
Salutació de l’Alcalde,

Xavier Godàs
Sants Màrtirs per a tothom

Tenim a tocar la Festa Major dels Sants Màrtirs d’enguany. És 
un ritual vilassarenc en el qual aprofitem per fer els vots de 
poble. Centenars d’anys a les espatlles confirmen que aquest 
ritual expressa una part de la nostra identitat, independent-
ment de l’origen religiós de l’esdeveniment. El govern respec-
ta les nostres tradicions i n’està orgullós. 

Com ho està del fet que, una vegada més, gent i entitats de 
tota mena facin possible un calendari de festes amb pressu-
post ajustat, que obliga a accentuar la imaginació i el caràcter 
voluntari de les nostres contribucions. Si més aviat que tard, 
la nostra disponibilitat econòmica ens permet majors ale-
gries, tampoc les invertirem en focs d’encenalls, sinó en do-
nar el suport que es mereixen les entitats que mantenen ferm 
el bateg social vilassarenc durant els 365 dies de l’any. 

Ens mou una única certesa: que un municipi com el nostre és 
font de pluralitat i diversitat. Un govern que accepti aquesta 
realitat social de molts punts de vista confrontant-se cons-
tantment, ha d’acollir aquesta rica complexitat sense perdre 
el nord. Esperem que el programa que us presentem pugui 
satisfer-vos, si no completament, que sigui en part. I si hi ha a 
qui no li sigui gens del seu gust, doncs què hi farem, no podem 
acontentar tothom. 

Visca la Festa Major dels Sants Màrtirs!

Visca Vilassar!

Visca Catalunya!  

Salutació del Regidor de festes,

Pau Morales
Som a les portes d’una altra Festa Major dels Sants Màrtirs, 
que enguany caurà de ple en un cap de setmana llarg que om-
plirem d’actes organitzats amb ben pocs recursos però amb 
molta energia, entusiasme i imaginació.

La Festa d’aquest 2017 vol ser una síntesi entre la dignifica-
ció i actualització dels elements més tradicionals d’aquesta 
festa pròpia i singular, alhora que presenta diverses novetats 
i apostes renovadores que volen obrir la Festa Major a totes 
les idees, propostes i tendències. És a dir, a totes i tots els vi-
lassarencs que tinguin ganes de conviure, gaudir i compartir 
bones estones als carrers i places del municipi amb la resta 
de veïns i veïnes. Aquesta és una festa liderada per les entitats 
i associacions que, amb la Comissió de Festes al capdavant, 
fan possible l’activitat d’aquests dies i, amb ella, intensifiquen 
el batec que ens caracteritza i ens enforteix com a comunitat 
que, a més de residir-hi, vol VIURE a Vilassar. Amb majúscules.

Visca Vilassar, visca la Festa Major dels Sants Màrtirs, i 
visca Catalunya lliure!

Diumenge 23 d’abril  
Taller d’estampació per preparar la Festa Major
Horari: 10.30 h Lloc:  Plaça de la Vila
Veniu a decorar banderes amb els personatges de Festa Major per penjar-les 
als balcons i a les finestres!
Hi col·labora: González Lladó, SA, Indústria Tèxtil i Gravats Maresme S.L
Organització: Comissió de Festes

Presentació del programa i el cartell de la Festa Major dels Sants Màrtirs 
Horari: 12.15 h Lloc:  Plaça de la Vila
Despertada del Salvador Riera cantant caramelles. El capgròs ens descobrirà 
el cartell d’enguany i ens repartirà els programes de la Festa Major dels Sants 
Màrtirs, que es podran trobar als comerços locals. 
Organització: Confraria dels Sants Màrtirs i Comissió de Festes

Divendres 28 d’abril
Vilassar per la independència 2009-2017
Exposició de fotografies i cartells 
Horari:  Inauguració de l’exposició a les 18.00 h 
Lloc: Sala d’Exposicions de la Massa CCV
Organització: ANC Vilassar de Dalt

