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Festa Major 2010

Quan arriba l’estiu, la calor convida a sortir al carrer, i 
és a l’estiu quan té lloc la nostra Festa Major, el moment 
de retrobar-se, de participar dels actes de manera activa 
i de gaudir de la llum i els colors. Som conscients que 
ens trobem en una època difícil a nivell econòmic i és 
per això que enguany la Festa Major es caracteritza 
per la seva austeritat, encara que no defuig la tradició 
ni l’aposta pels reptes més innovadors. Us encoratjo 
a participar de la festa com sempre feu, amb alegria 
i il·lusió, omplint els nostres carrers de vida, deixant 
les preocupacions quotidianes a un costat i amb un compromís ferm envers el 
nostre poble. A Sant Fost no hi faltaran les colles, que ens engrescaran d’allò més; 
les orquestres, amb balls inoblidables a la llum de la lluna; el concurs de paelles, 
ocasió de compartir un bon àpat amb els amics; els cotxes antics, una tradició 
que no podem perdre; els gegants, que ja són una realitat; i una Festa Major no 
seria igual sense les competicions esportives, aplec de salut i convivència. Per 
aquesta raó, m’agradaria que tots ens trobéssim en els actes que l’Ajuntament ha 
preparat: ens esperen dies de diversió i de joia estiuenca.

Us desitjo una feliç Festa Major 2010!!!
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Benvolgudes amigues,
Benvolguts amics,

Un any més ens trobem davant d’un element d’identitat 
tant gran com el que representa la nostra Festa Major, on 
la intenció de l’àrea de Promocions Culturals, junt amb 
la comissió de festes, ha estat el treball per donar valor 
a una festa que forma part de la imaginari col·lectiu de 
tots els ciutadans i ciutadanes.

La Festa Major és una manifestació popular per 
excel·lència, i l’hem volgut fer un cop més, participativa, 
on les persones es sentin part de la comunitat, doncs 
el ritual que representa la festa major, expressa sentiments que no són visibles 
en la vida quotidiana a causa del capteniment que imposa la norma social, però 
amb la festa major es respira d’una forma o d’una altra aquest aire conceptual, la 
transfiguració de tots i cadascú enmig d’un somni col·lectiu en el qual el més i el 
menys benestant confonen la seva modèstia i opulència, un temps simbòlic en el 
qual el savi i el foll manifesten la seva semblança, un temps de prodigis en el qual 
el dia es pot fer nit i la nit es pot fer dia.

La Festa Major del nostre poble ha de seduir sobretot als ciutadans, que són els 
veritables protagonistes de la festa, doncs els grups dels barris, les associacions, 
les entitats, els esplais, les colles, són formats per persones que demostren cada 
any la seva capacitat creativa amb un criteri artístic demostrat que cal respectar, 
els grups de joves que s’apleguen en una colla de diables i que participen en el 
correfocs, o aquella colla gegantera que fa del seu passeig un referent històric, 
o aquells que demostren la seva sana competitivitat amb un concurs de paelles, 
confereixen a la festa la seva implantació territorial, amb aquestes persones la 
festa toca de peus a terra.

No puc acabar sense agrair-vos a tots el suport donat l’any passat amb la vostra 
presència a la festa major i desitjar-vos que enguany gaudiu un cop més d’aquesta 
festa tant nostre, que està feta per vosaltres i per a vosaltres.

Salutacions de tot cor,

Antoni Pinyero
Regidor de Promocions Culturals i Festes
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14.00h REpic SolEmnE dE campanES

18.00h TiTEllES
 El Maleït Castell de Galiot teatre
 En un lloc molt lluny d’aquí, no se sap on, hi ha un país molt petit.
 A dalt d’una muntanya, un gran castell regnat per un rei i una bruixa.
 Un bon dia, el rondallaire escapa del castell arriba a un poble, el 

cavaller l’ha sortit a buscar.
 La bruixa ja té a punt la poció...
 ... aconseguirà convertir-lo en un titella de fil? Potser la gent del poble 

l’ajudarà.
 lloc: Mas Llombart. Zona Font Better

19.00h HavanERES
 amb el grup Barca de mitjana
 Rom cremat i pastes per la gent gran de Sant Fost
 lloc: Plaça Esbert
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21.00h pREgó dE comEnçamEnT dE FESTa majoR
 a càrrec de les colles de Sant Fost
 lloc: Plaça de la Vila

