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1r premi - Janna Jorquera Díaz
de l’Escola Mare de Déu de Montserrat

Enguany, la Festa Major de Sant Nicolau arriba amb un munt
d’activitats per a totes les edats, gràcies a la col·laboració de les
entitats, voluntaris/es i treballadors/es de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar.
Aquest any, m’agradaria posar en valor la gran tasca de tots ells.
Si una Festa Major ja és difícil d’organitzar, imagineu-vos fer-ho
amb la incertesa de les dades canviants de contagis de la
Covid-19 i, en conseqüència, de les seves mesures per tal de
portar a terme les activitats amb èxit.
Per aquest motiu, és encara més de rebut donar les gràcies a
totes i cadascuna de les entitats i col·laboradors que fan activitats durant la Festa Major d’enguany amb l’únic objectiu de
promocionar la cultura, l’esport i la vida social en el nostre
municipi de forma altruista.
Us convido a que veieu cada activitat d’aquest programa com
una oportunitat de gaudir, de viure, compartir, crear records,
moments i experiències amb la vostra família, amistats,
veïns/es... Aquests moments són els més importants de la vida,
aprofitem-los.
Aprofito aquestes línies per a desitjar-vos molt bona festa
major, que gaudiu de les festes nadalenques i, si no ens veiem,
feliç any 2022 a tots els malgratencs/ques.
Joan Mercader Carbó
Alcalde de Malgrat de Mar.

2n premi –Arlet Hernàndez Vendrell
de Vedruna Malgrat

Amb el desembre arriba la Festa Major de Sant Nicolau, el
patró de la nostra vila, protector dels mariners i defensor dels
infants.
Us convidem a participar de les activitats programades del 3
al 8 de desembre, en col·laboració amb les entitats locals que,
any rere any, esmercen el seu temps a organitzar actes que
ens permeten retrobar-nos per gaudir plegats de les nostres
tradicions i per mostrar la nostra història i patrimoni cultural
als qui ens visiten.
El dibuix que il·lustra la portada del programa és el guanyador del concurs de dibuix infantil en què han participat totes
les escoles d’educació primària. Els treballs finalistes, exposats al Centre Cívic, mostren la visió festiva dels infants, amb
un lloc destacat per als gegants, els diables i els ratpenats. Si
demanéssim als joves i adults il·lustrar la festa major, de ben
segur, hi hauria els concerts, les sardanes, els castellers, el
cros, el mercat, l’ofici, la sopa de pedres, les exposicions... I és
que de mirades sobre la festa major n’hi ha tantes com persones, i totes ens representen.
En aquest programa trobareu també l’agenda d’activitats de
Nadal: des de la tradicional encesa de llums fins a l’arribada
dels Reis Mags. Les festes nadalenques conviden a gaudir
d’uns dies en família, i a passejar pels carrers i compartir
espais de joc i descoberta. Gaudiu de les diferents propostes i
d’uns dies festius que ens agermanen.
Bona Festa Major i bon Nadal!
Lurdes Borrell Arigós
Regidora de Cultura

3r premi – Leila D. Moreno
de l’Escola Marià Cubí i Soler

EXPOSICIONS
Exposició
dels dibuixos finalistes
del Concurs de dibuix
de Festa Major de Sant Nicolau 2021
Organitzat per l’Ajuntament
de Malgrat de Mar
Del 12 novembre al
12 de desembre
Centre Cívic

Exposició de treballs
realitzats per l’Associació
de Puntaires
Organitzat per l’Associació de
Puntaires
Del 3 de desembre
al 6 de gener
Arxiu Municipal

Exposició
de treballs realitzats
pel Cercle Artístic Malgratenc
Organitzat pel Cercle Artístic Malgratenc
Del 5 al 12 de desembre
de 18.00 h a 20.00 h
Sala d’exposicions de la Capella
de l’Antic Hospital

