
del 6 al 16 d’agost
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SANT 
FESTA MAJOR 



Durant els darrers mesos hem viscut moments com-
plexos i hem après que com a societat hem de 
cuidar-nos i respectar certes mesures restrictives per 
aconseguir superar i vèncer aquest virus que ens ha 
canviat la vida. També hem constatat que la cultu-
ra, l’esport, les relacions personals i socials són fona-
mentals i no en podem prescindir.

Per al mes d’agost, i especialment, per als dies de 
Festa Major de sant Roc, hem programat un seguit 
d’activitats, adaptades a la situació actual de pan-
dèmia, que desitgem que les gaudiu. 

El grup de teatre Germanor celebra enguany el 75è 
aniversari, motiu pel qual és el pregoner de la Festa 
Major de sant Roc. Són molts anys de fer-nos viure 
moments inoblidables de bon teatre que no poden 
celebrar a l’escenari. El dia 14 d’agost els podrem 
veure en un de ben especial per felicitar-los i com-
partir una estona, de ben segur, divertida. 

Cal un agraïment a totes les entitats i associacions 
que, tot i les dificultats actuals, col·laboren i fan 
possible que Malgrat gaudeixi d’uns dies de festa i 
de retrobada col·lectiva. Cal també un agraïment a 
les persones i professionals que han estat i estan 
treballant dia rere dia per la nostra salut. I un record 
per aquells que ja no hi són.  

Per a tots, per a totes,  gaudim de l’estiu i dels actes 
que us presentem amb prudència, seguint les reco-
manacions que es marquin en cada moment. 

Bona Festa Major!
Lurdes Borrell
REGIDORIA DE CULTURA
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Malgratencs i malgratenques; tot i les circumstàncies 
actuals de la Covid19 i les seves conseqüències que 
s’allarguen més del que tots/es ens esperàvem, és una 
gran satisfacció, enguany, poder presentar-vos tota 
una sèrie d’activitats per a poder celebrar la Festa 
Major de Sant Roc complint amb totes les mesures de 
seguretat sanitàries.

No han sigut temps fàcils per ningú, tot al contrari; per 
això és tan important i imprescindible fomentar i 
promocionar les activitats tradicionals, innovadores, 
per a totes les edats... per gaudir tots plegats, al carrer, 
de la Festa Major d’estiu.

Com podreu veure, gràcies a l’esforç i el treball 
conjunt de les entitats i de l’Ajuntament de Malgrat, 
s’han pogut adaptar la gran majoria d’activitats per a 
que les pugueu gaudir amb total seguretat.

Us convido a participar-hi amb responsabilitat, cons-
cients que la Covid19 encara està entre nosaltres, 
recordant tot el que hem passat com a societat i, 
sobretot, valorant els petits moments d’alegria, diversió 
i retrobament que ens ofereix cada activitat de la
Festa Major.

Visca Sant Roc!

Joan Mercader
ALCALDE DE MALGRAT DE MAR

 



ACTIVITATS

 EXPOSICIÓ 
DE GEGANTS

De dilluns a divendres de
 17.30 a 20.30 h

 i el dissabte de 10 a 13 h

Organitzat per la Colla de Geganters 
de Malgrat de Mar

Capella de 
l’Antic Hospital

Del 2 al 7 d’agost

6DIA

 FESTA DELS EMPESTATS
 CONFERÈNCIA – COL·LOQUI

6ª Nit d’Història
Epidèmies i pandèmies amb perspectiva històrica: 

de la pesta del segle XVII al Covid
A càrrec de Joaquim M. Puigvert, professor titular 

d’Història Contemporània i director 
de la Càtedra Martí 

Casals de Medicina i Salut en l’Àmbit Rural 
(Universitat de Girona)

Organitzat per l’Arxiu Municipal Malgrat
Aforament limitat: no cal inscripció prèvia

21.30 h
Jardins de la Torre de la
 Vídua de Can Sala

 MARATÓ DEL BANC DE SANG
Campanya de donació de sang fins a les 21 h

Cal sol·licitar cita prèvia. 
Organitzat pel Banc de Sang i Teixits.

10:00 h Parc de Can Campassol

7DIA

Campanya de donació de sang fins a les 21 h.
Cal sol·licitar cita prèvia.

Organitzat pel Banc de Sang i Teixits.