21.30h coRREFoc
 a càrrec del Ball de diables de mollet del vallès 
 Segueix el recorregut amb els diables fins arribar 

al Parc de Pau
 Sortida: Plaça de la Vila

22.30h magníFic caSTEll dE FocS aRTiFicialS
 dE FESTa majoR
 Vine a gaudir d’un gran espectacle de so i de llum
 lloc: Parc de la Pau

23.00h la Banda del Surdo
 La percussió és una festa que es balla amb l’oïda, s’escolta amb els ulls i 

s’assaboreix amb els peus. Percussionistes i ballarines prenen l’escenari 
amb un espectacle carregat d’energia i color.

 Música cos a cos, ritmes d’arreu del món, passió, moviment, alegria,... i 
molta, molta calor.

 lloc: Parc de la Pau

Es rEalitzaran 

tancamEnts 
dE carrErs i 

dEsviamEnts sEgons 

avanci El corrEfoc.

tancat tram c/ Xops 

EntrE c/ ocElls i c/ 

amics dE 15.00h fins a la 

finalització i rEcollida dE 

l’EspEctaclE piro tèc nic.

tancat tram av. mauri 
EntrE la rotonda dEl 

frontó i c/ ocElls dE 
22.00h a 4.00h.
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Des concERT jovE 
de les lloc: Carpa Jove. La Bòbila
00.00h actuaran: • The Fish amb the Scubadivers (guanyador de concurs
     de maquetes de l’IES Alba del Vallès)
  • Bustin’out

Actes esportius del divendres

17.00h 11a mElé dE BoTxES dE FESTa majoR
 lloc: Pista de botxes. Avinguda Aragó
  inscripcions: Començaran el dilluns dia 12 de juliol a partir de les 

18.00h a la mateixa pista
 

20.30h 35è ToRnEig dE FuTBol Sala
 SEmiFinalS
 lloc: Pavelló 2
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12.00h concuRS dE paEllES
 Obert a totes les persones o grups que desitgin participar
 Inscripcions: a l’ajuntament fins el 16 de juliol.
 paElla gEganT per a tothom que vulgui i fins que s’acabi.
 La paella s’ha de menjar en el mateix recinte.
 S’han de portar plats i coberts. Hi haurà servei de bar.
 Horari aproximat de lliurament de tastets al jurat i de repartiment 
 de la paella gegant a les 14.00h.
 Entrada de públic al recinte: a les 10.00h.
 L’ajuntament només pot garantir taules i cadires pels participants al 

concurs.
 lloc: La Bòbila (davant pavelló 2)

12.00h gRan FESTa d’aigua i coloR
 amb el grup Bombolla.
 lloc: La Bòbila (davant pavelló 2)
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19.00h SaRdanES
 amb la cobla cervianenca
 lloc: Plaça de la Vila
 

23.00h gRan Ball
 amb l’orquestra plateria 
 Es necessita gent amb moltes ganes de ballar!
 lloc: Parc de la Pau

Des concERT jovE
de les lloc: Carpa Jove. La Bòbila
00.00h actuaran: • Alter Ego
  • Klaudia

Actes religiosos dissAbte

19.30h acTiviTaTS pElS méS mEnuTS
 pallassos i gimcana
 organitza: Església Evangèlica Sant Fost
 lloc: Parc de la Pau

20.00h  miSSa ExEQuial
 Per a tots els difunts del poble morts des de l’última Festa Major.

tancat tram c/ Xops 

EntrE c/ ocElls i c/ 

amics dE 15.00h a 

04.00h. accés pErmès 

als vEïns
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Actes esportius del dissAbte

