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Salutació del Regidor de Festes

Vilassarenques i vilassarencs,
Sembla increïble, però ja ha passat un any des que vam haver
de celebrar la Festa Major dels Sants Màrtirs 2020 des de casa.
Un any en el qual han passat moltes coses, un any de pandèmia
en la qual encara estem immerses, però amb la diferència que
ara, malgrat tot, sembla que ja hi veiem una sortida.
Totes i tots hem canviat en aquest any, a tothom ens ha afectat
la pandèmia de la COVID-19 i la crisi que l’ha acompanyada.
És per aquest motiu que tenim el convenciment que més que
mai Vilassar ha de mostrar que se’n surt: que Vilassar és un
poble viu, que ens en sortim i ens en sortirem.
I una bona manera d’iniciar aquesta nova etapa és persistint en
les nostres tradicions i celebrar la Festa Major dels Sants Màrtirs.
Des de la Comissió de Festes s’ha treballat de nou molt dur per
poder tirar endavant una proposta engrescadora amb l’ajut i la
col·laboració inestimable de les entitats de Vilassar.
Recomencem? Doncs fem-ho amb la Festa Major dels Sants
Màrtirs 2021!!
Gaudim-la mirant endavant, encara amb mascareta però
mirant-nos als ulls amb il·lusió de tornar a començar.
Bona Festa Major a tothom. Visca els Sants Màrtirs! Visca Vilassar!

DISSABTE 24 D'ABRIL
Inauguració de l’exposició
Arrels que volen

12 h. Sala d’exposicions de
La Massa.
Exposició a càrrec de Naifactory, on
podem veure el recorregut de l’estudi
creatiu a través d’una mostra actual i
retrospectiva d’algunes de les seves
obres en diferents formats.
Més informació a Altres actes.

Organitza: La Massa Centre de Cultura Vilassarenc.

Xerrada des de l’Ateneu
17.30 h. Jardinets Anton
Feliu.

Aforament limitat.
Organitza: Ateneu L’Estrella.

Espectacle geganter.
ÀNIMA. Cercant l’esperit
dels Gegants

20.30 h. Parc de can Rafart.
Fa un any va aparèixer un virus que ens
va fer canviar la vida. Passen els dies...
les setmanes... els mesos... un any... i
els gegants encara continuen tancats al
local, on la foscor i la pols es van
apoderant d’ells, fins que l’ànima dels
gegants es va apagant de mica en mica.
Espectacle amb reserva d’entrades anticipada
i aforament limitat. Consulteu xarxes socials
de l’entitat. Organitza: Colla de Geganters de
Vilassar de Dalt.

De nou, veïnes i veïns ens tornarem a trobar en el marc de
la nostra Festa Major dels Sants Màrtirs. Tradició, cultura,
divertiment, retrobaments... El moment és complicat, però
amb totes les precaucions, tornarem a gaudir de la nostra
festa més emblemàtica.
Ara fa un any vam haver de suspendre la festa presencial, i
per tant totes i tots tenim moltes ganes de trobar-nos a les
nostres places i carrers. Hem dissenyat una programació
on les entitats tindran un especial protagonisme, mantenint
les nostres tradicions més arrelades, i és que totes elles
estan treballant amb una gran il·lusió per tornar-nos a
oferir els seus actes i activitats.
Gaudirem d’espais específics pels més petits i no ens
quedarem sense actuacions musicals. Seran actuacions
amb un format més familiar, però estem segurs que ens
agradaran a totes i tots.
Des de Comissió de festes i regidories de cultura i de festes
desitgem que gaudiu de la festa, i us demanem l’esforç de
responsabilitat necessari que requereix el moment actual,
recordant, això sí, que... la festa és per gaudir i passar-ho bé!!!
VISCA LA FESTA MAJOR DELS SANTS MÀRTIRS!!!

DIUMENGE 25 D'ABRIL
Benvingut, Petit Lluís!