 MARATÓ DEL BANC DE SANG

 61a TROBADA DE GEGANTS
MOSTRA DE BALLS

Organitzat per la Colla de Geganters de Malgrat de Mar 
(1) Cal reserva d’entrada.

19.30 h Amfiteatre del Parc de 
Francesc Macià

A càrrec de la cobla Principal de Llobregat 
Exhibició de sardanes a càrrec de la colla 

Mans Amigues de Cassà.
Organitzat per l’Agrupació Sardanista 

Malgratenca La Barretina

 NIT DE LA SARDANA DE FESTA MAJOR 

21 h Parc de Can Campassol

8DIA
 MATINADES

Per diversos carrers de la població, a càrrec dels
 Grallers i Tabalers de la Colla de Geganters 

de Malgrat de Mar
Organitzat per la Colla de Geganters de Malgrat de Mar

8 h

 42è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
13 h Termini per presentar les obres

14 h Veredicte del jurat a la Plaça de Ca l’Arnau
Organitzat pel Cercle Artístic Malgratenc 

8 a 9 h 
Inscripcions a 
la Plaça de Ca l’Arnau

10:00 h Parc de Can Campassol



8DIA
10 h Platja de Malgrat Centre, 

zona Plaça Xesco Boix

Cal fer inscripció prèvia de 9.30 a 10.15 h i 
portar-se els estris de treball. 

Hi haurà diversos premis per als guanyadors de cada categoria.
Màxim 50 participants.

Organitzat per la Colla de Geganters de Malgrat 

 25è CONCURS DE COCOUS
 XOCOLATADA POPULAR. ANIMACIÓ INFANTIL

11D
IA

20 h
Jardins de la Torre de la 

Vídua de Can Sala

 CONTES PER A ADULTS

12D
IA

 TORNEIG DE PETANCA
Cal inscripció prèvia. 

Organitzat per l’Associació de Jubilats de Malgrat de Mar

9 h Parc de Can Campassol

22 h Parc de Francesc Macià

Organitzat per l’Ajuntament de Malgrat de Mar
(1)Cal reserva d’entrada.

 SONS AL PARC - CONCERTS JOVES D’ESTIU
ROBA ESTESA

Actuació dels grups Arjau i Peix Fregit 
Organitzat per l’Ajuntament de Malgrat de Mar

(1)Cal reserva d’entrada. 

 36a CANTADA D’HAVANERES

21.30 h Parc de Francesc Macià

 CONTES DE FESTA MAJOR
Una sessió de contes amb Joan de Boer

19 h Parc del Castell

13D
IA

14D
IA

9 h Casal de Jubilats al Parc 
de Can Campassol

Organitzat per l’Associació de Jubilats de Malgrat de Mar
 TORNEIG DE DÒMINO

22 h Parc de Francesc Macià

Aportació solidària de 5 € en benefici de la Junta local 
de l'Associació Espanyola Contra el Càncer 

Coorganitzat per l’AECC i l'Ajuntament de Malgrat de Mar  
(1)Cal reserva d’entrada.

 SONS AL PARC - CONCERTS JOVES D’ESTIU
BEBE

 REPIC DE CAMPANES
14 h Església parroquial 

de Sant Nicolau

De 17 a 19 h Jardins de la Torre de la 
Vídua de Can Sala

Organitzat per l’Associació de Puntaires de Malgrat de Mar
 EXHIBICIÓ DE PUNTES DE COIXÍ 

 GIMCANA AMB BICICLETA
Per a petits i grans. Cal inscripció prèvia 

(Cr. Doctor Marañón núm. 5). Organitzat per MRT CYCLING

Carrer Doctor Marañón18 h 

20 h Parc del Castell

 TEATRE FAMILIAR

22 h Parc Francesc Macià

A càrrec del Grup Germanor
Organitzat per l’Ajuntament de Malgrat de Mar

(1)Cal reserva d’entrada. 

 PREGÓ DE FESTA MAJOR



16D
IA15D
IA

9 h Camp de la Figuera

Torneig de petanca per parelles
Organitzat per Club Petanca Malgrat Sud

 TORNEIG PETANCA ADAM I EVA

10 h Sortida davant Club 
Vela Ventgrat

Més informació a ventgratcv@gmail.com
Organitza Club Vela Ventgrat de Malgrat de Mar

 PADDLE SURF (SUP) FINS A LA PILONA

10 h Sortida des de l’avinguda de 
Josep Ragull i Vilaró

Organitzat per Esport Ciclista Malgrat

 57è GRAN PREMI DE 
FESTA MAJOR CURSA CICLISTA 

18.30 h

Cursa amb recorregut urbà i de muntanya
Cal inscripció prèvia. 

