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 Tots els actes són amb aforament limitat i és obligatori reservar prèviament l'entrada.

Cal assistir amb temps a l'espectacle per tal de gestionar les entrades i evitar aglomeracions. 

Serà obligatori l'ús de mascareta a tots els actes segons la normativa vigent.

Hi haurà punts amb dispensadors de gel hidroalcohòlic en les diverses ubicacions  per rentar-se les
mans abans d'entrar als recintes.

Cal estar assegut/da mentre duri l'espectacle, respectant el distanciament social de les cadires. Les
cadires dels concerts estaran col·locades abans de l'inici i desinfectades.

No hi haurà servei de bar, però es poden entrar refrescos als espectacles. Queda totalment
prohibida l'entrada de begudes alcohòliques i el consum d'aquestes als espectacles i via pública.

Es demana que les persones sense  entrada no s'acostin als recintes, no podran entrar i això podria
comportar aglomeracions innecessàries.

En totes les activitats se seguiran els protocols de seguretat establerts i cal respectar en tot moment
les instruccions de l'organització.

Les aglomeracions al voltant dels espectacles poden comportar la suspensió dels mateixos.

Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats per un adult a tots els actes.

L'organització es reserva el dret d'admissió en cas que no es compleixi amb la normativa.

Aquest reglament s'anirà actualitzant en funció de les variacions legislatives que eventualment es
puguin produir i que s'aniran comunicant.

FES-TE VILA-MAJOR
MESURES DE SEGURETAT: 

Demanem la col·laboració i comprensió de la
ciutadania per gaudir d'una festa diferent i segura.



És imprescindible reservar entrada prèviament i telemàticament a tots els actes i activitats.

Caldrà mostrar l'entrada en format digital o impresa per accedir als recintes.
  Les reserves es realitzen a través de www.entrapolis.com i és necessari disposar dels enllaços directes

per accedir a la reserva de cada acte.

En reservar l'entrada s'accepta la normativa a complir i els protocols establerts.
Els menors de 18 anys també han de reservar entrada, excepte els infants que vagin amb cotxet, que no

cal reserva prèvia.

Mitjançant aquest programa digital en format PDF: a cada activitat hi
trobareu un enllaç de color vermell que si el cliqueu us portarà directament a
la pàgina per reservar les entrades.

Des de l'agenda de l'Ajuntament, a www.santantonidevilamajor.cat també
hi trobareu els mateixos enllaços per tal de reservar-les.

Les activitats: "Skate park rancho", "Crea la teva samarreta", "Sortida a la natura" es reserven
directament a les persones encarregades, trobareu els contactes a les descripcions de cada activitat.

La donació de sang també es fa directament a gencat, a través de les opcions detallades en el programa.

Les entrades per les "Serenates de la Principal de la Bisbal" es podran reservar de tres maneres: 

- Telemàticament a l'enllaç del programa en PDF o a l'agenda.
- Físicament al Casal Sociocultural-Escoles Velles de 10 a 13 h.
- Telefònicament al 93 845 00 45 en horari de 10 a 13 h.

LA RESERVA D'ENTRADES

Segueix la Festa Major a les xarxes socials de

l'Ajuntament i etiqueta les teves fotos de FM al

hashtag #FMSAV20

COM S'HA DE RESERVAR?

EXCEPCIONS:

També hi anunciarem més sorpreses...
www.santantonidevilamajor.cat

https://www.santantonidevilamajor.cat/
https://www.santantonidevilamajor.cat/


“CREA LA TEVA SAMARRETA DE FM”  -  dues sessions:
d'11 a 13 h  i de 18 a 20 h a la plaça 1 d'octubre de 2017
a càrrec de Dolo Navas
Taller per a tots els públics per pintar i dissenyar les samarretes de la Festa Major. Cal portar una
samarreta que ja no es faci servir de color blanc o colors clars. Org: Ajuntament de SAV.
* Cal reservar  la primera o segona sessió a dolonavas@gmail.com o al 639850937

