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Sergi Igual Molina
Salutació del Regidor de Festes
Torna la Festa,  la Festa Major dels Sants Genís. 
Hem programat activitats per a tothom, i estem 
segurs que tots els vilassarencs i vilassarenques   
hi trobaran  activitats al seu gust. Hem volgut 
que tothom se senti cridat a participar en la 
festa, amb una programació d’activitats de 
qualitat per a cada estrat  de la nostra població. 
Tal i com hem dut a terme els darrers anys, 
combinem les actuacions musicals de grups i 
artistes reconeguts del panorama nacional amb 
l’actuació de grups i artistes locals que, a més,  
podreu comprovar que compten amb un gran 
nivell artístic i musical. 
Comparteixen protagonisme amb els grups i 

artistes musicals les activitats de les nostres 
entitats, que com sempre suposen un element 
clau i molt important dins la programació. 
Vilassar és un poble viu, amb un teixit associatiu 
molt actiu, i la Festa Major es el màxim exponent 
del desenvolupament de la seva activitat.  
Els més petits gaudiran de nou d’activitats 
diverses, i entre elles torna el “rebombaigua”, 
que l’any passat no vam poder celebrar. També 
torna la “sindriada”, i moltes altres sorpreses!
I, com que a Vilassar ens agrada gaudir de 
bons àpats amb bona companyia, recuperem 
el tastet d’estiu de Festa Major, la sardinada 
prèvia a les havaneres i el rom cremat, el pa 
amb tomàquet, el  sopar popular geganter i el 
concurs d’arrossos.  
Per últim, m’agradaria expressar un  agraïment 
immens a totes i tots els voluntaris de Comissió 
de Festes, per la gran tasca que desenvolupen 
amb la única voluntat d’ajudar a que 
vilassarencs i vilassarenques puguem gaudir 
d’una magnífica Festa Major. 

Visca la Festa Major
dels Sants Genís!!!

Carola Llauró i Sastre
Salutació de l’Alcaldessa

Vilassarenques i vilassarencs, 
Som  a finals d’agost i a Vilassar sempre aco-
miadem les  vacances  amb la Festa Major dels 
Sants Genís.  
Un cop més des de la Comissió de Festes, les 
entitats vilassarenques i l’Ajuntament hem pre-
parat un seguit d’activitats pensades perquè 
totes i tots en gaudim i puguem tornar, ara sí, a 
la normalitat que ens ha estat arrabassada tot 
aquest temps.  
L’any 2019 feia la meva primera salutació  com 
a alcaldessa al programa de Festa Major i ben 
poc m’imaginava el que ens tocaria viure des 

d’aleshores: hem hagut d’anul·lar festes i ac-
tes, canviar programes, adequar espais, limitar 
aforaments.... però ens n’hem sortit! I aquesta 
festa dels Sants Genís de l’any 2022 ha de ser 
la del reconeixement a les entitats i col·lectius  i 
el conjunt de veïnes i veïns de Vilassar, que hem 
perseverat i tenim més ganes de Festa Major 
que mai.  
Gaudim col·lectivament d’aquesta Festa Major, 
participem en les activitats que se’ns han pre-
parat amb tota la il·lusió, tot reafirmant-nos en 
l’esperit de cohesió i pertinença que sempre ha 
caracteritzat Vilassar.  
A més, com a alcaldessa i regidora de cultura 
em fa especial il·lusió anunciar que aquest any 
incorporem al final de la festa un magnífic  con-
cert de música clàssica a la fresca, que presen-
tarà la nostra temporada de clàssica 2022-2023. 
Perquè creiem que les diferents expressions 
culturals que conformen la Festa Major també  
ens han de donar el fil que ens permeti seguir 
teixint la nostra identitat i la nostra comunitat. 

Bona Festa Major dels 
Sants Genís a tothom! 

