreviure al malgrat dels empestats. els oficis
 sis-centistes. A càrrec de xaVier soldeVila Temporal
organitza: arxiu municipal de malgrat de mar

Dissabte 6 d’agost
Tirada de xÍndries
10 h - platja de malgrat centre (davant la pl. de xesco Boix)
organitza: comissió de Festes

63a TroBada de geganTs
17 h - plantada  a l’av. del Bon pastor/cantonada c. de ramon 
Turró. organitza: colla de geganters de malgrat de mar 

18 h - cercaVila Av. del Bon Pastor, C. Fonlladosa, 
C. del Carme i C. de Mar fins arribar al Parc de Can Campassol 
on se celebrarà la tradicional ballada de gegants. 
organitza: colla de geganters de malgrat de mar 

ii gimcana inFanTil
19 h - Bike park, c. de josep m. Folch i Torres, 51
Gimcana en bicicleta. organitzat per mrT cycling malgrat

23a niT de la sardana 
de FesTa major
21 h - parc de can campassol. Sopar popular i ballada de sarda-
nes amb les cobles principal de lloBregaT i ciuTaT de girona
Exhibició sardanista a càrrec de la colla Mans Unides.
organitza: agrupació sardanista malgratenca la Barretina

TaBalada i correFoc 
per a adulTs
22 h - des del parc de can campassol 
fins a la pl. de l’església
Tot seguit, inici del correfoc pel C. Desclapers, 
C. Bellaire, Peixateries Velles, C. del Carme, 
C. d’en Blanch, C. de Ramon Turró i Riera  fins 
a la Pl. de l’Àncora.
organitza: ratpentasinfernals

Varis

enrocada
18 h - plaça de xesco Boix
Competició per equips que s’enfrontaran a 10 proves.
inscripcions fins al 3 d’agost a entrapolis. 
Màxim 120 participants, majors de 15 anys. 
Premis per a cadascun dels participants 
de l’equip guanyador de la prova final.
organitza: comissió de Festes

cinema a la Fresca
parc de can campassol
21.30 h - spiriT: el caVall indomaBle
23.10 h - l’espia HonesT 
organitza: ajuntament de malgrat de mar 

Dimarts 9 d’agost
conTes per a inFanTs
19 h - Biblioteca la cooperativa
sota les onades, a càrrec de mon mas
organitza:  Biblioteca la cooperativa

Tarda de jocs 
de Taula moderns
20 h - peixateries Velles. organitza: comissió de Festes 

exHiBiciÓ de Ball en lÍnia
21 h - parc de Francesc macià 
A càrrec de supama line dance
organitza: aV de la Verneda

Dimecres 10 d’agost
malgrat de Bar
18 h - carrers de malgrat, amb animació de 
BusckanT el To Bass Band. 
inscripcions el 29 de juliol de 19 a 21 h 
a les peixateries Velles. 
Màxim 120 persones, majors de 18 anys. preu 15€
organitza: comissió de Festes

pregÓ de FesTa major
22 h - parc de Francesc macià
A càrrec de quim masFerrer amb l’espectacle Bona gent!
organitza: ajuntament de malgrat de mar

Dijous 11 d’agost
Tirada de BiTlles caTalanes
18 h - pista polivalent, c. de josep m. Folch i Torres, 51
organitza: aBm el Bitllot

conTes per a adulTs
20 h - Biblioteca la cooperativa
ruralia, a càrrec d’alBerT esTengre
organitza: Biblioteca la cooperativa

Diumenge 7 d’agost
43è concurs de pinTura rÀpida
8 h a 9 h - inscripcions a la pl. de ca l’arnau
13 h termini per presentar les obres. 14 h veredicte del jurat a la 
Pl. de Ca l’Arnau. organitza: cercle artístic malgratenc 

maTinades  8 h - per diversos carrers de la població
organitza: colla de geganters de malgrat de mar

xocolaTada popular 
9 h - platja de malgrat centre, davant de la pl. de xesco Boix

concurs de cocous (castells de sorra)
10 h - platja de malgrat centre, davant de la pl. de xesco Boix
Cal fer inscripció prèvia 30 minuts abans i portar els estris de 
treball. Premis per als guanyadors de cada categoria, enguany 
també categoria d’adults. Màxim 50 participants.