“EL BALL I EL PLANY” de JOAN GARRIGA 
a les 22 h a la Plaça de la Vila
a càrrec de Joan Garriga i el Mariatxi galàctic 
Fundador de Dusminguet i ànima de La Troba Kung-Fú, Joan Garriga
és una figura clau per entendre l'evolució de la música popular del segle
XXI feta a Catalunya. 
El ball i el plany (2020), gravat entre 2019 i 2020 amb la seva nova
banda, el Mariatxi galàctic, i mesclat en ple confinament, el disc es farà
ball i es farà plany en la intimitat d'un acordió on hi caben el Mediterrani
de l'havanera i el raï, el Carib del vallenato i el dub i tots els mars -tots
els mons- que puguis imaginar. Org: Ajuntament de SAV.
- Reservar sessió a http://entrapol.is/HqDAB

“PRESENTACIÓ FES-TE VILA-MAJOR”  
a les 19 h als estudis de Ràdio Vilamajor
a càrrec de Ràdio Vilamajor
Programa de ràdio en directe, on es repassarà tota la programació i les mesures 
adaptades a la Festa Major 2020. Org: Ajuntament de SAV i Ràdio Vilamajor.

“PREGÓ DE FESTA MAJOR ”  
a les 20 h a la plaça de la Vila
a càrrec de l’Ajuntament de SAV
Org: Ajuntament de SAV.
Reservar a http://entrapol.is/vikAw

I després del pregó...

PASSEJADA DE LA
BÈSTIA DE FOC DE
SAV

DIMECRES 19 D'AGOST

DIJOUS 20 D'AGOST
@annafabre68

http://entrapol.is/HqDAB
http://entrapol.is/vikAw


“SORTIDA A LA NATURA”  -  dues sessions:
d'11 a 13 h i de 18 a 20 h a la plaça 1 d'octubre de 2017
a càrrec de Dolo Navas
Activitat per a tots els públics per observar per gaudir d'activitats i d’una experiència de contacte
respectuós amb la natura i l’entorn de Sant Antoni. Org: Ajuntament de SAV.
*Cal reservar l’activat a dolonavas@gmail.com o al 639850937.

“PASSEJADA HISTÒRICA PER SAV” 
 a les 10 h al Casal Sociocultural - Escoles Velles
a càrrec de Jordi Nogúes
Una visita guiada per conèixer la història, els racons i les curiositats més antigues 
del nostre municipi.  Org: Ajuntament de SAV. Reservar  a http://entrapol.is/bQhN9

“LLEGENDES A LA FRESCA”  -  dues sessions:
a les 18.30 h i a les 19.30 h a  la Font de Sant Lleïr
a càrrec d’Elena Codo
Activitat per a tots els públics per gaudir de les tradicionals llegendes
amb les històries populars més antigues. Org: Ajuntament de SAV.
Reservar  sessió de les 18.30 h a  http://entrapol.is/8xm0O 
Reservar sessió de les 19.30 h a http://entrapol.is/iA130 

“(des)CUIDAR”
 de les 18.30 a les 20.30 h
a càrrec de Les Mireies

Una acció perfomance d’igualtat per a tots els
públics pels carrers del poble. Org: Ajuntament
de SAV amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona.

No cal reservar. 

“LLANÇADORA DE BANDES”
de les 19 a les 24 h a la plaça de la Vila
a càrrec de l'Ajuntament de SAV
Un escenari , dos dies i 8 bandes de kilòmetre 0
participen en un concurs per escollir als 2 grups
que sonaran a la Festa Major 2021. 
Bandes divendres: Karlsberts, Els nois de la
malla,Rock Tullits, LA CHONA. 
Org: McCoy
Reservar a   http://entrapol.is/ZZncn

divendres 21 d'agost

http://entrapol.is/bQhN9
http://entrapol.is/8xm0O
http://entrapol.is/8xm0O
http://entrapol.is/8xm0O
http://entrapol.is/ZZncn
http://entrapol.is/ZZncn


“CONNEXIONS POÈTIQUES DE LLUÍS FORTUNY” 
a les 19 h a l'Ermita de Sant Lleïr
a càrrec de Lluís Fortuny
Lluís Fortuny, un dels components històrics de la Companyia Elèctrica Dharma, presenta el seu
espectacle ‘Connexions poètiques’. Un recital de petit format en el qual imatges i poemes, es fusionen
amb instruments en directe i una taula de DJ,“connectar tres formes d'expressió en un sol espectacle”
Org: Ajuntament de SAV. Reservar a http://entrapol.is/VGcJg

