
Us comuniquem que, per la majoria d’actes 
d’aquesta Festa Major serà IMPRESCINDIBLE 
i OBLIGATORI agafar entrades anticipades i 
numerades (ja sigui de pagament o invita-
cions). 
ELS ACTES DE LA FESTA MAJOR A L’ENVE-
LAT VALDRAN 3€ i ELS DE CAN RATÉS,
1€ PER ENTRADA. A partir del dia 29 de 
juliol les podreu adquirir a la plataforma 
www.entrapolis.com
Es posaran a disposició per la gent que ho 
vulgui un nombre limitat de tauletes i 6 
cadires (20 €), que es disposaran al voltant 
de la pista de l’envelat, només pel dia 10 i 11 
d’agost (balls i concert de la Festa Major). Per 
reserves, fins el dia 5 d’agost, poden trucar al 
telèfon ( 937678441 – Ext 7).
La recaptació de totes les entrades de la 
Festa Major 2022, aniran íntegrament en 
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benefici de l’hospital Sant Joan de Déu per la 
lluita contra el càncer infantil.    
CORREFOC: agrairíem als veïns dels carrers 
per on passar el correfoc (Sant Ramon, 
Ponent i Montagut), que no hi deixin vehicles 
ni pertinences que es puguin cremar. Per 
evitar accidents provocats per la pólvora 
mullada, es prega no tirar aigua durant el 
transcurs del correfoc. Cal portar roba 
adequada. 
Queda reservat el dret d’admissió. La regido-
ria de Cultura es reserva el dret de modificar 
el present programa, si per causes alienes a 
la seva voluntat així s’hi veiés obligada 
(aquests canvis es comunicaran a través de 
les xarxes socials de l’Ajuntament) i agraeix a 
tots els qui han ajudat a fer possible una 
vegada més, la FESTA MAJOR.

Moltes gràcies.

Agraïments i col·laboracions:
ADF
ANYTIME FITNESS SANTA SUSANNA
BARBERIA ROCHÉ
CAN PURRÀ
CARNISSERIA I XARCUTERIA ROSBERT
CARREFOUR SANTA SUSANNA
ESTANC I PARERERIA NOGUERAS
GALERIES PISCIS
HORTALISSES PI

LA BOTIGA DEL PA
LOCAL SOCIAL SANTA SUSANNA
L’HORT D’EN RIPOLL
MARINELAND
PLANET SPORT
RESTAURANT MA BRASA
SONIA Y MAYTE BOHEMIAN SHOP
TRENES TURÍSTICOS SANTA SUSANNA
WATER WORLD



DISSABTE, 06 D’AGOST
22.00h CORREFOC A càrrec de les Forces 
Infernals de Poble Nou. El recorregut serà 
el següent: sortida des del Parc del
Colomer, carrer Sant Ramon, carrer 
Ponent, carrer Montagut i arribada a la 
Plaça Pau Casals.
23.30h BARRAKES Amb l’actuació dels 
grups: Koers - Bounce Twice - Dj Jorge 
Peñafiel 
A la Masia de Can Ratés. Organitza: AEiG 
Montagut (El Cau) – Xqt’s i Ajuntament 
de Santa Susanna.

DILLUNS, 8 D’AGOST
ENROTLLA'T I BALLEM!!! SSOM i BALLEM
Et conviden a preparar la Festa Major!
21.15h LLIGADA POPULAR DE CINTES
Preparem les cintes que serviran per a les 
tradicionals curses de la Festa Major.
22.00h BALL FOLK A càrrec de "441".

DIMECRES, 10 D’AGOST 
11.30h ESPECTACLE FAMILIAR (circ)
A càrrec de Moi Jordana Cia de Circ, amb 
el seu espectacle Mr Alret.
“Mr Alret, comediant, malabarista, manipu-
lador d’objectes, equilibrista i acordionista 
de professió. És un personatge excèntric 
que té un carrer propi, on ens submergirà 
en el seu univers humorístic a través del joc, 
transportant-nos a un món de màgia, 
humor i fantasia. Espectacle per a tota la 
família, circ clàssic amb dosis de contem-
poraneïtat. Senyores i senyors, nens i nenes, 
passin i vegin, i sobretot gaudeixin de 

l’espectacle”.
A la masia de Can Ratés. Aforament limitat.
Accés amb entrada 1€.
21.00h REPICADA DE CAMPANES anunciant la 
Festa Major.
21.30h SOPAR AL CARRER DE FESTA MAJOR
Tradicional sopar pels carrers del centre urbà. 
23.30h BALL AMB L’ORQUESTRA MARINADA
A l’aparcament del Local Social.