12 h. Era de can Rafart.
En Lluís, el gegant centenari
de Vilassar, ha estat reduït a
unes mides molt petites!
Acte de presentació del nou producte
de la Colla de Geganters.
Aforament limitat. Organitza: Colla de
Geganters de Vilassar de Dalt.

Cine fòrum

20.30 h. Jardinets Anton
Feliu.

Aforament limitat.
Organitza: Ateneu L’Estrella.

DIMECRES 28 D'ABRIL
Obertura dels Sants
Màrtirs

20 h. A través del canal de
de
l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt.
RETRANSMISSIÓ des de l’església parroquial de la RENOVACIÓ DEL VOT DE
POBLE a càrrec de la Sra. Alcaldessa i
del tradicional acte d’OBRIR ELS
SANTS MÀRTIRS.

A causa de les limitacions de l’aforament per
als actes litúrgics l’acte serà a porta tancada i
només podran accedir a l’interior de l’església
les persones necessàries per a la celebració.
Organitza: Confraria dels Sants Màrtirs.

Concert. Esteve Genís

20.30 h. Parc de can Rafart.
El cantant i compositor local
Esteve Genís ens presentarà
els seus últims treballs. No hi pots
faltar!
Aforament limitat.

DIJOUS 29 D'ABRIL
Concelebració Eucarística en honor dels Sants
Màrtirs

11 h. Església parroquial.
Concelebració eucarística presidida
per Mn. Antoni Suriol Castellví, rector
de Vilassar de Dalt i de Cabrils.
Pronunciarà l’homilia Mn. Joan
Soler Ribas, rector d’Arenys de Munt,
d’Arenys de Mar i de Sant Iscle de
Vallalta.
La missa serà retransmesa per Ràdio Vilassar
de Dalt. L’aforament estarà limitat segons les
normes sanitàries vigents en aquella diada.
Organitza: Confraria dels Sants Màrtirs.

Més que Màgia!

12 h. Parc de can Rafart.
Un espectacle de màgia amb
Cia. Mag Stigman, ple de
coreografies i malabars amb bon rotllo
i molta diversió per a tota la família!
Aforament limitat.

Segueix

Hora del conte.
El mico i la tortuga

16 h. canal de
de la Biblioteca Can Manyer, a partir
de les 16 h. de dijous 29 d’abril i fins a
les 20 h. de diumenge 2 de maig.
Adaptació d’un conte tradicional filipí
a càrrec de Marta Esmarats de Cacauet
Teatre.
Organitza: Biblioteca can Manyer.

Orquestra Sabor Sabor

20 h. Parc de can Rafart.
Veniu a gaudir amb la música
variada de Sabor Sabor!
Aforament limitat.

DIvendres 30 D'ABRIL
Sardanes de Festa Major

18 h. Casal Popular.
Amb la confiança que aviat podrem
tornar a donar-nos les mans per a
ballar, gaudirem de l’audició amb la
Cobla Mediterrània.

Aforament limitat. Entrades a www.entrapolis.cat
Organitza: Grup Sardanista de Vilassar de Dalt.

Missa pels confrares
dels Sants Màrtirs
difunts

20 h. Església parroquial.
L’aforament estarà limitat segons les
normes sanitàries vigents en aquella diada.
Organitza: Església Parroquial i confraria dels
Sants Màrtirs

Concert. SUU

20 h. Teatre La Massa.
Qui no coneix la SUU, una de
les artistes més seguides del
panorama musical actual. Sobren les
presentacions!

Aforament limitat. Preu: 2 €. Beneficis destinats
a Serveis Socials per persones afectades per
la COVID-19. Venda d’entrades a través del web
www.teatrelamassa.cat a partir del 15 d’abril.

DISSABTE 1 DE MAIG
39a TROBADA DE GEGANTS – MOSTRA DE
BALLS

12.00 h. Parc de can Rafart.
Enguany la Trobada de Gegants serà
una mostra de balls dinamitzada amb
diferents grups de Cultura Popular.
Veniu a gaudir d’aquest acte on
tornarem a gaudir d’imatgeria festiva
ballant amb música en directe!

