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EL ProGrAMA dE FESTA MAJor SANT FELiU 2018 HA 
ESTAT EdiTAT PEr L’AJUNTAMENT dE CABrErA dE MAr
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Jordi Mir i Boix

Alcalde de 
Cabrera de Mar

Som un poble tranquil, sí, però també ens agrada la 
gresca, i la Festa Major de Sant Feliu és una excel·lent 
oportunitat per demostrar-nos que sabem combinar 
tranquil·litat i diversió.

Els darrers anys, la nostra Festa Major ha anat creixent 
en tots els sentits: ha crescut en nombre d’actes, en 
participació i en intensitat, i ho ha fet a l’entorn del se-
guici de cultura popular amb un protagonisme indiscu-
tible de la colla gegantera i els diables Macabres. En-
guany celebrarem el tercer Emplaça’t, acte central de 
la Festa Major, que recull l’essència de la diversió en 
grup.

Vull agrair de tot cor la dedicació de totes les persones 
que, bé a través de les entitats o bé des del Consell de 
Festa Major, aporten temps, coneixement i il·lusió per 
fer realitat la nostra estimada Festa Major de Sant Fe-
liu. Són ells que la fan créixer any rere any, fent créixer 
així l’estima pel nostre poble.

Com també és de justícia agrair la dedicació i el bon fer 
dels tècnics municipals, dels membres de la brigada de 
GICSA i dels agents de la policia local, que fan possible 
la coordinació dels actes en les millors condicions d’or-
dre i seguretat i que permeten que un cop passada la 
festa, torni la tranquil·litat. 

Us convido a gaudir d’uns dies intensos, a emplaçar-vos, 
i a fer-ho de manera alegre, distesa, pacífica i cívica. 
Molt bona Festa Major a tothom! 

Emplaceu-vos!
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Cabrera de Mar és un poble que, segurament, es ca-
racteritza per la seva tranquil·litat. Sant Feliu, però, fa 
que tots els cabrerencs i cabrerenques sortim al carrer 
a gaudir de la festa. Retrobaments i amics que només 
veus aquests dies fan d’aquestes dates moments espe-
cials per a tots.

Aquests darrers tres anys, la Festa Major de Sant Fe-
liu ha crescut i les comparses del seguici festiu reben 
un protagonisme molt important. La cultura popular del 
nostre municipi està, segurament, en un dels moments 
àlgids en què molts cabrerencs se la senten seva. 

Per construir el present no hem de perdre mai de vista 
el passat, i aquest any hem volgut fer una exposició de 
la història de la festivitat de Sant Feliu que recull pro-
grames des de l’any 1945. La recuperació i la preserva-
ció d’aquests actes fan que revivim, en part, els nostres 
avantpassats. 

L’Emplaça’t és el present de la nostra festa. És feina de 
tots els cabrerencs i cabrerenques cuidar-lo i mante-
nir-lo viu els anys vinents com a símbol identitari de la 
cultura popular d’aquest municipi. Desitjo que el 2040 
puguem celebrar el seu 25è aniversari i que sigui un refe-
rent quant a país. La feina feta per la comissió de seguici 
aquests darrers anys ha estat magnífica i des d’aquest 
escrit vull agrair-los la seva feina.

Aprofito per desitjar a la resta de municipis de Catalu-
nya que gaudeixin de les seves respectives festes majors 
i recordar a tots aquells que malauradament no podran 
anar-hi perquè estan injustament empresonats o a l’exili.

Gaudim de la nostra festa! Gaudim de Cabrera de Mar!

Una festa amb passat, 
present i futur

SErGi TEodoro
i JoSÉ

Regidor de Festes, 
Joventut i Promoció 

Econòmica
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DEl 16 al 27 
DE jUliol
Biblioteca Ilturo
LA FESTA MAJor EN 
EVoLUCiÓ: dE CABrErA dE 
MATArÓ A CABrErA dE MAr
Exposició d’una selecció dels programes 
oficials de les festes majors de Cabrera de 
Mar -anteriorment anomenat Cabrera de 
Mataró- des del 1945 fins a l’actualitat”. L’ex-
posició estarà oberta durant l’ horari habitu-
al de la biblioteca.