Segueix  

DIMARTS 23 
D’AGOST

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE 
FOTOGRAFIES DE LA LALI CANALS

19 h Sala polivalent de La Massa CCV
El Grup Fotogràfic Vilassar en 
col·laboració amb La Massa CCV 
presenten la “Exposició de fotografies 
de Lali Canals” del 23 al 28 d’agost, 
de 12 h a 14 h i de 18.00 h a 20h, 
durant la Festa Major. Us convidem 
especialment a aquesta mostra 
pòstuma d’algunes imatges de la Lali 
Canals.
Organitza: El Grup Fotogràfic Vilassar, en 
col·laboració amb La Massa CCV

GEGANIT

SOPAR POPULAR 
A LA FRESCA
21 h Plaça de la Vila
Sopar popular a la fresca. 

Menú: botifarra i mongetes + beguda 
(aigua o vi) i gelat. Preu: 7 €
Venda anticipada de tiquets: Joguines El Petit 
Gegant i Flors i Plantes  Montferran

CERCAVILA ESBOJARRADA
22.30 h Pels carrers del poble
(sortida des de la Plaça de la 
Vila). Amb la companyia dels 

Bandsonats. Llums, colors i moltes 
sorpreses ompliran els carrers de 
Vilassar.
Organitza: Colla de Geganters de Vilassar de Dalt

DIMECRES 24 
D’AGOST 
 

DESPERTADA DELS GEGANTS
19 h Plaça de la Vila
És moment que els Gegants 
tornin a sortir al carrer per 

anunciar l’inici de la nostra Festa Major 
dels Sants Genís! A més, en motiu dels 
110 anys d’en Lluís i la Maria, hi haurà 
alguna sorpresa!.  
Organitza: Colla de Geganters de Vilassar de Dalt

INICI DE FESTA MAJOR 
19.30 h Plaça de la Vila
Inici de la nostra Festa Major 
amb: repicada de campanes, 

enlairament de coets i cercavila amb els 
Gegants de Vilassar.

Recorregut: Plaça de la Vila, c/ Mare 
de Déu del Carme, c/ Francesc Codina, 
Passatge Nirell, Av. Santa Maria, 
Hospital Sant Pere, Av. Santa Maria, 
c/ Pius XII, c/ Murillo, c/ Manuel Moreno, 
Passatge de la Rosa, c/ Mare de Déu del 
Carme, Plaça de la Vila. 
Organitza: Comissió de Festes i Colla de Geganters 
de Vilassar de Dalt

BALLADA DE SARDANES
19.00 h Jardins Anton Feliu 
(“Els jardinets”)
Les cobles Jovenívola de 

Sabadell i Sant Jordi Ciutat de Barcelona 
ens oferiran una variada selecció de 
sardanes clàssiques i modernes.
Organitza: Grup Sardanista Vilassar de Dalt



PREGÓ DE FESTA MAJOR
21.15 h Plaça de la Vila
El pregó de Festa Major serà 
a càrrec del CE Vilassar, que 

enguany celebra el seu 100 aniversari. 
També tindrem el pregó de nenes i nens 
del Consell d’Infants.
Organitza: Comissió de Festes 

PA AMB TOMÀQUET
21.30 h Plaça de la Vila
Tradicional “pa amb tomàquet”, 
un espai de retrobada de veïnes 

i veïns amb actuacions de música en 
directe. Preu: 4 € (beguda no inclosa).
Organitza: Comissió de Festes 

BALL DE NIT AMB 
BAD CLASSICS I 
MUCHOSAXO 
21:30 h Plaça de la Vila

Vine a gaudir de la primera nit de Festa 
Major a càrrec de dos grups emergents 
locals. Bad clàssics ens oferirà pop-rock 
i temes propis. MuchoSaxo és un grup de 
versions lliures, de temes del Rock-n roll 
clàssics i de tots els temps.
Organitza: Comissió de Festes 

DIJOUS 25 D’AGOST
VISCA ELS SANTS GENÍS!

GEGANTONADA 2022 
10.30 h Plaça de la Vila
Vine a construir un capgròs i a fer una 
cercavila! Avui els més petits seran els 
protagonistes! Recordeu portar una caixa 
de cartró per fer de base del capgròs.
Celebració dels 20 anys d’en Casimir i la 
Montserrat: Els gegantons avis de Vilassar 
celebraran el seu aniversari amb totes i 
tots els infants del poble. 
 Organitza: Colla de Geganters de Vilassar de Dalt

OFICI SOLEMNE EN HONOR 
DELS SANTS GENÍS, PATRONS 
DE LA PARRÒQUIA
11.30 h Església Parroquial.

