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EXPOSICIONS
CASA SALADRIGAS 
(c. Roig i Raventós, 2)

5è aniversari dels Castellers de l’Alt Maresme
Del 9 d’agost al 7 de setembre

FOCS I FESTES 2019
25a edició del concurs fotogràfi c
Del 10 d’agost al 7 de setembre

SALA GARCIA – TORNEL 
(c. Ample, 11)

“El arte de un jubilado” – Emiliano Aguilar
Del 16 d’agost a l’1 de setembre

SALA CASA OMS 
(planta baixa, c. Ample, 11)

“Oci & Nit” – Tastets de l’Arxiu
Fons Juli Barber. Blanes (1967-1977)
Del 9 d’agost al 7 de setembre



Dimecres 14 d’agost
19.00 h Espectacle de màgia “Magia et Affectus, 
el millor del Mag Igor”, a la Biblioteca Comarcal de 
Blanes. Aforament limitat. Reserva prèvia de l’entrada 
a la mateixa biblioteca.

Divendres 16 d’agost
19.00 h Toquen a córrer amb l’Esbart Joaquim Ruyra 
acompanyats de la Banda Cobla del Col·legi Santa 
Maria, al c. de Raval sud.

20.15 h Cercavila  “Places i carrers” amb la 
participació de la Colla Gegantera de Blanes, la Colla 
de Diables “Sa Forcanera”, l’Esbart Joaquim Ruyra i la 
Banda Musical de Blanes i Mn. Joan Batlle.
Recorregut: Sortida de c. Raval sud, rambla Joaquim 
Ruyra, pg. de Mar per passeig Cortils i Vieta, c. Ample 
i plaça dels Dies Feiners.

22.30 h Concert BIFLATS, a la plaça dels Dies Feiners.

Dissabte 17 d’agost
Cursa Córrer el Cós 
Sortida del pg. de Mar (davant de la Casa Saladrigas) 
fi ns a la plaça de l’Església:

     18.00 h Inscripcions (davant de la Casa Saladrigas)           
     18.30 h Cercavila
     19.00 h Cursa Córrer el Cós
     19.30 h Lliurament de premis

22.30 h XXXVI Caminada popular Nit de Sant 
Bonós

Benvolguts Blanencs i Blanenques,

Per primer cop puc dirigir-me a vosaltres a l’inici d’aquesta Festa 
Major Petita, que tots valorem i ens ajuda a mantenir presents 
moltes de les nostres tradicions com a poble. 
Pels volts de la primera quinzena d’agost, Blanes celebra cada any 
la Festa dels Copatrons, Sant Bonós i Sant Maximià, coneguda 
popularment com la ‘Festa Major Petita’. La Festa dels Copatrons 
es viu d’una manera més nostrada, activa i respectuosa amb el 
nostre passat, i  fi ançant el futur.
Durant tots aquests anys, una de les entitats que ha estat treballant 
colze a colze amb l’Ajuntament en l’organització d’aquest cicle ha 
estat Acció Cultural Es Viver, a qui hem d’agrair la tasca desenvo-
lupada rescatant antigues tradicions de la vila. Ara, Es Viver s’ha 
donat un temps de descans, i han agafat el relleu les entitats cul-
turals, així com d’altres juvenils i esportives, moltes de les quals ja 
participaven activament en la Festa Major Petita.

Gràcies a la suma d’esforços d’aquestes entitats i del consistori, 
Blanes tornarà a gaudir d’un altre cicle festiu que inclourà des de 
la ja consolidada Cursa Córrer el Cós fi ns la cercavila Places i Car-
rers, passant per la marinera Tirada a l’Art a la platja d’Els Pins, les 
Sardanes i Havaneres, o la Xocolatada Popular coincidint amb la 
Festa dels Copatrons, el 21 d’agost.

No hem d’oblidar un dels actes més participatius que també cele-
brem: la Caminada Popular Nit de Sant Bonós, que aquest 2019 
compleix la seva 36a edició, havent arribat als 5.000 participants. 
Una mostra que Blanes és una ciutat activa i dinàmica, que ens 
convida a gaudir de la festa amb tota mena d’al·licients.
Un cop més, recordar el tarannà obert i  respectuós del nostre po-
ble,  agrair a tots la feina que fa possible aquestes estones de lleu-
re, i emplaçar-nos a fer de Blanes i els seus carrers la nostra llar. 

Us desitjo que gaudiu tots i totes d’una Bona Festa Major Petita!

Àngel Canosa Fernández
Alcalde de Blanes

Per a més informació: 
https://www.blanes.cat/docweb/caminadapopular-
nitdesantbonos

Diumenge 18 d’agost
08.00 h Tirada a l’art davant de la plaça Mare 
de Déu del Vilar.
09.00 h Sardinada popular a càrrec de l’Associació 
de Veïns dels Pins, davant la plaça Mare de Déu del 
Vilar.
12.00 h Vermutada popular a càrrec de la Colla 
Gegantera de Blanes, a la plaça d’Espanya.
19.30 h Audició de sardanes amb la Cobla 
Rossinyolets, al Banc dels Músics. 
21.00 h Espectacle musical a càrrec del grup
Nabac, Records per a tu, a la plaça dels Dies 
Feiners.

Dimecres 21 d’agost
09.00 h Xocolatada popular sota l’arc dels 
Copatrons.
11.30 h Ofrena fl oral sota l’arc dels Copatrons.
12.00 h Ofi ci solemne a la parròquia de Santa Ma-
ria.
19.00 h Concert de la Banda Cobla Col·legi Santa 
Maria de Blanes, a la plaça de l’Església, en motiu 
dels 700 anys de la Parròquia Santa Maria.
21.00 h Cantada d’havaneres a càrrec del grup Ca-
botatge Havaneres de la Selva Marítima i el grup 
Xarxa del barri barceloní del Poble Sec, amb cremat 
popular, al pg. de Mar (Banc dels Músics). 

 