DIJOUS, 11 D’AGOST
11.00h ESPECTACLE FAMILIAR (màgia) A càrrec de 
Gerard Borrell, amb el seu espectacle Màgia
en Família. 
“Gerard Borrell presenta un espectacle transgres-
sor per gaudir en família. Trencant amb els este-
reotips del mag familiar, ens demostra que pot 
fer gaudir a adults i a petits al mateix temps. No 
és un xou per il·lusionar, ni per creure en l'impossi-
ble, ni tampoc per somiar despert. Res de totes 
aquestes horterades! És un espectacle per riure 
en família, punt. La missió de Gerard Borrell és que 
ningú s'avorreixi, que pares, fills, avis, néts, oncles, 
cosins, amics, cangurs i aquest tio que passava 
per aquí s'ho passin igual de bé. I, com el noi és 
obstinat nivell Pro, ho aconsegueix”.
A la masia de Can Ratés. Aforament limitat.
Accés amb entrada 1€.
12.00h OFICI SOLEMNE En honor a Santa Susanna, 
cantat pel Cor Parroquial. A l’Església Parroquial.
13.00h HOMENATGE A LA GENT GRAN Amb la 
col·laboració de l’Obra Social La Caixa. A la 
Plaça Catalunya. Tot seguit, vermut popular.
18.00h SARDANES La cobla orquestra Montgrins, 
oferirà tres sardanes. A la Plaça Catalunya.
19.00h INAUGURACIÓ DE L’ESCULTURA PÚBLICA, 

“FLOR DE SANTA SUSANNA” A càrrec de 
l’escultor local Pep Ferrer Laguarda, al 
Centre Cívic. Seguidament, inici de l’expo-
sició “SILENCIS D’ART... 40 ANYS”, exposi-
ció d’escultura, dibuix i poesia. “L’art és 
un silenci expressat... l’expressió d’un 
silenci... és art”. Pep Ferrer Laguarda.
20.00h CONCERT DE FESTA MAJOR
A l’aparcament del Local Social (envelat).
A càrrec de l’orquestra Montgrins.
A l’envelat (aparcament carrer Sant 
Ramon). Aforament limitat. Accés
entrada 3€.
A l’entrada de l’envelat NO es vendran 
entrades.
23.30h BALL DE FESTA MAJOR A l’aparca-
ment del Local Social (envelat) ballarem 
amb la música de l’orquestra Montgrins.

DIVENDRES, 12 D’AGOST
D’11 a 14.00h TOBOGAN AQUÀTIC Tobogan 
de 75 metres, cal portar banyador i tova-
llola, ja que es tracta d’un tobogan amb 
aigua per poder baixar lliscant. Per totes 
les edats. A la baixada del carrer de
Can Font.
D’11 a 14.00h i de 17.30h a 20h Exposició 
“SILENCIS D’ART .. 40 ANYS” Al Centre Cívic.
18.30h ESPECTACLE FAMILIAR (TEATRE/-
CLOWN) A càrrec de Marcel Gros, amb el 
seu espectacle Particular. 
“Un PARTICULAR personatge arriba a la 
ciutat i s'instal·la en un racó de la plaça...la 
gent l'observa, a ell li agrada la gent i fa 
coses perquè riguin i aplaudeixin, a ell li 
agrada el so dels aplaudiments Barrejant la 
sensibilitat de el clown, la ironia del bufó i la 

comunicació directa del showman. Crea un 
llenguatge particular que captiva directament 
als espectadors de totes les edats. Pren la realitat 
i la transforma a través del riure i de la imagina-
ció. El quotidià es torna espectacle i l'espectacle 
es torna quotidià. Què es pot esperar d'algú que 
guarda la lluna en una caixa de cartró?”
A la masia de Can Ratés. Aforament limitat.
Accés amb entrada 1€.
20.30h DIADA CASTELLERA DE FESTA MAJOR Amb 
la Colla Castellera de l’Alt Maresme i la Selva 
Marítima. A la plaça Catalunya.
22.30h ORGASMES, LA COMÈDIA
“ORGASMES és una comèdia que tracta les 
diferències entre homes i dones i la convivència 
en parella. Es remunta des Adan i Eva fins a 
l’actualitat. Una bona manera de veure que tot i 
que hi hagi una constant guerra de sexes, 
sempre acaben essent el millor complement l’un 
per l’altre”.
Amb Roger Pera i Sam Sanchez. 
A l’envelat (aparcament carrer Sant Ramon).
Aforament limitat. Accés entrada 3€.

