Festa Major d'Hivern
Dosrius
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Maresme
Nucli urbà de Dosrius
Dins del nucli urbà de la població
147m

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

41.59467
2.40609
450503
4604945

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:

08075-324
Patrimoni immaterial
Manifestació festiva
Contemporani Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Adriana Geladó Prat
dc., 16/05/2018 - 02:00

Descripció
La Festa Major d'Hivern es celebra pels voltants del dia 17 de novembre, diada de dels
sants patrons de Dosrius Sant Iscle i Santa Victòria. En l'actualitat, la festa presenta actes
de tot tipus adreçats a tots els públics i té una durada de dos dies. D'entre els actes més
destacats hi ha la marxa de Santa Victòria i la caminada familiar de Santa Victorieta, la
missa solemne en honor als sants patrons, amb la presència dels gegants a l'interior del
temple i la cantada dels goigs, el ball protocol·lari dels gegants a la mateixa plaça de
l'església, amb cercavila inclòs, i el ball de plaça a la plaça del Comú.
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Observacions:
Altres denominacions relacionades amb l'element: Festa Major de Sant Iscle i Santa Victòria.

Història
A principis del segle XX, aquesta festa durava dos dies i ja era coneguda com la Festa Major
d'Hivern. Els actes consistien en un ofici de diversos capellans amb orquestra, una processó
amb les reliquies dels sants i un ball que es feia en una de les dues sales de ball del poble
(s'alternaven).
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