08.30h TRoBada dE TRial
 lloc: Terrenys situats davant de Restaurant Mas Corts
 A partir de les 10.30h exhibicions de trial de:
  • Nens de 10 anys
  • Adults
  • Sèniors
 organitza: Motoclub Cent Peus

10.00h 12 h dE FRonTó
 lloc: Frontó Municipal

 35è ToRnEig dE FuTBol Sala
18.00h Final torneig veterans
19.00h Final pel 3r i 4t lloc
20.00h Final
 lloc: Pavelló 2



12 Sant FoSt de CampSentelleS



programa de FeSta major 2010 13

09.00h xxv TRoBada d’auToS i moToS anTicS
 a les 10.00h Concentració i exposició al Parc de la Pau.
 a les 11.00h Inici del recorregut: Ctra. B-500, direcció Montornès, 

Cardedeu, La Garriga, Sant Feliu de Codines, Polinyà, Santa Perpètua, 
i de tornada per Mollet fins a Sant Fost, Av. Monturiol, Riera Sunyer, 
Pompeu Fabra, Plaça Esbert, Perpetu Socors, Ctra. Badalona, Prat de la 
Riba, Av. Mauri fins al Parc de la Pau.

 a les 12.30h Concentració a l’Av. Mauri / Parc de la Pau
 coordinador de la cursa: Vicenç Sallent

 campanya donació de Sang
 lloc: Avinguda Mauri
 Hora: de 9.00h a 14.00h
 organitza: Associació Donants de Sang de 

Sant Fost

17.30h xi pinTada dEl caRRER SanT iSidRE
 Si tens entre 3 i 12 anys i ens vols ajudar a pintar el terra del carrer Sant 

Isidre, t’hi esperem!
 inscripcions i lliurament del material: fins a mitja hora abans al 

mateix carrer.
 obsequis a tots els participants.
 organitza: els veïns i veïnes del carrer Sant Isidre.

 ESpEcTaclE d’animació
 “laboratorio mágico” 
 La pallassa Mandarina està feliç perquè el seu avi li ha regalat una vareta 

màgica. Amb l’ajuda dels més petits aprendrà a fer màgia amb ella.

tancat tram av. mauri 

EntrE c/ ocElls i c/ 

amics dE 08.00h a 

10.00h i dE 12.00h a 

14.00h
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19.00h TallER dE maQuillaTgE
 Vols maquillar-te? Estem de Festa Major! 
 lloc: Parc del c/ Sant Isidre
 organitza: Associació de Botiguers

19.30h magníFic concERT
 interpretat per la capella de música Santa maria i la coral El 

clavell.
 lloc: Plaça de la Vila

23.00h gRan Ball dE FESTa majoR 
 orquestra Taxman Band
 lloc: Parc de la Pau

De caRpa jovE 
23.00h lloc: La Bòbila
a 02.00h

Actes religiosos diumenge

12.00h A l’església parroquial missa solemne en honor del nostre Sant patró

tancat tram c/ Xops 

EntrE c/ ocElls i c/ 

amics dE 15.00h a 

04.00h.  accés pErmès 

als vEïns
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18.00h BEREnaR i ExHiBició pER la gEnT gRan 
 lloc: Plaça de la Vila
 col·labora: Associació Cultural de Dances de Sant Fost.
 Durant el berenar hi haurà una exhibició de sevillanes
 Retirada de tiquets pel berenar a l’OAC del 19 al 21 de juliol. 
 Els tiquets són gratuïts. 
 Requisits: majors 65 anys i empadronats a Sant Fost. Cada persona 

podrà retirar dos tiquets com a màxim.
 l’entrada al ball serà lliure

20.00h dESFilada dE gEganTS
 a càrrec de la Colla de Mollet
 BaTEig dEl gEganTS dE SanT FoST, en Faust i la marina a càrrec 

del Mossèn Daniel Monserdà.
 lloc: Plaça de la Vila

23.00h  Fi dE FESTa
 amb un espectacle innovador:
 La Via Làctia, ...espectacular obra amb Titelles gegants tocades 

amb la màgia de la llum negra a càrrec de la companyia El cau de 
l’unicorn. 