DISSABTE, 13 D’AGOST
10.00h CURSA DE CINTES INFANTIL La tradicional 
cursa de cintes infantil per als més petits del 
nostre poble, tindrà lloc a la Plaça Catalunya. Hi 
podran participar tots els nens/es fins als 10 anys.
11.00 a 14.00h EXPOSICIÓ “SILENCIS D’ART.. 40 
ANYS” Al Centre Cívic.
11.30h CURSA DE CINTES INFANTIL I per als no tant 
petits, la segona cursa de cintes també es farà a 
la Plaça Catalunya i serà per tots els nens/es de 10 
a 14 anys.

17.30h a 20.00h Exposició “SILENCIS D’ART .. 
40 ANYS” Al Centre Cívic.
18.00h XXIIa TROBADA DE GEGANTS A la 
plaça de la pagesia.
18.30h CERCAVILA DE GEGANTS Amb les 
colles de Sant Esteve de Palautordera, 
Santa Maria de Palautordera, Canet de 
Mar, Malgrat de Mar i Pineda de Mar, 
acompanyant en SIDRU, la SUSANNA i la 
GRACIETA. El recorregut serà: carrer Sant 
Ramon, carrer Ponent, carrer del Bou, 
carrer Verge de Montserrat, carrer Mon-
tagut i plaça Catalunya. A l’arribada a la 
plaça Catalunya, acte de celebració
70 aniversari de l’Esbart Dansaire.
Organitza: Esbart Dansaire/Colla de 
geganters i grallers de Santa Susanna.
22.30h IMPRO SHOW “Planeta Impro 
presenta la seva creació amb més èxit: 
Impro Show, un espectacle d’humor, origi-
nal i interactiu. Els actors surten a escena 
sense guió, i el públic decideix què 
passarà. Un xou diferent i únic en cada 
funció! La dinàmica de cada espectacle 
és molt senzilla: a l’inici de la funció sol·lici-
tem al públic que escrigui una frase en 
una targeta. Posteriorment, aquests 
suggeriments extrets a l’atzar es converti-
ran en els nostres Impro títols, amb els 
quals els actors crearan damunt de 
l’escenari entre sis i set històries diferents 
on divertiran, sorprendran i emocionaran 
als presents”.
A l’envelat (aparcament carrer Sant 
Ramon). Aforament limitat.
Accés entrada 3€

DIUMENGE, 14 D’AGOST
10 a 13h TROBADA DE PUNTAIRES
11.00 a 12.00h MASTERCLASS DE ZUMBA A càrrec 
de ANYTIME FITNESS SANTA SUSANNA. Obert a 
tot el públic. A la plaça Catalunya. 
11.00 a 14.00h EXPOSICIÓ “SILENCIS D’ART.. 40 
ANYS” A càrrec de Pep Ferrer Laguard. Al 
Centre Cívic.
11.00 a 14.00h ESPECTACLE FAMILIAR (arts escè-
niques amb noves tecnologies) A càrrec de 
Holoqué, amb el seu espectacle La Caixeta.
“Dues ballarines descansen al capdamunt 
d'una caixeta de música gegant. L'espectacle 
ens endinsa en un viatge ple d'engranatges 
que es transformen i donen vida a una bonica 
història d'amor prohibit entre la música i la 
dansa sota el govern del rei por. Un relat sobre 
el despotisme i els amors prohibits en un 
cosmos regit per la música i la dansa. Un viatge 
explicat amb hologrames i vídeo mapping.”
A la masia de Can Ratés. Aforament limitat. 
Accés amb invitació.
17.30 a 20.00h EXPOSICIÓ “SILENCIS D’ART.. 40 
ANYS” A càrrec de Pep Ferrer Laguard. Al 
Centre Cívic.
18.00h CURSA DE CINTES ADULTS Per tots 
aquells que vulguin passar una bona estona i 
tinguin més de 14 anys. A la Plaça Catalunya.
23.00h GRAN CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI A 
càrrec de la pirotècnia IGUAL. A la platja de les 
Dunes, espectacle pirotècnic. Des de les 22.15h i 
des de la parada de bus de Can Feliu, hi haurà 
servei de transport gratuït, a càrrec del CUC 
(Trenes Turísticos).
00.00h CONCERT DE FI DE FESTA MAJOR A l’Envelat 
(aparcament carrer Sant Ramon) amb el 
conjunt APACHE.