DEl 28 DE jUliol 
al 3 D’agost
Acamar, Can Rodon, El Racó del Pla, 
Font Picant, Frankfurt Pla de l’Avella, 
Nou Polígon 2, Papageno By Nomad, 
Twister Txiri.
GAUdEix LA TAPA
Concurs de tapes organitzat per l’ajun-
tament de Cabrera de Mar amb la col-
laboració dels restauradors del municipi. 
Cada establiment ha preparat una tapa 
per la ocasió que acompanyaran de cerve-
sa artesana per 3€. Hi haurà un programa 
explicant els detalls del funcionament que 
podreu trobar als 8 establiments.

DissaBtE
21 DE jUliol

22 h / A Can Bartomeu
ESTrENA dEL TAC
El TAC presenta “JA T’HO DEIA JO”, obra 
de teatre amb un contingut de 10 històries 
- esquetxos, de temes i situacions, diverti-
des, picants, serioses i no tant, de la pro-
blemàtica dels homes, les dones i els nens 
del nostre temps.

Preu entrada: 5 €. Venda d’entrades antici-
pades 14 de juliol 17.30 a 19 h i 15 de juliol de 
11 a 12 h. 

Trasllat de gent sense mitjans mòbils fins a 
can Bartomeu a càrrec de l’Ajuntament. Cal 
apuntar-s’hi al Castellet abans del dijous 19 
de juliol.
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DissaBtE
28 DE jUliol
09 h / A l’Envelat municipal
TorNEiG dE dÒMiNo
Un any més s’organitza el torneig de dòmino 
a l’envelat municipal. 
Inscripció prèvia al 659 488 931 o bé a 
arinsbcn@gmail.com. Preu: 20 € per perso-
na amb esmorzar inclòs (40 € parella). Pre-
mis per a tots els participants.

17.30 h / A les instal·lacions 
de Petanca pla de l’Avellà
TorNEiG dE PETANCA
Campionat de petanca que organitza el 
Club de Petanca Pla de l’Avellà. Hi haurà 
premis per a les tres primeres parelles.

19 h / Pels carrers del poble  
(des de la Plaça Nova 1 d’Octubre)
PASTUrABirrES
Pels carrers de Cabrera de Mar se cele-
brarà un cerca-tasques entre els diferents 
comerços de restauració i associacions col-
laboradores amb l’esdeveniment organitzat 
pels Enkbronats. Durant el cerca-tasques 
hi haurà l’animació d’una txaranga. La tira 
inclou 7 consumicions de cervesa, got reci-
clable i obsequi (venda prohibida a menors 
de 18 anys).

19 h / A l’Esplanada de Mas Terrillo
TorNEiG SoCiAL 
CÀNiC AGiLiTY 
Competició social del Club Agility Canic 
per a equips de tots els nivells. Inclourà de-
mostracions de disc dog i habilitats canines. 
Al final podràs provar-ho amb el teu gos.

22 h / A l’Envelat Municipal
CAFArrA
Nit de discjòqueis amb DJ Polski i DJ Sur-
da a l’Envelat Municipal. Organitzat pels 
Enkbronats.
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22 h / A l’aparcament de Can Rodon
PLAYBACKS CABrErA ÉS 
ESPECTACLE
Any darrere any, Cabrera és Espectacle 
ens ofereix una nit de playbacks. Música 
de tots els estils i èpoques a l’escenari feta 
per artistes del nostre poble: paròdies di-
vertides, artistes actuals i molt més. Un es-
pectacle per a tots els públics, visual, fresc, 
divertit, innovador, tendre, intens i elegant. 
Molts mesos de feina, de diversió, de nervis, 
d’entrebancs, d’alegries, assajos... culminen 
aquesta nit intentant reinventar, inspirar i, 
sobretot amb l’objectiu de passar tots junts 
una nit màgica de Festa Major!
Venda d’entrades a la Sala Nova el dissabte 
dia 21 de 9 a 13 h i de 17 a 20 h i el diumenge 
22 de 9 a 13 h. Preu entre 3 € i 5 €.

DiUMENgE
29 DE jUliol
10 h / Des de la plaça Nova 1 d’octubre
BiCiCLETAdA PoPULAr
El club ciclista BikeBurriac organitza l’acti-
vitat esportiva i ens conviden a fer una pas-
sejada amb bicicleta pels carrers del poble. 
El recorregut està pensat perquè sigui as-
sequible per a totes les edats. És obligatori 
que els infants portin casc de protecció.

