
Activitats festa major estiu 2019 

 

Dijous 20 de juny – Corpus Christi 

17h. Església parroquial de Sant Vicenç  

Ofici solemne i a continuació, processó de corpus 

 

Divendres 21 de juny  

A partir de les 17h. A l’av. Catalunya  

Inici de la fira d’atraccions (fins el 2 de juliol)  

 

Dissabte 22 de juny  

12h. Al Passeig Mossèn Cinto Verdaguer 

Actuació del grup Ajiaco Cubano 

 

Diumenge 23 de juny - Revetlla de Sant Joan 

De 21h a 23h. Al Passeig de mar 

Comença la revetlla amb dj dicha!  

22h. Al Passeig de mar 

Encesa de la tradicional foguera de sant joan 

22h. Carrer Capità mestres  

Tradicional revetlla de Sant Joan. Organitza: Comissió de veïns de la plaça Sant Joan 

 

Dilluns 24 de juny – Sant Joan 

17:30h. Carrer Capità mestres 

Festa de l’escuma infantil de Sant Joan  

 

Dimarts 25 de juny  

21h. Església vella de Vila Vella 

Concert del festival Música del mar. Espectacle de cultura russa. Organitza: Festalonia 

 

Divendres 28 de juny – Revetlla de Sant Pere 

De 10h a 20h. Passeig Mossèn Cinto Verdaguer 

Fira del disc de vinil (tercera edició) 

18h. Repic general de campanes anunciant la festa major d’estiu 



18:30h. Passeig Mossèn Cinto Verdaguer  

Pregó de Festa major a càrrec de l’Historiador Mario Zucchitello 

En acabar el pregó, encesa de traca d’inici de festa major. 

*en cas de mal temps, els actes es realitzaran a l’edifici la nau.  

19:00h. Platja Gran de Tossa 

Inici del festival de Rumba i Música Catalana a la platja – música ambient 

20:30h. Platja gran de tossa 

Actuació del grup Los Manolos 

23:00h. Platja gran de tossa 

Actuació del grup Rumba Tres 

00:30h. Platja gran de Tossa 

Los Manolos vs Rumba Tres 

 

Dissabte 29 de juny – Sant Pere co-patró de la vila  

De 10h a 20h. Passeig Mossèn Cinto Verdaguer 

Fira del disc de vinil (tercera edició) 

12h. Església parroquial de Sant Vicenç 

Ofici solemne en honor de Sant Pere amb acompanyament d’orquestra. Seguidament, tradicional processó de 

Sant Pere a la Platja gran 

13:30h. Plaça de l’església 

Audició de sardanes 

19h. Passeig Mossèn Cinto Verdaguer 

Audició de sardanes 

*els actes del dia seran amenitzats per la Cobla La Flama de Farners 

18:00h. Casa de Cultura 

Inauguració de l’exposició “temps i moments contemporanis”. Obra de “spurna”. Del 29 de juny al 14 de juliol 

de 2019. Inauguració el dia 29 de juny a les 18:00 al claustre de la casa de cultura. 

19:00h. Platja Gran de Tossa 

Inici del festival de Rumba i Música Catalana a la platja – DJ Solde 

20:30h. Platja gran de tossa 

Actuació del grup tossenc no somos ná 

22:00h. Platja gran de tossa 

Actuació del grup portobello  

23:30h. Platja gran de tossa 

Actuació del grup Buhos 



01:00h. Platja gran de tossa 

Actuació de DJ Solde 

 

Diumenge 30 de juny 

9:30h a la Platja gran de Tossa 

XXI Travessia de la badia de Tossa de Mar. Travessia solidaria per la investigació de la leucèmia infantil a 

l’Hospital Sant Joan de Déu.  

Organitza: UA Tossa i CNT. Col·labora: Ajuntament de Tossa de Mar 

De 10h a 20h. Passeig Mossèn Cinto Verdaguer 

Fira del disc de vinil (tercera edició) 

 

Dilluns 1 de juliol  

22:30h. Platja gran de Tossa 

Castell de focs artificials 

 

Dimarts  2 de juliol - Mare de Déu del Socors 

12h. Capella de la Mare de Déu dels Socors 

Ofici solemne amb acompanyament d’orquestra 

12:45h. Davant la capella de la Mare de Déu dels Socors 

Audició de sardanes 

19h. Passeig Mossèn Cinto Verdaguer 

Audició de sardanes 

22:30h. Carrer Socors 

Toquen a córrer ses nou sardanes 

A continuació, tradicional corre aigua amb l’associació de músics de tossa 

*per mantenir la tradició, es prega que durant el “Toquen a Córrer”, no es tiri aigua als balladors. En acabar, Correaigua de 

comiat de Festa Major per diferents carrers de la vila.  Sol·licitem a tots els veïns d’aquests carrers la seva col·laboració 

tirant aigua amb mànegues, cubells, regadores, etc. als participants del corre aigua 

Fi de les activitats de la festa major 

 

Divendres 5 de juliol  

Durant tot el dia. Platja gran 

XXI Torneig de futbol platja “vila de tossa”. El torneig s’inicia el divendres dia 5 i finalitzarà el diumenge dia 7 de 

juliol.  

 

20:00h. Biblioteca municipal de tossa 

Grup de lectura: comentem Sortir a robar cavalls de Per Petterson. 



 

21h. Església de Sant Vicenç de Tossa de Mar 

Concert de guitarra amb Ramon Dordal. Preu entrada 15€. Organitza: L’art de la guitarra. Col·labora: Ajuntament 

de Tossa de Mar 

 

Dissabte 6 de juliol  

Durant tot el dia. Platja gran 

XXI Torneig de futbol platja “vila de tossa”. El torneig s’inicia el divendres dia 5 i finalitzarà el diumenge dia 7 de 

juliol.  

19h. Als carrers comercials de la vila 

Shopping Night. Organitza: Unió de Botiguers de Tossa 

20h. Art gallery blanco grané (carrer nou, 10) 

Inauguració de l’exposició “15 anys d’art gallery”. Els assistents participaran en el sorteig d’una obra original de 

l’artista, que es celebrarà a les 21h.  

Organitza: art gallery blanco grané 

 

Diumenge 7 de juliol 

Durant tot el dia. Platja gran 

XXI Torneig de futbol platja “vila de tossa”. El torneig s’inicia el divendres dia 5 i finalitzarà el diumenge dia 7 de 

juliol.  

 