Presentació d’una Mare de Déu 
retrobada. Presentació d’una reproducció 
de la Mare de Déu antiga de la parròquia 
de Sant Genís de Vilassar de Dalt.
Org.: Parròquia de Sant Genís de Vilassar de Dalt.

BRINDIS DE FESTA MAJOR
13 h Plaça de la Vila
Brindem per la Festa Major dels 
Sants Genís!

Com cada any, el brindis serà realitzat 
per la pregonera o pregoner d’enguany. 
Tiquets: Vermut + copa de cava 5 €  /  
copa de cava 3 €  /  vermut 3 €.

CONCERT – VERMUT
Tot seguit, a la Plaça 
de la Vila, veniu a fer el 

vermut mentre gaudiu d’aquesta mostra 
de Cultura Popular!

COMIAT D’EN 
LLUÍS I LA MARIA
13.30 h Plaça de la Vila 

Els Gegants Centenaris de Vilassar marxen 
per ser restaurats i recuperar la seva 
imatge original. Els acomiadarem durant 
uns mesos, fins que tornin d’aquest viatge 
que els retornarà la seva essència de 
principis del s. XX. 
Organitza: Colla de Geganters de Vilassar de Dalt 

SINDRIADA
18 h Plaça de la Vila
Ja tenim aquí el 

concurs de menjar síndria més esperat! 
Participa-hi i guanya molts premis. 
Inscripcions 30 minuts abans de 
començar l’acte a la Plaça de la Vila. Podeu 
llegir les bases del concurs al web de 
l’Ajuntament: www.vilassar.cat. 
Organitza: Comissió de Festes 

STREET TENNIS 
19.00 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!
Organitza: Club Tennis La Llobera (Cabrils)

CORREFOC  
22 h recorregut
Els Diabòlics Anònims 
acompanyats pels Tabalers 

Anònims il·luminaran Vilassar amb el seu 
foc infernal! 
El recorregut començarà a l’Estrella i 
passarà per Passatge de la Rosa, c/Mare 
de Déu del Carme, Plaça de la Vila, c/Àngel 
Guimerà, Plaça del Teatre, c/ Salvador 
Riera, Riera de Targa, c/ Marquès de 
Barberà i c/ Sants Màrtirs i acabarà amb 
un gran sostre de foc al pàrquing de can 
Banús.
Organitza: Diabòlics Anònims

CONCERTS A CAN RAFART  
23.30 h Can Rafart
A les 23.30 h arrencarem la nit 
amb Roba Estesa. És un octet 

musical femení i feminista català que 
va néixer el 2013 al Camp de Tarragona. 
Fusiona les músiques urbanes i festives 
amb la instrumentació i melodies folk.
01.30 h Can Rafart
A les 01.30 h actuarà El Pony Pisador. És 
un grup de cinc joves de Barcelona que 
mescla músiques tradicionals d’arreu del 
món amb un estil viu i desenfadat, però 
treballat amb cura. El bon humor del Pony 
Pisador és contagiós: els seus espectacles 
són variats i imprevisibles, perquè entre 
riures i bromes amb el públic, a cada 
concert passen coses que ningú esperava.
03:30 h
Tancarà la nit el DJ local Petter Huelts. 
Organitza: Comissió de Festes

Segueix  

CONCERTS A CAN RAFART
22 h Can Rafart
A les 22.00 h començarem la 
nit amb l’artista local Robert 

Poch, que ens presenta el seu nou 
disc “Cicatriu # siquetrio”. Una bona 
oportunitat d’escoltar rock-n-roll fet a 
casa, amb bon humor i canya!
23.45 h Can Rafart
A les 23.45 h podrem gaudir del concert 
de Buhos!  És un grup de rock festiu, 
amb influències del reggae i l’ska i en 
constant evolució musical, fundat a 
Calafell (al Baix Penedès) l’any 2005.
01.15 h Can Rafart
A les 01.15 h acabarem la nit de concerts 
amb el DJ local Willow! 
Organitza: Comissió de Festes

DIVENDRES 26 
D’AGOST

REBOMBAIGUA! CERCAVILA 
DE REBOMBORI +AIGUA!
11 h sortida des de la 
Plaça del Teatre. 