Espectacle amb reserva d’entrades anticipada i
aforament limitat. Consulteu les xarxes socials
de l’entitat.
Organitza: Colla de Geganters de Vilassar de Dalt.

Bingo musical

16.30 h. Era de
can Rafart.
Espectacle amb
reserva d’entrades anticipada i afora-

ment limitat. Per inscripcions, consulteu les xarxes socials de l’entitat.

Organitza: Club d’Esplai de Vilassar de Dalt.

Tancament dels Sants
Màrtirs

20.45 h. A través del canal
de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt.
RETRANSMISSIÓ des de l’església
parroquial de les COMPLETES
SOLEMNES i del tradicional acte de
TANCAR ELS SANTS MÀRTIRS.

A causa de les limitacions de l’aforament per
als actes litúrgics l’acte serà a porta tancada i
només podran accedir a l’interior de l’església
les persones necessàries per a la celebració.
Organitza: Confraria dels Sants Màrtirs.

Akelarre

21 h. Can Rafart i a través del
canal
de l’Ajuntament
de Vilassar de Dalt.
Aquest any els Diabòlics Anònims
invocaran a Odín per tenir una nit
diabòlica amb el més pur estil viking,
però... Els Diablons Anònims es
revoltaran amb ganes de cremar i
cansats de tant teatre. Si voleu
veure-ho, haureu de venir!!
Aforament limitat amb inscripció prèvia que es
comunicarà a través de xarxes socials.
Consulteu l’apartat de Normes de seguretat a
l’Akelarre.
Organitza: Diabòlics Anònims.

DIUMENGE 2 DE MAIG
Taller Mirar el món amb
altres ulls: introducció
als biomaterials

11 h. Sala d’exposicions de
La Massa.
Organitza: La Massa Centre de Cultura
Vilassarenc.

Obra de teatre.
Clara Eva.

19 h. Casal Popular.
Una trobada entre dues
grans amigues: la Clara i l’Eva. I
totes dues, amb meravellosa i fresca
empatia faran possible saber d’altres
dones artistes, científiques, entre
d’altres, que admiren. Les dones
empoderades viuen dempeus i amb
un somriure a la cara.
Aforament limitat. Imprescindible inscripció
prèvia a Can Baylach o a www.entrapolis.cat
Venda d’entrades a www.entrapolis.cat i de
manera presencial a Can Baylach.
Preus: 5 € socis del Casal, 8 € anticipada,
10 € a taquilla. Organitza: Casal Popular.

DIVENDRES 7 DE MAIG
Projecció del
documental The
Story of Plastic amb
posterior debat

19 h Sala d’exposicions de La Massa.
Organitza: La Massa Centre de Cultura
Vilassarenc.

DISSABTE 8 DE MAIG
Obra de teatre.
Clara Eva.

20 h Casal Popular.
Una trobada entre dues
grans amigues: la Clara i l’Eva. I totes
dues, amb meravellosa i fresca
empatia faran possible saber d’altres
dones artistes, científiques, entre
d’altres, que admiren. Les dones
empoderades viuen dempeus i amb
un somriure a la cara.
Aforament limitat. Imprescindible inscripció
prèvia a Can Baylach o a www.entrapolis.cat
Venda d’entrades a www.entrapolis.cat i de
manera presencial a Can Baylach. Preus: 5 €
socis del Casal, 8 € anticipada, 10 € a taquilla.
Organitza: Casal Popular.

ALTRES ACTES
Fira d’atraccions.

Del 24 d’abril al 2 de maig
Parc de can Bruguera.

1r Concurs de Decoració Floral
VILASSAR FLORIDA.
Del 29 d’abril al 2 de maig del 2021.
Hi podrà participar qualsevol espai
privat que es trobi dins el terme
municipal de Vilassar de Dalt i es
pugui gaudir des de la via pública
sense problemes de visibilitat per
tanques o murs.

Consulteu les bases al web de l’ajuntament o
xarxes socials.

Exposició Arrels que
volen

Dies obertura: 24, 25 i 29
d’abril i 1, 2, 8 i 9 de maig.
Sala d’exposicions de La Massa.
Horari: de 12 a 14 h i de 18 a 20 h.