animaciÓ inFanTil, guerra de 
colors i xeringada
11.30 h - platja de malgrat centre, davant de la pl. de xesco 
Boix. Activitats reservades per a menors de 16 anys, màxim 500 
participants. Recordeu posar-vos samarretes blanques.
organitza: colla de geganters de malgrat 

Torneig de BoTiFarra “Fesol del 
ganxeT”16 h - plaça j. anselm clavé i carrers del voltant
organitza: scir la Barretina Vermella

38a canTada d’HaVaneres
22 h - plaça de xesco Boix. Actuació dels grups 
Boira, neus mar i els cremaTs. Rom cremat preparat per la 
família Privat i repartit per l’Agrupació Sardanista Malgratenca 
La Barretina. organitza: ajuntament de malgrat de mar

Dilluns 8 d’agost
xxii ediciÓ open HerBerg 
del 8 al 15 d’agost. a partir de les 12.30 h club Tennis malgrat
Torneig de tennis en categories benjamí, aleví, infantil, cadet i 
absolut. organitza: club Tennis malgrat

mÚsica, concerT, Ball esporTs, compeTicions Varis inFanTil Tradicions cinema, TeaTre, arTs
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mÚsica, concerT, Ball esporTs, compeTicions, jocs Varis inFanTil Tradicions cinema, TeaTre, arTs

Dijous 11 d’agost
monTse creus en concerT
22 h - parc de Francesc macià
Amb un repertori inspirat en cantants femenines
organitza: ajuntament de malgrat de mar

Divendres 12 d’agost
concerT inFanTil
19.30 h - parc de Francesc macià
A càrrec de TrasTos Band
organitza: ajuntament de malgrat de mar

Barraques 
plaça de xesco Boix 
a partir de les 21.30 h música ambient 
concerts de 23.30 h a 4.30 h  
Actuació dels grups d-coVers, dj’s jose reyes i mario oTero
organitza: ajuntament de malgrat de mar

Dissabte 13 d’agost
mosTra de punTaires
17 h - jardí de la Torre de la Vídua de can sala
organitzat per l’associació de puntaires de malgrat de mar 

Taller de laBors de paTcHWork
18 h - plaça de l’església
organitza: associació de labors la merceria

concerT de la coral aTZaVara
20 h - peixateries Velles. organitza: coral atzavara

correFoc inFanTil
21 h - pl. de ca l’arnau. Recorregut: C. de Passada, C. Girona, 
C. de Joaquim Ruyra, Camí del Pla i Rambla del Camí del Pla.
organitza: ratpenatsinfernals

Barraques 
plaça de xesco Boix. a partir de les 21.30 h música ambient 
concerts de 23.30 h a 4.30 h  
Actuació dels grups clima, la pegaTina i sanTa saluT
Amb la participació de josÉ monTFerrer muñoZ “eFedece” 
i sanTiago ViZera medina “karppa koy”, guanyadors del 
concurs de rap organitzat per la Regidoria de Joventut.
organitza: ajuntament de malgrat de mar

Diumenge 14 d’agost
66è concurs inFanTil de diBuix 
i pinTura
9 a 11 h - inscripcions a la plaça de josep anselm clavé 
organitza: scir la Barretina Vermella 

Torneig de peTanca adam i eVa
17 h - camp de la Figuera. Torneig de petanca per parelles
organitza: club petanca malgrat sud

especTacle inFanTil
18.45 h - parc de can campassol
desperta de la cia. jordi del rÍo 
organitza: Fundació xarxa malgrat de mar

diada casTellera de FesTa major 
19.45 h - cercavila, amb els grallers i tabalers des de 
Can Campassol fins a les Peixateries Velles.
20 h - exhibició castellera
organitza:  colla castellera de l’alt maresme 
i la selva marítima els maduixots
 
Barraques 
plaça de xesco Boix 
a partir de les 21.30 h música ambient
concerts de 23.30 h a 4.30 h  
Actuació de summer moguda
organitza: ajuntament de malgrat de mar

Dilluns 15 d’agost
2a paddle surF suB Fins a la pilona
9.30 h - sortida davant club Vela Ventgrat
Inscripcions mitja hora abans. Més informació a 
ventgratcv@gmail.com
organitza: club Vela Ventgrat de malgrat de mar