Festa d’obertura dels Sants Màrtirs. Cercavila i renovació simbòlica 
del vot del poble
Horari: 19.30 h  Lloc:  Barri de Can Salvet
Vine a donar el tret de sortida a la Festa Major!
Concentració de comparses i penons al barri de Can Salvet. Cercavila fins a 
l’Església Parroquial. Tot seguit, obertura dels Sants Màrtirs i cant dels goigs. 
Per acabar, ball de comparses a la Plaça de la Vila i espectacle de foc amb la 
col·laboració dels Diabòlics Anònims.
Organització: Confraria dels Sants Màrtirs

‘Food trucks’ a la Plaça!
Horari: A partir de les 20 h Lloc:  Plaça de la Vila 
Omplim la plaça de caravanes gastronòmiques per sopar a l’aire lliure!
Organització: Comissió de Festes

Concert de Robert Poch i Narcís Perich
Horari: 22 h Lloc:  Plaça de la Vila 
Organització: Comissió de Festes

ELECTROGRESCA amb Dj’s locals
Horari: 23.30 h Lloc: Carpa de Can Rafart 
Sessió oberta de Dj’s locals per mostrar el seu talent. Gaudirem de la música 
dels joves de Vilassar!
Organització: Comissió de Festes

Dissabte 29 d’abril
Esmorzar infantil 
Horari: 10.30 h Lloc:  Plaça del teatre 
Organització: Comissió de Festes

Gegantonada 2017
8a Trobada de Gegantons
A partir de les 10 del matí, a la plaça del Teatre
Plantada de Gegantons dels nens i nenes de Vilassar i esmorzar popular per a 
tots els assistents a la festa.
Tot seguit, a la plaça del Teatre

Taller de capgrossos
Construirem capgrossos, pintarem gegants i jugarem amb trencaclosques i 
jocs geganters!  Recordeu que per al taller cal portar una caixa on càpiga el cap 
de l’infant.
A 1/4 d’1 del migdia, pels carrers de la vila.
Cercavila de gegantons i capgrossos fets al taller del matí
En aquesta cercavila, els grans podreu fer de geganters i portar els gegants 
de Vilassar!!!
A 3/4 d’1 del migdia, a la plaça del Teatre

Ballada final de tots els gegantons participants, lliurament de records
i cloenda de festa.
Recorregut de la festa: Plaça del Teatre, Àngel Guimerà, Mestra Viladrosa, 
Nou, Sant Antoni, Anselm Clavé, passatge de la Rosa, Carme i Plaça de la Vila.
Organització: Colla gegantera de Vilassar de Dalt

Ofici solemne i fotografia del grup de confrares
Horari: 11.30 h Lloc: Plaça de la Vila
Organització: Església Parroquial i confraria dels Sants Màrtirs

Tòmbola del Casal
Horari: 12 h Lloc: Antic Forn Can Ruhí
Animeu-vos a provar sort a la tómbola. Regal segur amb cada papereta.
Oberta durant tots els actes que se celebrin a la Plaça de la Vila de 12 a 14 h. 
El diumenge 30 d’abril d’11 a 14 h.

Vermut popular dels Sants Màrtirs 
Horari: 12.30 h Lloc:  Plaça del Teatre
Brindem amb un bon vermut i un refrigeri per la Festa Major de Sants Màrtirs.
Organització: Comissió de Festes
Preu: 2€

II Fideuà solidària 
Horari: 13.30 h Lloc:  Restaurant el Teler
L’import recaptat serà destinat a beques per a activitats de lleure per a infants 
del municipi en risc d’exclusió social. 
Preu: 4 €. Inclou plat de fideus i beguda.
Hi col·labora: Comissió de Festes
Organització:  Restaurant el Teler.

Premis del concurs literari  de Sant Jordi
Horari: 16.30 h Lloc:  Biblioteca Can Manyer
Veredicte i entrega de premis a càrrec de l’alcalde i el regidor de cultura.
Organització: Biblioteca Can Manyer i CPNL Vilassar de Dalt

Exposició: Arran del Camí Ral
Horari: 17 h Lloc:  Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
Visita comentada a càrrec de l’autor, Joan Sala
Organització: Museu Arxiu de Vilassar de Dalt

Commemoració dels 40 anys dels Jardins Sant Jordi
Horari: 18 h  Lloc: Jardins Sant Jordi
Taller infantil: Decoració del jardí amb materials reciclats. Cal portar una 
ampolla de plàstic amb tap.