Vegeu més informació al web 
http://www.gem-malgrat.cat. 

Organitzat pel Grup Excursionista Malgratenc 
i l’Ajuntament de Malgrat de Mar

 10a CURSA DEL MINER DE FERRO

A càrrec de la Coral Atzavara
Organitzat per la Coral Atzavara

 CONCERT DE CANT CORAL

19 h Jardins de la Torre de 
la Vídua de Can Sala

Organitzat per la Colla de Diables Ratpenatsinfernals
(1)Cal reserva d’entrada. 

 PLANTADA DE BÈSTIES

21.30 h Parc de Francesc Macià

8 h

Per diversos carrers de la població, 
a càrrec de la Colla de Diables.

Organitzat per la Colla de 
Diables Ratpenatsinfernals de Malgrat de Mar

 MATINADES

11 h Església parroquial 
de Sant Nicolau

La Coral Atzavara cantarà 
els goigs compostos en honor de Sant Roc,

 patró de Malgrat de Mar

 OFICI DE SANT ROC

18 h Peixateries Velles

Vine a fer de diable!
Organitzat per la Colla de Diables Ratpenatsinfernals

(1)Cal reserva d’entrada. 

 TALLERS INFANTILS

19.30 h Parc de Francesc Macià

A càrrec de l’Orquestra Maravella
Organitzat per l’Ajuntament de Malgrat de Mar

(1)Cal reserva d’entrada. 

 CONCERT TRADICIONAL 
DE FESTA MAJOR

22 h Cel de Malgrat de Mar

A càrrec de la Colla de Diables Ratpenatsinfernals
Organitzat per l’Ajuntament de Malgrat de Mar

 ESPECTACLE DE FOCS D’ARTIFICI

22.30 h Parc de Francesc Macià

A càrrec de l’Orquestra Maravella
Organitzat per l’Ajuntament de Malgrat de Mar

(1)Cal reserva d’entrada. 

 CONCERT DE FESTA MAJOR

Carrer Can Feliciano



MESURES A COMPLIR 
PEL PÚBLIC ASSISTENT:

Distància física de seguretat.
És obligatori l’ús de mascareta en tot moment.  

Els espectadors han de restar asseguts durant tot l’acte. 
Cal minimitzar els contactes socials.

No es permetrà l’accés a persones amb símptomes 
compatibles amb la COVID-19,

o bé les que hagin estat en contacte 
directe amb algú confirmat positiu. 

S’apel·la a la responsabilitat individual. 

Totes les activitats poden estar sotmeses a
 possibles canvis segon les mesures de seguretat i

 higiene de la COVID19 
marcades per l’autoritat competent 

en cada moment.

Donada la necessitat de limitar l’aforament d’espais, 
cal fer reserva d’accés. 

Aquesta s’ha de fer a través de la plataforma Entrapolis.
La reserva es pot fer de dues maneres:

a) Entrant al seu lloc web, www.entrapolis.com, 
o bé a través de l’enllaç del web municipal 

de l’Ajuntament de Malgratde Mar 
(www.ajmalgrat.cat) i buscant els actes de 

Malgrat de Mar a la plataforma.

b) Descarregant l’aplicació Entràpolis
 al dispositiu mòbil d’Android o Apple i

 buscant els actes de Malgrat de Mar a l’aplicació.

Per qualsevol dubte o consulta sobre la reserva d’entrades 
es pot contactar amb la Regidoria de Cultura
al 937614386 o bé cultura@ajmalgrat.cat 

posant a l’assumpte el nom de l’activitat.

(1) Informació sobre la reserva d’entrada 

SANT 
D’ATRACCIONS

 DEL 10 AL 16 D’AGOST
 

de 18 h a 3 h

Pàrking entre l´avinguda Verge de Montserrat i 
els carrers Balmes, Roger de Flor i Joan Maragall

L’activitat musical o susceptible de produir soroll 
es podrà desenvolupar única i exclusivament fins la 1 h.

Durant les dues primeres hores de funcionament
de les atraccions no es posarà música.

FIRA 

2x1

 
 DIES DE PROMOCIÓ 2X1, 

el dimarts 10 i el divendres 13 d’agost