57è gran premi de FesTa major 
cursa ciclisTa 
10 h - circuit pel polígon industrial can patalina
organitza: ajuntament de malgrat de mar amb la 
col·laboració d’esport ciclista malgrat

sorTida a Vela Fins a la pilona
13 h - sortida davant club Vela Ventgrat
Inscripcions mitja hora abans. Més informació a 
ventgratcv@gmail.com
organitza: club Vela Ventgrat de malgrat de mar

11a cursa del miner de Ferro
18.30 h - Cursa amb recorregut urbà i de muntanya
Cal inscripció prèvia. Més informació a 
www.gem-malgrat.cat
organitza: grup excursionista 
malgratenc i ajuntament 
de malgrat de mar

reVeTlla de sanT roc
22.30 h - parc de Francesc macià
A càrrec d’el col·lecTiu 039 
Per al públic que se sent 
massa madur per a les barraques i 
massa jove per al ball d’orquestra.
organitza: ajuntament de malgrat de mar

Dimarts 16 d’agost
jocs de FusTa Familiars per a 
ToTes les edaTs
10 h - parc de Francesc macià
A càrrec de FesTa i FusTa
organitza: ajuntament de malgrat de mar

oFici de sanT roc
12 h - església parroquial de sant nicolau
Cercavila dels gegants de Malgrat des de l’Ajuntament 
fins a l’església, acompanyant les autoritats locals.
La coral aTZaVara cantarà els goigs 
compostos en honor de sant roc.

concerT de FesTa major
19.30 h - parc de Francesc macià
A càrrec de l’orquesTra maraVella
organitza: ajuntament de malgrat de mar

casTell de Focs arTiFicials
22.30 h - platja de malgrat centre
A càrrec de la piroTÈcnia igual
organitza: ajuntament de malgrat de mar

Ball de FesTa major
23 h - parc de Francesc macià
A càrrec de l’orquesTra maraVella
organitza: ajuntament de malgrat de mar

FIRA D’ATRACCIONS
del 10 al 16 d’agost a l’aparcament 
de l’avinguda Verge de montserrat

el dimecres 10 i el dimarts 16 d’agost, des de les 18 h fins a 
l’hora de tancament,  ToTes les aTraccions de la Fira 
Faran descompTe de 2x1.
De les 18 h a les 20 h no es posarà música, per garantir el benestar 
dels infants.

NOTES
• El programa conté els actes previstos fins al moment de tancar 
l’edició. qualsevol canvi o actualització la podeu consultar a la 
pàgina web de l’ajuntament www.ajmalgrat.cat

• La celebració d’alguns actes pot modificar la circulació i l’accés a 
aparcaments. Es recomana seguir les indicacions de la Policia Local. 

• En cas de pluja, els actes exteriors poden canviar d’ubicació o ser 
anul·lats. Consulteu els mitjans d’informació municipals. 

RECOmANACIONS pER Al CORREFOC
• Si us poseu sota el foc, porteu roba vella, de cotó o texana que 
cobreixi la major part del cos. Porteu calçat ben lligat, taps a les ore-
lles, barret, guants i ulleres. No porteu petards ni material inflamable. 

• Durant el recorregut no barreu el pas als diables ni als músics. 
Com a mesura de protecció retireu els tendals de les botigues i 
protegiu vidres i aparadors amb cartró. 

• Retireu els vehicles de la via pública. 

• A les voreres, hi ha menys risc de cremar-se. 

• No llanceu aigua des dels balcons i en cap cas, no tireu aigua 
als diables, músics o carros. 

• No toqueu els muntatges pirotècnics instal·lats al llarg 
del recorregut. 

• Seguiu en tot moment les instruccions que us donin els organitza-
dors i la Policia Local.

els organitzadors no es faran responsables de cap dany que es 
pugui ocasionar per l’incompliment d’aquestes recomanacions.

RECOmANACIONS pER A  
lES BARRAquES
• Per al bon funcionament i d’acord amb la normativa vigent, els 
menors de 16 anys han d’entrar amb els pares o tutors legals i 
aportar l’autorització corresponent, que es pot descarregar de la web 
municipal o demanar el mateix dia del concert a l’entrada del recinte.

• Els menors de 18 anys no poden consumir ni vendre begudes 
alcohòliques. 

• Cal seguir les recomanacions de la Policia Local i els organitzadors 
en tot moment.

• En cas de tenir algun incident, dirigiu-vos al personal responsable, 
Policia Local, organitzadors o agents de seguretat privada.