Projecció del documental “Un jardí per a Vilassar”
Horari: 19.30h Lloc: Sala de La Massa CCV
Pel·lícula gravada en Súper 8 amb imatges de Vilassar dels anys 1975-1977.
Organització: Petits i Grans i Museu Arxiu

URBAN FEST
Horari: 17.30 h Lloc:  Les escoles centre cívic
Torna la festa per als joves. Actuacions, tallers, balls i moltes activitats per 
gaudir d’una tarda diferent. 
Organització: Comissió de Festes

TEATRE AL CASAL
El mètode Grönholm
Horari: 21 h Lloc: Casal Popular
Preu: socis del casal entrada anticipada: 8€. Entrada anticipada general: 10€ Taquilla: 12€
Organització: El Ternal Teatre

Aquelarre
Horari: 23 h  Lloc:  Plaça de la Vila
Espectacle visual on els personatges del CIRC DIABÒLIC seran els protagonis-
tes a la Plaça de la Vila. Gaudirem del grup de tabalers Anònims i tabalers del Vi 
d’Alella, de música i del tradicional Versot Satíric. Amb les colles convidades: 
Peluts de foc de Cabrils i els Diables del Vi d’Alella. Recordeu llegir les normes 
de seguretat que trobareu al final del programa abans de venir. 
Organització: Diabòlics Anònims de Vilassar de Dalt

Nit de ball amb l’orquestra Salseta del Poble Sec
Horari: 23.30 h  Lloc:  Carpa de Can Rafart
Vine a ballar amb la mítica orquestra. Balls de saló, rock, country i més estils!
Ball per a tothom!
Organització: Comissió de Festes

Final de festa amb DJ!
Horari: A les 02.30 h  Lloc:  Carpa de Can Rafart 
Organització: Comissió de Festes

Diumenge 30 d’abril
Festa Holi!
Horari: 11 h  Lloc:  Plaça de la Vila
Vine a donar la benvinguda a la primavera, vine al primer Festival Holi de 
Vilassar de Dalt! Hi haurà música, balls, mandales per pintar per als més petits i 
llançament de pólvores de colors! Es tracta d’una festa familiar, alegre i diverti-
da, una de les grans del calendari hindú.  És recomanable vestir roba blanca per 
tal que els colors llueixin com cal. Holi hai!
Organització: Tike & Nila Bollywood

FESTA DE L’ARRÒS
Ballada de sardanes
Horari: 12 h  Lloc:  Pèrgola de Can Rafart
Passem una bona estona escoltant o ballant la nostra dansa tradicional amb la 
Cobla Premià.
Organització: Grup Sardanista de Vilassar de Dalt

Arrossada popular
Horari: 14 h   Lloc: Carpa de Can Rafart
Compra anticipada de tiquets a Electrodomèstics i regals Imma Baylach, Pas-
tisseria Maria Teresa, Forn Cros i Fruites i Verdures Campins. També, al mateix 
dia, al Parc de Can Rafart a la parada de Càritas Vilassar. Una part de l’import del 

tiquet anirà destinada a Càritas Vilassar.
Organització: Comissió de Festes
Preu: 5€. Part del preu del tiquet anirà destinat a Càritas Vilassar.

Creació d’un mural gegant!
Horari: 18.30 h Lloc:  Carrer Rafart
Organització: Grup Catalònia. Àrea Maresme
Hi col·laboren: González Lladó Indústria Tèxtil

Nit llatina Organitzada per l’associació de ball l’Alternativa
Horari:  20 h  Lloc: Carpa de Can Rafart
Organització: Agrupació l’Alternativa

Sopar de Festa Major i concert de Sant Pau Rhum Band
Horari: 21.30 h  Lloc: Carpa de Can Rafart
Vine a gaudir del nou sopar de Festa Major, mentre escoltem rumba i degustem 
un tastet compost per diferents plats.
Menú: Caneló d’estiu amb arròs, tonyina i verdures, pernilets de pollastre 
rostits, pa i gelat.
Preu menú: 6€. Inclou primer, segon, pa i postres.
Organització: Comissió de Festes Hi col·labora: Atipa’t