11.30 h / Al Mas Terrillo
ProVES dE Tir AirSoFT
L’airsoft és un joc i un esport d’estratègia ba-
sat en la simulació militar. L’Escamot, el nos-
tre equip de Cabrera de Mar, es presentarà 
davant de tots els participants i ensenyarà 
a utilitzar-ne les rèpliques fent punteria a 
les dianes. Un dels grans atractius que té 
l’airsoft és que permet als jugadors experi-
mentar sensacions intenses de satisfacció, 
diversió i aventura. Aquest any ens posarem 
en situació i època, amb el taller de pintar 
cares. Més informació a Can Martinet.

21 h / Al Mas Pujol
CoNCErT JEANETTE + 
LorENZo SANTAMArÍA
Concert de Jeanette i Lorenzo Santamaría 
on tocaran els seus grans èxits. Preu: 20 € 
(anticipada), 25 € (taquilla).



Emplaça’t
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DiMaRts
31 DE jUliol
20 h / Al balcó de l’Ajuntament
PrEGÓ dE FESTA MAJor

Com és tradició i per donar el tret 
de sortida a la Festa Major, l’Al-
calde surt al balcó i la proclama 

convidant tots els cabrerencs a gau-
dir-ne. A més, aquest any, el senyor. Alexis 
Serrano, director de l‘arxiu comarcal del 
Maresme, serà el nostre pregoner, i ens 
explicarà l’evolució de la nostra Festa Ma-
jor al llarg de la història del municipi i dels 
canvis que ha sofert en els darrers anys.

NiT dE rEVETLLA 

A continuació / 
A la plaça de l’Ajuntament
ESPETEC d’iNiCi
Per donar per iniciada la Festa Major 2018, 
s’encendrà la bateria de coets per anunci-
ar-ho a tots els cabrerencs i cabrerenques.

A continuació / 
Des de la plaça de l’Ajuntament
ToC dE rEVETLLA
Les comparses de Cabrera de Mar tenen 
ganes que comenci la festa, amb el repic 
de les campanes i acompanyats per la Co-
bla Principal del Llobregat, pujaran fins a 
l’església per preparar-se per a la gran nit 
que els espera!

21.45 h / A la plaça del Poble
BoTiFArrAdA PoPULAr
L’entitat de teatre i arts escèniques Grillats 
ens oferirà un bon pa amb tomàquet i bo-
tifarra per agafar forces per al gran acte... 
l’Emplaça’t. Preu: 5 €. 

21.45 h / A la plaça de l’Església
CoNCErT dE 
MiQUEL dEL roiG
Miquel del Roig és un dels cantautors més 
importants de l’actualitat musical catala-
na. El seu repertori de cançons populars, 
temes propis i adaptacions de grans èxits 
de la música catalana el fan un bon can-
didat per a l’espera abans que comenci 
l’Emplaça’t.

LA rEVETLLA
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00 h / A la plaça de l’Església
EMPLAÇA’T
El gran moment de la Festa Major és aquí. 
Ja és 1 d’agost i, per tant, la diada del nostre 
patró, Sant Feliu. Ho hem de celebrar i fer 
festa grossa. Els diables Macabres, en Marc 
Empaitabruixes i les bruixes, en Rosegaes-
crots i la bruixa Isolda, els nans Tragèdia i 
Comèdia, en Pere Joan Ferrer i l’Elionor de 
Sarriera sortiran a gaudir-ho al ritme de les 
seves pròpies cançons. RIU, l’encarregat de 
la composició de les músiques i la Cobla 
Principal del Llobregat, ens acompanyarà 
en directe en un acte on les figures, el foc, 
la música i la gent són els grans protagonis-
tes de la nit. És el gran acte participatiu de 
la nostra Festa Major. Els cabrerencs, les 
cabrerenques i els visitants d’arreu del país 
salten i ballen al voltant de les figures. No 
us quedeu fora de les places, participeu-hi i 
gaudiu-ne. Només passa un cop l’any! 