Organitza: La Massa Centre de Cultura Vilassarenc.

Exposició Enemic a la
vista! La defensa de la
costa del Maresme
(1936-1939)

Del 3 d’abril al 16 de maig de 2021.
Horari de Festa Major: de 12 a 14 h.
i de 18 a 20.30 h.

Exposició produïda pel Museu
d’Arenys de Mar i dedicada a la història de la Guerra Civil al Maresme a
través de les estructures defensives
que es van construir: nius de metralladores i bateries de costa.
Organitza: Museu Arxiu de Vilassar de Dalt.

NORMES DE SEGURETAT A L'AKELARRE
Tot i que els assistents, no podran participar als actes de foc,
us recomanem:
• Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls
de les explosions pirotècniques.
• 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.

FESTA + SOSTENIBLE
• Localització de WC químics a can Rafart
• Minimitzeu el soroll i el volum de la música per respecte al descans dels veïns.

CONSELLS PER SORTIR DE FESTA
• 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 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. Recordeu que
llavors hi haurà actes que poden ser molt interessants per fer.

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

informació
NORMES DE SEGURETAT COVID-19
Per tal de poder gaudir de la Festa Major amb la màxima garantia sanitària, des de l’Ajuntament es publiquen
aquestes normes de seguretat. Així i tot 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.
2) Hi haurà control d’accés a les activitats i concerts.
3) Pel que fa a concerts i altres activitats d’entitats, es recomana fer compra / reserva d’entrades / tiquets de forma
anticipada.
4) A l’entrada es comprovarà la temperatura corporal i no
es permetrà l’entrada a persones amb una temperatura
corporal superior als 37 º.
5) Hi haurà punts amb dispensadors de gel hidroalcohòlic
en diverses ubicacions.
6) Serà obligatori portar sempre mascareta segons la normativa vigent.

7) Els concerts es desenvoluparan en espais suficientment
amplis per mantenir les distàncies de seguretat recomanades. 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 i no es podrà entrar un cop assolit el límit del recinte.
9) Recomanem assistir amb antelació als concerts / activitats per tal d’evitar aglomeracions no desitjades.
10) Les cadires dels concerts estaran col·locades abans de
l’inici i es desinfectaran igualment en acabar el concert.
11) Es demana mantenir la calma en els accessos, tant a
l’entrada com a la sortida dels concerts i activitats.
12) 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.
13) Aquest reglament s’anirà actualitzant en funció de les
variacions legislatives que eventualment es puguin produir
i que s’aniran comunicant oportunament a través de xarxes socials.