VI VilaBars
Horari:  20 h
Un any més tornem a ocupar els carrers del poble de FESTA,  MÚSICA i CERVE-
SA! Us esperem per tastar i votar la millor tapa de Vilassar, acompanyats pels 
Tutukà Batucada de Premià de Mar.
Informació del VilaBars
De 18 A 19.30 h  Recollida de tiquets a la Plaça de la Vila
A les 20 h  Inici VilaBars!!
Preu: 15 € (inclou 7 tiquets de cervesa + tapa i mocador del VilaBars 2017)
Venda anticipada de tiquets fins al dia 25 d’abril a Electrodomèstics i regals 
Imma Baylach (Plaça de la Vila, 19) i Botiga Sensacions (Riera de Targa, 47 – Sorli 
Discau).
Segueix-nos al Facebook : VilaBars Vilassar
Lloc: Sortida des de la Plaça de la Vila. El recorregut acabarà a la Carpa 
de Can Rafart.
Organització: VilaBars

Ball de nit amb Dj’s per a totes les edats
Horari: 22.30 h
Lloc: Carpa de Can Rafart
Comença la nit amb els clàssics, per ballar agafats, i continua amb temes més 
moderns per moure la cintura. No hi falteu!
Organització: Comissió de Festes

Final de festa amb Porco Rosso, Petter Huelts i 2 friends
Horari: 1 h Lloc: Carpa de Can Rafart
Organització: Comissió de Festes

Dilluns 1 de maig
Passejada per l’anella verda de Vilassar de Dalt
Horari: 10 h   Lloc: Sortida des del Museu Arxiu.
Caminada de 4,5 km per descobrir l’entorn natural de Vilassar. Sortint de can 
Banús, enfilarem pel torrent Daniel, passarem per Domènec, per can Mayolas, 
travessarem el torrent de ca l’Estrany i acabarem a la font d’en Colomer amb 
un petit refrigeri. Un recorregut en plena natura que ens ofereix unes vistes 
úniques de Vilassar.
Es presentarà l’APP de Natura Local que permet realitzar la ruta de forma auto-
guiada: http://naturalocal.net/itinerari/anella-verda/526#vilassar-de-dalt#ruta
Organització: Regidoria de Turisme i Museu Arxiu.

XXXV Trobada de Gegants i cercavila
Amb la participació de colles de gegants de diferents indrets del país
Des de les 10 h del matí, al Parc de Can Rafart
Rebuda de les colles participants a la XXXV Trobada de Gegants de Vilassar de 
Dalt i plantada de gegants. Amb la participació de les colles de geganters de 
diferents indrets del país i de fora de Catalunya.
A 3/4 de 12 del migdia, pels carrers de la vila
Cercavila de la XXXV Trobada de Gegants
A 1/4 de 2 del migdia, a la Plaça de la Vila
Ballada final de tots els gegants participants a la XXXV Trobada de Gegants,
lliurament de records i cloenda de festa.
Recorregut de la trobada: Parc de Can Rafart, Riera de Targa, Nou, Sant 
Antoni, Sant Genís, Manuel Moreno, Anselm Clavé, Sant Antoni, Nou, Mestra 
Viladrosa, Àngel Guimerà i Plaça de la Vila.
Organització: Colla gegantera de Vilassar de Dalt 

Activitat infantil: Desastrosos cirkus: “Aquí no hi ha ningú”
Horari: 17.30 h   Lloc:  Gespa de Can Rafart
Vine a passar una tarda divertida amb el taller i espectacle de circ dels 
Desastrosos cirkus!
Organització: Comissió de Festes



Processó i completes
Horari: 19 h 
Lloc: Església Parroquial
Sortida de la processó des de l’església amb les relíquies dels Sants Màrtirs. 
Trobada amb les autoritats i comparses al Barri de la Galbanya.
Organització: Confraria dels Sants Màrtirs 

Correfoc infantil
Horari: 22.30 h
Lloc:  Sortida des de l’encreuament entre torrent Daniel, carrer Artail 
i carrer Balears.
Els Diablons us faran gaudir, a petits i grans, de les guspires i les carretilles pels car-
rers de Vilassar amb la colla convidada dels Diablons del Most d’Alella. Recordeu 
llegir les normes de seguretat que trobareu al fi nal del programa abans de venir.
Recorregut: Sortida des de l’encreuament entre torrent Daniel, carrer Artail i 
carrer Balears; tot seguit, Riera de Targa, carrer Salvador Riera, baixada Font de la 
Teula, plaça del Teatre, carrer Àngel Guimerà i fi nal a la Plaça de la Vila. 
Organització: Diabòlics Anònims