“EL SOBRINO DEL DIABLO” dues sessions:
 les 20 h i a les 21.30 h al Parc de Can Sauleda
a càrrec del Sobrino del diablo
Juan Gómez és un antic professor de llengua i literatura que va canviar les aules pels escenaris amb la
seva barreja de monòleg, humor i cançó, amb lletres plenes d'humor i melodies de procedència
eclèctica. Es pot portar tovallola per seure a la gespa. Org: Ajuntament de SAV. 
Reservar sessió de les 20 h a  http://entrapol.is/pVAkL 
Reservar sessió de les 21.30 a http://entrapol.is/FYSem

“NIT SIXTIES” 
a les 22.30 h a la plaça Germanor (Les Pungoles)
a càrrec de l’Orquesta Retro’s
Una nit "Sixties" amb versions del pop i rock dels anys 60-80, un concert per
gaudir la nit amb les cançons més característiques. Org: Ajuntament de SAV i
AAVV Les Pungoles.  Reservar a http://entrapol.is/eRxls

“CONNEXIONS CHILLOUT” 
a les 22 h  a  l’Ermita de St. Lleïr  (ext.)

a càrrec de Lluís Fortuny
Una sessió musical per veure i escoltar on

instruments en directe, una taula de DJ i projeccions,
es combinen en un viatge musical i visual per a les

músiques del món. Org: Ajuntament de SAV.
Reservar a  http://entrapol.is/qGFG3

“CINEMA: TOY STORY 4” 
a les 21 h al Parc Freixeneda

Sessió de cinema infantil. Sinopsi: quan la
Bonnie porta a la seva habitació una

joguina nova i bastant antipàtica 
comença una aventura per a en Woody.

Org: Ajuntament de SAV. 
Reservar a http://entrapol.is/MufMg

http://entrapol.is/VGcJg
http://entrapol.is/pVAkL
http://entrapol.is/FYSem
http://entrapol.is/eRxls
http://entrapol.is/qGFG3
http://entrapol.is/MufMg


"SKATE PARK RANCHO"
d'11 a 14 h i de 17 a 20 h a la plaça de les dones d'aigua
Taller esportiu d'skate al matí i activitat a la tarda. Durant el matí es
realitzarà un taller i a la tarda activitats: skate per lliure, amb
perfeccionament de trucs, exhibicions i jumps. Org: Ajuntament
de SAV amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona
*Cal reservar l'activitat directament a ranchobcn@hotmail.com

“DONACIÓ DE SANG” 
de 10 a 14 h i de 17 a 21 h  a les Escoles Velles
Per la Festa Major dona el millor de tu, dona sang.  
Org: Protecció Civil.
Cal apuntar-se a:  donarsang.gencat.cat,  al 677 07 17 56 o al 
93 557 35 66

“SERENATES DE LA PRINCIPAL  DE LA BISBAL”  
dues sessions: a les 19 h i a les 20.30 h
al Parc Can Sauleda
a càrrec de la Principal de la Bisbal
La Principal de la Bisbal ha crescut paral·lela a la història de Catalunya.
125 anys d'història, on la Cobla ha estat sempre un referent. Org:
Ajuntament de SAV. 
Reservar sessió de les 19 h a http://entrapol.is/Y3hvm
Reservar sessió de les 20.30 h a http://entrapol.is/pMU5x
Reservar físicament al Casal Sociocultural-Escoles Velles de 10 a 13 h 
Reservar al telefòn 93 845 00 45 en horari de 10 a 13 h.

“PUNT LILA” 
 de 18 a 21 h a la plaça 1 d’octubre 
Per una festa lliure d'agressions sexuals i comportaments sexistes amb el 
Punt Lila per facilitar tota la informació, suport i atenció que calgui per a eradicar
aquest tipus de violència. 
Org: Ajuntament de SAV amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

DISSABTE 22 D'AGOST

https://www.donarsang.gencat.cat/ca/
https://www.donarsang.gencat.cat/ca/
http://entrapol.is/Y3hvm
http://entrapol.is/pMU5x


“PASSEJADA HISTÒRICA PER SAV” 
a les 19 h al Casal Sociocultural - Escoles Velles
a càrrec de Jordi Nogúes
Una visita guiada per conèixer la història, els racons i les curiositats del 
nostre municipi. Org: Ajuntament de SAV. Reservar a http://entrapol.is/51N9u

“MELODIES ENTRELLAÇADES“
a les 22 h a la Rectoria d’Alfou
a càrrec de Sara  i Maria Bañera
Un duo líric català format per dues joves germanes que fusionen les seves
veus en un concert anomenat "Melodies Entrellaçades".  Un recital
acompanyat de piano que fa un repàs als duets lírics de diferents èpoques. 
Org: Ajuntament de SAV.