Veniu amb olles i cassoles per fer molt 
de soroll i aconseguir que els veïns ens 
remullin!
Recorregut: la Font de la Teula, carrer 
Mestra Viladrosa, Nou, Anselm Clavé, 
Passatge Rosa, Carme i Plaça de la Vila.
Organitza: Comissió de Festes

HORA DEL CONTE: 
Contes de Festa Major
18.30 h a la Plaça Miquel 
Martí i Pol, just al davant 

de la Bibliotecat
Arriba la Festa Major de la nostra vila i el 
poble s’omple de gent de tot arreu, grans 
espectacles, jocs i un munt de contes!
A càrrec de Joan de Boer.
Organitza: Biblioteca de Vilassar de Dalt – 
Can Manyer



DISSABTE 27 
D’AGOST

PROGRAMACIÓ 
lNFANTIL: 
“BALAMBAMBÚ” 
11 h Plaça de la Vila

Actuació infantil a càrrec del grup 
Pentina el Gat, que ens ofereixen el seu 
espectacle “Balambambú”. 
Organitza: Comissió de Festes

CONCURS D’ARROSSOS 
DE FESTA MAJOR  
12 h Plaça de la Vila
Ets un mestre fent arròs?  Vine 

a participar a la cinquena edició del 
concurs d’arrossos de Festa Major. No te’l 
perdis! Trobareu les bases del concurs al 
web de l’Ajuntament www.vilassar.cat 
Organitza: Comissió de Festes

PRESENTACIÓ 
DEL LLIBRE: “LES 
MARESDEDEUS 

DESAPAREGUDES DE LA CERDANYA”
19 h Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
A càrrec del Dr. en Història de l’Art  
Joaquim Graupera, l’historiador Josep 
Samon i l’autor Andreu Fité.
Organitza: Museu Arxiu de Vilassar de Dalt

NIT DE FOOD TRUCKS I 
RESTAURADORS LOCALS
21 h Plaça de la Vila
Sopar a la fresca 

a la Plaça de la Vila.
Organitza: Comissió de Festes 
i restauradors de Vilassar

BALL DE FESTA 
MAJOR AMB 
ORQUESTRA

22.30 h Plaça de la Vila
Ball de Festa Major a càrrec de 
l’orquestra Albatros.
Organitza: Comissió de Festes

CORREFOC 
INFANTIL   
22.30 h recorregut. 
Els Diablons 

incendiaran Vilassar omplint 
d’espurnes i foc els seus carrers. 
El recorregut començarà a la Farmàcia 
de Dalt i passarà per riera Salvet, 
c/ Murillo i  c/ Canyamar, per acabar 
a la Plaça de la Tela.
Organitza: Diabòlics Anònims

DIUMENGE 28 
D’AGOST

FESTA DE 
L’SKATEPARK
Des de les 10 h 
fins les 19 h zona 

esportiva de Vallmorena.
Festa d’inauguració de l’skatepark, amb 
diverses activitats durant tot el dia:

• De 10 h a 12 h: Tallers 
d’Skate per a nenes i 
nens (2 torns)
• De 12 h a 16 h: Skate 

lliure, dinar i activitats variades (concerts, 
rap, grafiti, balls, etc). Preu dinar: 4,50 €.

• De 16 h a 18 h: Jam 
Session, cal inscripció 
prèvia. Hi haurà 3 
categories (nens i 

nenes; noies; i nois). Premis: Best Trick 
(nenes i nens), Best Trick noies (+ 18 anys), 
           i Best Trick nois (+ 18 anys).

• 18 h: Inauguració oficial 
per part de les autoritats 
municipals, i lliurament 
dels premis.

Organitza: Club skateboard DINOS de 
Vilassar de Dalt

VESPRADA POETICOMUSICAL 
AMB MICRO OBERT:    
20 h al pati posterior del Casal Piferrer 
Poesia, escrits, reflexions, crítiques, 
cançons... un espai on escoltar-nos i 
gaudir d’un oci alternatiu.
Organitza: Ateneu L’Estrella

ALTRES ACTES
 

EXPOSICIÓ: “MARES DE 
DÉU, UN PATRIMONI 
RETROBAT”.