Fi de festa: En volem més!
Horari: Tot seguit
Lloc: Plaça de la Vila
No us perdeu el fi nal de la Festa dels Sants Màrtirs!
Per segon any, volem que totes les entitats participants a la festa ens acompa-
nyin per acomiadar al Salvador Riera. Amb música, foc i alguna sorpresa més li 
direm adéu fi ns l’any vinent!
Organització: Comissió de Festes

EXPOSICIONS
Vilassar per la independència 2009-2017
Exposició de fotografi es i cartells 
Horari: Inauguració de l’exposició a les 18h el 28 d’abril.
Obert tots els dies de Festa Major de 17 a 19 h i dissabte 29 d’abril de 18 a 20 h. 
Lloc: Sala d’Exposicions de la Massa CCV
Organització: ANC Vilassar de Dalt

Exposició: Arran del Camí Ral
Del 15 d’abril al 7 de maig de 2017 
Horari: dissabtes de 12 a 14 h i de 18 a 20.30 h i diumenges de 12 a 14 h. 
Dies de Festa Major, matí i tarda. 
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
L’exposició Arran del Camí Ral  ens permetrà viatjar en el temps de Barcelona a 
Arenys de Mar a través de la fotografi a antiga. Tot resseguint el camí, ens atura-
rem a cada poble per descobrir-ne detalls i anècdotes i ens deixarem endur per 
imatges costumistes, de paisatges i persones de principis de segle XX.  
Visita comentada a l’exposició càrrec de l’autor vilassarenc Joan Sala el dissabte 
29 d’abril a les 17 h. 

ALTRES ACTES
Dissabte 6 i diumenge 7 de maig
Festa Vertical
Horari: Durant tot el dia  Lloc: Parc de Can Rafart
Organització: Secció de Muntanya de la Massa CCV

Campionat interclubs de petanca
Vilassar de Dalt contra el barri del Remei de Premià de Dalt
Horari: 9 h  Lloc: Parc de Can Rafart
Organització: Club de Petanca Vilassar de Dalt

Del 19 al 28 de maig
Festival Revela-T
Del 19 al 28 de Maig, Vilassar de Dalt tornarà a ser la seu del Revela-T, un festival que s’ha 
convertit en el referent internacional de la fotografi a analògica.
50 exposicions de grans fotògrafs i visites guiades a un preu simbòlic d’1€ pels vilassarencs. 
No us perdeu l’acte d’inauguració a Cal Garbat el 26 de maig a les 20h; i el 27 i 28 a can 
Rafart, fi ra comercial, mercat de venda d’obra, tallers, xerrades, demostracions, pel·lícules, 
espectacles de màgia i circ, grups musicals i molt més...
Per a seguir totes les activitats consulteu el programa de mà o l’APP que us podreu descar-
regar des de www.revela-t.cat. Us hi esperem a tots!
Horari: Cap de setmana del 26, 27 i 28 de maig  Lloc: Parc de Can Rafart
Organització: Revela-T

Dissabte 20 de maig
25è aniversari Agrupament d’escoltes Serra de Marina
Enguany, l’Agrupament escolta Serra de Marina, entitat infantil i juvenil de lleure educatiu de 
Vilassar, celebrem el nostre 25è aniversari.
El 20 de maig farem una jornada per celebrar el nostre aniversari, que clourà amb un sopar 
a les 21 h i un concert amb el grup Buhos, The Jau+ i altres artistes. L’objectiu del concert és 
aconseguir benefi cis per ajudar a les persones refugiades, en col·laboració amb una ONG/
entitat que treballa sobre el terreny.
Durant els mesos d’abril i maig, organitzarem xerrades/tallers sobre temes d’actualitat que 
tractem al Cau. Per a més informació consulteu la web: escoltes.org/aeserrademarina.
Lloc: Carpa de Can Rafart

Informació:
NORMES DE SEGURETAT PEL CORREFOC 
I EL CORREFOC INFANTIL: 