Reservar a  http://entrapol.is/ZO4JI

“LLANÇADORA DE BANDES”
de les 19 a les 24 h a la plaça de la Vila
a càrrec de l'Ajuntament de SAV
Un escenari, dos dies i 8 bandes de kilòmetre 0
participen en un concurs per escollir als 2 grups
que sonaran a la Festa Major 2021.  Bandes
dissabte: Midnight Ramblers, Don Tomàs, La
Madam Boogie i Trancehumància. 
Org: McCoy.
Reservar a http://entrapol.is/BTav9

                    ESPECTACLE  DE CIRC
                   “AQUÍ NO HI HA NINGÚ” 
a les 19 h al Parc Freixeneda
a càrrec de Desastrosus Cirkus
Espectacle familiar amb diferents tècniques de circ
i d'humor. Desastrosus Cirkus és una de les
companyies més veteranes de circ de carrer de
Catalunya. 
Org: Ajuntament de SAV. 
Reservar a http://entrapol.is/xDXCo

“SESSIÓ DE DJ JOVES”  
a les 20.30 h a la plaça de les dones d'aigua
(skatepark)
Org: Ajuntament de SAV.
Reservar a  http://entrapol.is/HX8hl

http://entrapol.is/51N9u
http://entrapol.is/ZO4JI
http://entrapol.is/BTav9
http://entrapol.is/xDXCo
http://entrapol.is/HX8hl


"LA MUSIQUETA"
a les 21 h a les Pistes Esportives Can Miret
a  càrrec de La Musiqueta
Popurri de temes clàssics, populars, bandes sonores i versions originals. Org: Ajuntament de SAV.
Reservar a http://entrapol.is/uluLi

“AUDICIÓ DE SARDANES: COBLA LA NOVA
VALLÈS”
de 18.30 a 20.30 h a l’Ermita Sant Lleïr
a càrrec de Cobla la Nova Vallès

Cobla vallesana fundada el 1993, amb 27 anys 
d'experiència. Org: Ajuntament de SAV. 
Reservar a  http://entrapol.is/jbGmp

"CASTELLS DE FOC"
a partir de les 21.45 h 

a càrrec de Bocs i diables 

“MISSA SOLEMNE EN 
HONOR A SANT LLEÏR"

a les 18 h 
a l’Ermita Sant Lleïr

DIUMENGE 23 D'AGOST

DIJOUS 27 D'AGOST

http://entrapol.is/uluLi
http://entrapol.is/jbGmp


ACTIVITATS BIBLIOTECA
18, 19 i 21 d'agost de 2020

Inscripcions a b.st.antoni@diba.cat



ELS PRINCIPALS ESPAIS 

Ermita de Sant Lleïr

Plaça de la Vila

Parc de Can Sauleda Plaça de l'1 d'octubre de 2017

 Espais de les urbanitzacions: a la plaça de la Germanor (Les
Pungoles), a les Pistes esportives Can Miret i a la Rectoria Alfou

Plaça 11 de setembre

Escoles Velles Parc de Freixeneda

Plaça de les Dones d'aigua

Els concerts i activitats de la festa major es concentren en cinc espais principals.

S'han buscat els espais a l'aire lliure més òptims per adaptar les mesures d'aforament,
controlar els accessos als recintes i gestionar les entrades/sortides dels actes.



NORMES DE SEGURETAT DURANT
ELS ACTES

FES-TE VILA-MAJOR 2020, FESTA SEGURA #FMSAV2020

Puntualitat i 
assistència

Cal estar assegut/da 
durant tot l'acte

Segueix les instruccions
de l'organització

Si tens símptomes
queda't a casa

Respecta la distància 
social de seguretat

Prohibit entrar
begudes alcohòliques

Obligatori l'ús
 de mascareta

Renta't les mans
 amb gel hidroalcohòlic


