Festa Major
Vallcebre
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Berguedà
Vallcebre
Tot el nucli urbà.
1125

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.2032
1.8176
402388
4673014

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08293-10
Patrimoni immaterial
Manifestació festiva
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Lúdic
Pública
Anna Junyent Traserra
dv., 20/03/2009 - 01:00

Descripció
La Festa Major de Vallcebre es celebra el dia 15 d'agost, dia de la patrona de la població.
Aquesta és una de les festes més emblemàtiques i importants que es fan al municipi. Al
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voltant d'una setmana és el que dura i les activitats que s'hi realitzen són principalment
activitats de lleure i esbarjo, entre les que destaquen una caminada popular, els balls de
saló, els jocs de taula, teatre o sopar de germanor. Sempre i quan la meteorologia ho
permet, es fa a l'aire lliure, i sinó dins el recinte esportiu. La festa major no té una finalitat
econòmica ni amb ànim de lucre, simplement busca diversió i espectacle.

Història
Les festes majors vénen de molt lluny, de temps pre-cristians, quan s'instituïen celebracions per
agrair a les divinitats els fruits de la terra. Algunes d'aquestes festes majors, originàriament
paganes, foren cristianitzades. El lligam entre la festa major i el poble era tant, que moltes festes
majors, des de l'edat Mitjana, es celebren el dia del sant patró de la població.
La festa major sovint és la festa més grossa i esperada del poble i es celebren a l'estiu,
generalment a l'agost, quan la sega i la batuda ja eren fetes, d'aquí es pot deduir el seu origen
emminentment rural. Antigament la festa es feia per Sant Victo, al juliol, però degut a la feina que
hi havia al camp, la Festa Major es passà a l'agost, per Santa Maria.

Bibliografia
www.vallcebre.cat
Programes Festa Major de Vallcebre.
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