BASES DE PARTICIPACIÓ A VILASSAR FLORIDA
I CONCURS DE DECORACIÓ FLORAL

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt organitza, a través de la Regidoria de Cultura, el I Concurs de Decoració Floral, VILAssar
Florida.
L’objectiu és propiciar espais agradables i la qualitat de vida
dels veïns, la conscienciació social envers el medi ambient i
el desenvolupament de l’economia local a través de l’atractiu
dels seus carrers. L’activitat es desenvolupa dins el marc de la
festa major de Sants Màrtirs, festa que es celebra a la primavera, per tal de contribuir també a crear un ambient festiu i de
col·laboració entre els veïns. Amb aquestes finalitats, s’aproven les següents bases:
1. DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ
El I Concurs de Decoració Floral Vilassar Florida es celebrarà
del 29 d’abril al 2 de maig del 2021. Per tal de participar al concurs, la decoració floral ha d’estar finalitzada a les 10:00 h del
dijous 29 d’abril.
Podrà participar qualsevol espai privat que es trobi dins el terme municipal de Vilassar de Dalt i es pugui gaudir des de la via
pública sense problemes de visibilitat per tanques o murs.
2. INSCRIPCIONS
Per a realitzar la inscripció, que és gratuïta, cal omplir i presentar per registre una instàn-cia genèrica a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament mitjançant la Seu electrònica:
https://www.seu-e.cat/ca/web/vilassardedalt
A la instància s’ha d’indicar:
• Nom i cognoms del concursant, o d’un representant en cas
de tractar-se d’una entitat, associació, grup veïnal o comerç.
En aquest cas, també caldrà facilitar el nom de l’entitat, associació, grup veïnal o comerç.
• Número de telèfon de contacte.
• Adreça de l’element decorat que es presenta a concurs.
• Categoria en què participa (només a una d’elles): categoria
A (balcons, finestres, portals), categoria B (elements privats a
carrers, i patis o jardins privats), categoria C (comerços)
• Ha d’adjuntar també l’autorització per a la publicació i tractament de les seves da-des personals o de l’entitat, associació, grup veïnal o comerç. (Annex I).
El termini per a realitzar les inscripcions finalitzarà el 21 d’abril
de 2021.
4. PARTICIPACIÓ I CONDICIONS
Pot sol·licitar participar en el concurs qualsevol persona, entitat, associació, grup veïnal o comerç que decori amb flors un
espai privat del municipi de Vilassar de Dalt, que doni a la via
pública i que tingui total visibilitat, sense que tanques o murs
ho impedeixin.
Tal com s’indica al punt 1, la decoració floral haurà d’estar finalitzada a les 10:00 h del dijous 29 d’abril.
Els testos i jardineres de balcons i finestres, així com tots
aquells elements que pengin, s’hauran de col·locar dins la vertical del balcó o a l’ampit de la finestra, alhora que estan lligats
de manera que en cap moment puguin suposar un perill.

5. JURAT
El jurat estarà format per persones, tant de Vilassar de Dalt
com de fora del municipi, relacionades amb el món de la flor i
de les arts, amb el següent detall:
• 3 persones relacionades amb el món de la flor i externes al
municipi de Vilassar de Dalt, determinaran el 1r i 2n premi de
cada categoria.
• 5 persones relacionades amb el món de la flor i de les arts
a Vilassar de Dalt, determinaran el tercer premi de cada categoria.
En cas que un mateix element rebi premis per part d’ambdós
jurats, tindrà prioritat el superior i es passarà a atorgar el premi
al següent dins l’ordre de puntuació.
La identitat de les persones integrants del jurat es donarà a
conèixer en el moment de fer públic el veredicte.
Cada membre del jurat valorarà de 0 a 10 punts cadascú dels
següents elements:
• Impacte visual, com a element que destaca dins el context
en què es troba.
• Originalitat, aportant detalls que no es trobin a altres indrets
del municipi.
• Composició floral i de colors, amb harmonia cromàtica i
d’espècies.
• Qualitat artística, quant a la composició i tema.
6. VEREDICTE I PREMIS
La setmana del 3 al 7 de maig es farà públic el veredicte, el qual
serà inapel·lable.
Els premis, consistents en targetes moneder per utilitzar al comerç local, seran els següents:
Categoria A (balcons, finestres, portals, patis i jardins, participant a títol individual)
• 1r premi: 200 €
• 2n premi: 100 €
• 3r premi: 50 €
Categoria B (Conjunt d’espais veïnals que incloguin balcons,
finestres , patis i jar-dins, participant com a col.lectiu o AVV)
• 1r premi: 300 €
• 2n premi: 200 €
• 3r premi: 100 €
Categoria C (entitats i comerços amb aparadors o espais que
donin a la via pública)
• 1r premi: 300 €
• 2n premi: 200 €
• 3r premi: 100 €
7. ACCEPTACIÓ
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació
d’aquestes bases, així com l’acceptació de les decisions del jurat i de l’organització.
L’organització es reserva el dret de variar les bases, així com
el desenvolupament del concurs, si es considera convenient.

LA COMISSIÓ DE FESTES US DESITJA UNA BONA
FESTA MAJOR DELS SANTS MÀRTIRS 2021
Segueix i comparteix tots els actes a les xarxes socials
@vilassardedalt

#SantsMàrtirs21

Comissió de Festes de Vilassar de Dalt
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