L’acte se celebrarà de la següent manera: 
un cop les campanes de l’església hagin to-
cat les dotze, les figures i comparses aniran 
sortint d’una en una i fent els balls propis 
al ritme de la música. Una vegada totes les 
comparses hagin finalitzat els seus balls, so-
narà el hit de l’Emplaça’t, la cançó principal 
de l’acte amb la qual les comparses giraran 
al voltant de la plaça, conjuntament amb els 
assistents. En finalitzar, les figures retorna-
ran cap a la plaça de la Fàbrica acompanya-
des de nou per la cobla Principal de Llobre-
gat, però abans faran dues parades: una, 

davant de Can Martinet, i l’altra, a l’alçada 
de Can Rodon, on repetiran de nou els seus 
balls ara interpretats per la Cobla Principal 
del Llobregat. Acabat això, arribaran fins 
a la Plaça de la Fàbrica on faran els últims 
balls abans d’anar a dormir.
Cal que us protegiu amb roba de cotó, pre-
feriblement vella, amb mànigues, pantalons 
llargs i barret.

A continuació / A la plaça de la Fàbrica
CoNCErT d’iNiCi dE  
FESTA MAJor AMB   
“xAVi SArriÀ i SixTUS” 

Les figures han marxat ja a dormir, 
però encara tenim ganes de més 
festa. Per això tindrem Xavi Sarrià, 

l’excantant d’Obrint Pas, que és un 
dels grups de música que no falta als grans 
festivals de música del país i arriba a Cabre-
ra de Mar per seguir amb la nit de revetlla. 
En acabar, ens endinsarem a la matinada 
amb el grup de versions catalanes Sixtus, 
que tancarà la nit de revetlla del 2018. 



DiMECREs
1 D’agost
7.30 h / 
Des de la plaça de l’Ajuntament
MATiNAdES
Els flabiolaires i els coets seran el des-
pertador de Cabrera de Mar. Moment en 
què s’ajunten els que encara no han anat 
a dormir de la festa de la nit anterior amb 
aquells que s’acaben de despertar per 
acompanyar les matinades que donen inici 
a la diada. 

Durant el recorregut hi haurà taules amb 
esmorzar per gentilesa dels veïns més ma-
tiners.

9.30 h / A la plaça de l’Ajuntament
ESMorZAr dE CoCA  
AMB LLoNGANiSSA
Finalitzades les matinades, us convidem a 
un esmorzar de coca amb llonganissa que 
no podia faltar per agafar forces per a un 
dia ple d’activitats.

11 h / A la terrassa de Can Martinet
ViNE i ProVA ELS ESCACS
El Club d’Escacs de Cabrera de Mar us ani-
ma a passar per Can Martinet per poder 
conèixer de més a prop el joc dels escacs 
amb un taulell gegant. També s’hi faran par-
tides amistoses entre els participants.

11 h / Des de la plaça de l’Ajuntament
CErCAViLA
Els nans Tragèdia i Comèdia, en Pere Joan 
Ferrer i l’Elionor de Sarriera, acompanyats 
pels flabiolaires, conjuntament amb les au-
toritats, es preparen per anar a l’ofici dedi-
cat al nostre patró.

LA diAdA
16                    La Diada
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12 h / A l’església de Sant Feliu
MiSSA SoLEMNE
El moment més cerimoniós de la festa és la 
missa dedicada a Sant Feliu. Durant la ceri-
mònia cantarà el Cor Parroquial dirigit per 
Carme Godall i els flabiolaires de la colla 
gegantera. Aquest és l’acte més antic de la 
festa i que hi dona identitat.

A continuació / 
A l’església de Sant Feliu
BALL dE FiGUrES
Els nans Tragèdia i Comèdia, en Pere Joan 
Ferrer i l’Elionor de Sarriera, enacabar l’ofi-
ci, ballaran els seus balls propis a l’interior 
de l’església, interpretats pels flabiolaires.

17 h / Al camp municipal d’esports
TArdA dE JoCS

Nous jocs gegants ompliran el 
camp de futbol per tal que els més 
petits i no tan petits puguin gau-

dir d’una bona estona jugant als jocs 
de sempre, en grans dimensions. L’oca, el 
penjat, el memori en són alguns exemples. 
Aquesta proposta, a més a més, compta 
amb l’esperat futbol bombolla, en què tot-
hom de més de 1,50 cm podrà gaudir d’un 
partidet de futbol amb la variant d’unes 
bombolles gegants que dificulten el joc, 
però que permeten que xoquin les unes 
contra les altres sense perill.