Del 25 al 28 d’agost: de 12 a 14 h. 
i de 18 a 20 h.
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
Selecció de talles romàniques i 
gòtiques de la col·lecció d’Andreu Fité 
que reivindiquen el patrimoni moble i 
immaterial de Catalunya. 

FESTA DE LA PAU:
Dissabte 3 de 
setembre, 18.00 h. 

Entorn neolític de la Serralada de Marina.  
Reposició de la Mare de Déu de la Pau: 
nova escultura de l’artista vilassarenc 
Joan Artigas, al paratge públic al voltant 
de l’entorn neolític de la Serralada de 
Marina (rètols des de l’aparcament de la 
Roca d’en Toni o Dolmen. 
Acte homenatge a gent gran de 
Vilassar, com a símbols de bondat i pau, 
presentat per Gemma Bonet, periodista, 
i coordinat per Montserrat Hosta. 
Música, berenar i cava per a tothom. 

SARDINADA POPULAR
21.00 h a Can Rafart
Acomiadem la Festa Major amb 
la ja tradicional sardinada. Preu 

de tiquet: 4 € (beguda no inclosa)
Organitza: Comissió de Festes

HAVANERES I 
ROM CREMAT
22.00 h Can Rafart
Nit d’havaneres amb 

el grup vilassarenc Serra de Marina. 
A continuació, rom cremat per acomiadar 
la Festa Major dels Sants Genís. 
Organitza: Comissió de Festes

Acte amb col·laboració de l’Ajuntament i 
ciutadania.

MÚSICA CLÀSSICA A LA 
FRESCA: CLÀSSICS 
POPULARS A CAN RAFART 

Diumenge 4 de setembre 
a les 19 h a Can Rafart.
Música clàssica a la fresca a càrrec de 
l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat. 
Presentació de la Temporada de Clàssica 
2022-2023 de La Massa Teatre.
Preu entrades: 3 €.

PROGRAMA
Georges Bizet (1838-1875), Carmen Suite núm. 1 
Benjamin Britten (1913-1976), Montjuic
Oriol Saltor, Saltofler per guitarra elèctrica i 
orquestra
Orquestració: David Bozzo 
.......................

Juli Garreta (1875-1925), Juny
Manuel de Falla (1876-1946), Dansa del foc de 
“Amor brujo”
Gerónimo Giménez (1854-1923),  La boda 
de Luís Alonso
Pietro Mascagni (1863-1945),  Intermezzo 
Cavalleria Rusticana
Aaron Copland (1900-1990), Hoe-Down 
del “Rodeo”
Organitza: Regidoria de Cultura



Per als participants:
• Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons 

llargs.
• Portar un capell amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell amb 

un mocador de cotó.
• Protegir-se els ulls, ja que els vidres de les ulleres es poden fer malbé.
• Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.).
• Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les 

explosions pirotècniques.
• No demanar aigua als veïns.
• Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.
• Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars.
• Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics.
• Adoptar una actitud correcta amb els dimonis i no obstaculitzar el pas ni 

fer-los caure.
• Seguir en tot moment les indicacions dels dimonis, especialment en cas 

de perill.
• Assabentar-se abans de l’inici de la zona del correfoc i de la via 

d’evacuació.
• La participació al correfoc és lliure i cada participant és l’únic responsable 

dels seus actes.

Per als veïns i comerços de la zona:
• Retirar tots els vehicles dels carrers de la zona, especialment de la via 

d’evacuació.
• Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar el pas dels 

actors, organitzadors i participants al correfoc.
• Abaixar els portals metàl·lics o persianes als edificis que en disposin.
• Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons 

gruixats.
• Tancar totes les portes i finestres.
• No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc pel perill 

que representa.
• Desconnectar tot tipus d’alarmes.