Per als participants:
• Porteu roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs.
• Porteu un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapeu-vos el clatell amb un mocador de cotó.
• Protegiu-vos els ulls.
• Porteu calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.).
• Tingueu cura de tapar-vos les orelles per disminuir els sorolls de les explosions pirotècniques.
• No demaneu aigua als veïns.
• Obeïu les indicacions del servei d’ordre públic i de sanitat.
• No porteu productes pirotècnics particulars. Només es poden utilitzar els preparats pels 

organitzadors.
• Respecteu les fi gures de foc, els seus portadors i els músics.
• Adopteu una actitud correcta amb els diables i no n’obstaculiteu el pas ni els feu caure.
• Seguiu en tot moment les indicacions dels diables.
• Assabenteu-vos, abans de l’inici, del recorregut del correfoc i dels punts d’assistència sanitària.
• En el cas de patir cremades, dirigiu-vos immediatament als punts d’assistència sanitària.
• En cas de perill, seguiu les instruccions dels diables.
• No encengueu foc, ni fumeu prop de les bosses o contenidors de material pirotècnic.

Per als veïns i comerciants: 
• Retireu tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
• Abaixeu els portals metàl·lics o persianes en els edifi cis que en disposin.
• Protegiu els vidres de les fi nestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts.
• Enrotlleu tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
• No tireu aigua als participants ni als espectadors del correfoc per la perillositat que 

representa.
• Desconnecteu tot tipus d’alarmes.
• Retireu de la via pública qualsevol objecte que pugui difi cultar el pas dels actors, orga-

nitzadors i participants.

FESTA + SOSTENIBLE
• Gots reutilitzables: al bar de la Festa Major trobaràs el got de la festa. El podràs 

reutilitzar per a tots els actes i a tots els balls. El got tindrà un cost d’ 1 €, import que es 
restituirà en retornar el got. 

• Separem bé els residus: a la carpa on se celebraran tots els àpats populars; es dis-
posarà d’una illa de contenidors de recollida selectiva (paper, envasos i orgànica) per 
separar bé les deixalles!

• Localització de WC químics: a part del lavabo del mateix parc, podreu trobar 2 cabi-
nes i 2 urinaris. 

• Minimitzem 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.
• Si beus alcohol, fes-ho amb moderació i no barregis. Has de saber posar-te 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 et trobes malament, avisa les persones amb qui et trobis. Si la cosa no millora, busca 

els socorristes de la Creu Roja.
• Informa’t sobre les drogues i l’alcohol.
• Recorda: L’objectiu de sortir de festa és passar-s’ho bé. No facis res del que et puguis 

penedir l’endemà. Recorda que llavors hi haurà actes que poden ser molt interessants.

FESTA LLIURE DE SEXISME!
Enguany volem tornar a posar el focus en 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 hi 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.

Crèdits:
Cartell: Cèsar Carmona 

Disseny i impressió: Pànxing Comunicació
Correcció ortogràfi ca: CPNL

Diumenge 21 de maig 
Mercat de segona mà – solidaris amb Burkina
Horari: 10 h  Lloc: Parc de Can Rafart
Organització: Solidaris amb Burkina
Festival Menuts i Foto nadons
Horari: 12 h  Lloc: Parc de Can Rafart
Organització: Regidoria d’Infància i Joventut

Dissabte 20 i diumenge 21 de maig
Teatre:  El mètode Grönholm
Horari: 21 h Lloc: Casal Popular

RUTES PATRIMONIALS
Diumenge 7 de maig: ‘Ruta prehistòrica’ a les 11 h
Dissabte 27 de maig: ‘Vilassar industrial’ a les 11 h
Diumenge 28 de maig: ‘Vilassar romà’ a les 11 h
Per a més informació i inscripcions: turisme@vilassardedalt.cat

Fes “M’agrada” a la pàgina de Vilassar GO 
i participa en el joc que ens ajuda a 

descobrir el nostre poble!
Aquesta Festa Major us espera un programa especial 

amb moltes imatges i, sobretot, molts premis! 
No us la perdeu!

www.vilassar.cat

LA COMISSIÓ DE FESTES US DESITJA UNA BONA
FESTA MAJOR DELS SANTS MÀRTIRS 2017

Segueix i comparteix tots els actes a les xarxes socials
@vilassardedalt                   #SantsMartirs17

Comissió de Festes de Vilassar de Dalt