 Espectacle per a tothom, grans i petits, perfecte per tancar la Festa 
Major en família.

 lloc: Plaça de la Vila
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Del 20 al 29 de juliol a partir de les 17.00h
ExpoSició a càrrec de l’Agrupació Artística de Sant Fost. 
inauguració: Dimarts 20 de juliol a les 19.00h
lloc: Sala d’exposicions de l’Ateneu

tots els Actes són grAtuits.
des de l’AjuntAment us volem AnimAr A que guArniu bAlcons i finestres durAnt

lA festA mAjor i Així Aconseguirem, entre tots, un Ambient encArA més festiu!!!

concuRS caRTEll FESTa majoR
El Cartell de la Festa Major 2010 és obra de l’Àlex Casabò i Tormo, Guanyador de 
l’XI Concurs de Cartells de Festa Major

FiRa d’aTRaccionS
Tots els dies de la Festa Major a la zona de l’antic IES.
Dimarts 27 de juliol “Dia del nen” (preus especials)

Divendres 23 de juliol

coRRETaSQuES
Venda de tiquets als bars del municipi. 
Hora: 17.00h
lloc: Av. Aragó / Av. Joaquim Blume

lES collES van alS FocS
Hora: 21.30h
lloc: Plaça de la Vila

lES collES van al Ball
Després del ball, prova sorpresa
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Dissabte 24 de juliol

Durant la paella popular,
“EnciERRu collERo”
Hora: 11.45h
lloc: Parc de la Pau fins la Bòbila

Després de la paella,  prova sorpresa
lloc: La Bòbila

Durant la tarda, gimKana collES
lloc: La Bòbila

lES collES van al Ball
Després del ball, prova sorpresa

Diumenge 25 de juliol

dESpERTada
a lES 7.00h
Us esperem!
Sortida: Parc de la Pau

dinaR dE gERmanoR
Després de la trobada d’autos i motos antics. 
lloc: la Bòbila
Després de dinar, prova sorpresa

lES collES pinTEn! Pintada del Carrer Sant Isidre
Hora: 17.30h
lloc: Carrer Sant Isidre
Després de la pintada, prova sorpresa
lloc: la Bòbila

lES collES van al gRan Ball dE la FESTa majoR
Hora: 23.00h
lloc: Parc de la Pau
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Consells per a seguir abans i durant la celebració
del correfoc i dels focs artificials

pels veïns:
• Retireu els vehicles de la zona per on passarà el correfoc, per evitar mals pitjors a la 

gent i al vostre cotxe
• Tanqueu les portes, les finestres, els balcons i protegiu les obertures per evitar 

l’entrada de guspires que puguin causar un incendi.
• Guardeu i recolliu el mobiliari de jardí així com els tendals o veladors i no deixeu 

roba estesa per evitar que es pugui encendre.

pels assistents:
• Informeu-vos bé per on passarà el correfoc i seguiu les recomanacions dels 

organitzadors i dels serveis d’ordre.
• Pel correfoc porteu roba de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, un barret 

de roba i unes sabates esportives de pell que us agafin fort els peus per evitar 
ensurts.

• Si se us encén la roba, tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les flames. NO s’ha de 
córrer doncs les flames s’estendrien encara més pels vostres vestits.

• Eviteu en la mesura possible les aglomeracions.

Si seguim aquests consells evitarem entre tots petits accidents i ens ajudareu a tenir 
unes activitats ben segures.

Dilluns 26 de juliol

lES collES acompanYEn alS gEganTS
Hora: 20.00h
lloc: Sortida Parc de la Pau fins l’ajuntament

pRoclamació dE la nova colla guanYadoRa dEl 2010
Hora: 22.45h
lloc: Plaça de la Vila
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