NORMES DE SEGURETAT 
PER PARTICIPAR AL CORREFOC

#NoméssíésSí

112 EmeRgÈNciEs
TelÈfoN

Per unA 
FesTa LliUre 
D’aGreSsiOns 

Agressions físiques o psicològiques,  
exercides sobre una persona per 
motius de gènere i/o orientació sexual, 
i/o aspecte físic en relació als 
estàndards estètics que es produeixen 
a l’espai públic i el privat.

QUÈ Són leS 
aGreSsiOns?

QUi leS pOt ExeRciR?
Qualsevol persona assetjadora 
que es trobi en el context, no 
hi ha un patró exacte de qui 
emet una agressió sexista. Es 
poden presentar entre 
persones conegudes o 
desconegudes, entre 
companyes o no.

Busca algú de conança o 
dirigeix-te  als punts de seguretat.

Si presencies alguna agressió, 
actua, dona suport i expressa 
el teu rebuig.

On AdrEÇaR-mE

Ambulància 
Policia local: 937539838

Punt Lila #noméssíéssí

QUè Fer daVanT d’unA 
aGreSsió?

VIOLACIÓ VAGINAL, 
ANAL O BUCAL

AMANECES O 
INTIMIDACIONS

PETONS I ABRAÇADES 
NO DESITJADES

TOCAMENTS 
NO DESITJATS

INVASIÓ DE
L'ESPAI PERSONAL

BROMES 
INSINUANTS

MIRADES 
INTIMIDATORIES 

DIR " FLORETES" 
PIROPOS

COMENTARIS I 
BROMES SEXISTES

AGRESSIÓ 
FÍSICA

#masclistes
#lgtbifòbiques
#xenòfobes



CONSELLS PER SORTIR DE FESTA

Mengeu bé abans de sortir 
de festa.

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.

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. També 

tingueu cura de què han pres, quan i 
en quina quantitat.

Si et trobes malament, avisa 
les persones amb qui et 
trobis. Si la cosa no millora, 

busca els socorristes de La Pau 
serveis Preventius.

Informa’t sobre les drogues i 
l’alcohol.

Recorda: 
L’objectiu de sortir de festa és 
passar-s’ho bé. No facis res de què 
te’n puguis penedir l’endemà.

CRèDITS:
Cartell: Pànxing Comunicació  Disseny i impressió: Pànxing Comunicació  Correccions: Júlia Igual i Díaz 

Agraïments: ADF de Vilassar de Dalt

El nostre agraïment a la ADF de Vilassar de Dalt i 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 + SOSTENIBLE

www.vilassar.cat
   Gràcies a totes les

   persones voluntàries 

      de la Festa 

       M
ajor!

LA COMISSIÓ DE FESTES US DESITJA UNA BONA 
FESTA MAJOR DELS SANTS GENÍS 2022

Segueix i comparteix tots els actes a les xarxes socials

  @vilassardedalt               #SantsGenis22            Comissió de Festes de Vilassar de Dalt

Gots reutilitzables: al bar de la Festa Major trobaràs el got de la festa. 

Separem bé els residus: als diferents espais de la festa hi trobaràs una illa de 
contenidors de recollida selectiva (paper, envasos i orgànica). Separa bé les 
deixalles! 

Localització de WC químics: a la part del lavabo del parc, podeu 
trobar 2 cabines i 2 urinaris.

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

2022



@lamassateatre

M
úsica

30.10.22  
— 19 h. 
Rèquiem de 
Fauré
Simfònica Sant Cugat

M
úsica clàssica

22.10.22 — 20 h. 
Boira a les 
orelles 
Els Pirates Teatre

Te
at

re
 

05.11.22 — 18.30 h. 
Klé

Addaura Teatre 
Visual

Te
at

re
 / 

fa
m

ili
ar

M
àgia / fam

iliar

13.11.22 — 
18 h. 
Enchantée
Màgia Melanie

09.10.22 — 11 i 
12.30 h. 
... I les 
idees 
volen 

Animal Religion

Ci
rc

 / 
fa

m
ili

ar

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

www.lamassateatre.cat

Temporada 
tardor 2022
OCTUBRE - NOVEMBRE 2022

15.10.22 — 20 h. 
BCN Gay 

men’s 
chorus
Concert solidari de 

Vilassar de Dalt contra 
el càncer