18.30 h / A Cal Conde
SArdANES
Amb la Cobla Orquestra Nova Blanes.

19.30 h / Al camp municipal d’esports
CoNCErT iNFANTiL 
AMB roGEr CANALS

Espectacle musical amb el qual 
busca la complicitat amb els petits 
i els adults.

21.30 h / A la plaça de la Fàbrica
CoNCErT dE FESTA MAJor

L’Orquestra La Nova Blanes amb 4 
cantants i 11 músics ens ofereixen 
un repertori de cançons per a tots 

els gustos.

23.30 h / A la plaça de la Fàbrica
BALL dE FESTA MAJor
Després del concert, la mateixa Orquestra 
ens farà ballar sols o amb parella.



Crema de bruixes
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DijoUs
2 D’agost
10 h / 
A l’avinguda de la Zona Esportiva
SUPEr ToBoGAN UrBÀ
Matí en què l’aigua serà la protagonista. 
Començarem amb el super tobogan urbà, 
de 75 m, on els més petits i no tan petits 
gaudiran llançant-se pel carrer de la zona 
esportiva. No cal portar flotador. 

13 h / A la plaça Nova 1 d’octubre
GUErrA d’AiGUA
Quatre bàndols amb l’únic objectiu de dei-
xar mullat l’equip rival. El blanc, el negre, 
el blau i el verd seran els quatre colors 
que s’enfrontaran en una batalla de pis-
toles d’aigua. Quin serà l’equip guanyador 
d’aquest any?

14 h / A la plaça de l’Ajuntament
diNAr dE FESTA MAJor
Fideuà de Festa Major per passar una esto-
na agradable amb tots els veïns. 

Els tiquets es poden adquirir a Can Marti-
net pel preu de 6 €. L’aforament està limi-
tat a 200 persones.

17.30 h / Des de la plaça de l’Església
CoNVidAdA dELS 
SENYorS dE BUrriAC

Els gegants i els nans han convidat 
les Bruixes Burriac, grup de música 
infantil, perquè facin un concert 

per a tots els nens i nenes. A més a 
més, els nans Tragèdia i Comèdia, en Pere 
Joan Ferrer i l’Elionor de Sarreira, acom-
panyats pels flabiolaires, encara no n’han 
tingut prou i han convidat gegants d‘altres 
municipis perquè vinguin a gaudir de la 
nostra festa. 

Faran una cercavila passant pels carrers An-
selm Clavé, Av. Pare Jaume Català, Carreró, 
Riera, c. d’en Majó, c. Mossèn Cinto Verda-
guer, Vilardaga, Av. Pare Jaume Català fins 
arribar a la Plaça de l’Ajuntament on els se-
nyors de Burriac i la resta de convidats fa-
ran el seu ball final. En acabar es repartiran 
gelats de gel per a tots els assistents.



20.30 h / A la plaça de l’Ajuntament

PrESENTACiÓ dE LES GUiES 
dE CULTUrA PoPULAr
Les guies de cultura popular dels gegants 
i dels diables Macabres no es van poder 
presentar a la Festa de les Bruixes per les 
inclemències meteorològiques. És per això 
que després de la Convidada dels Senyors 
de Burriac i abans de la Crema de Bruixes 
hi haurà un conta contes d’aquestes dues 
publicacions.

21.30 h / 
Des de la Plaça de l’Ajuntament
CrEMA dE BrUixES
La bruixa isolda ha estat capturada pels 
vilatans i serà cremada en caure el sol a la 
plaça de l’Església, però prèviament serà 
mostrada a tots els cabrerencs, els pe-
cats que ha comès. Els diables Macabres 
podran salvar la bruixa de la foguera? Les 
bruixes han promès venjança a tots els ca-
brerencs, si aconseguien escapar, amb en-
canteris de foc, així que veniu protegits per 
si s’escapessin.

Recorregut del correfoc: Plaça de l’esglé-
sia, carrer Sant Joan, carrer Sant Vicenç, 
carrer Trinquet, la Riera fins a la Plaça Nova

Cal que us protegiu amb roba de cotó, pre-
feriblement vella, amb mànigues, panta-
lons llargs i barret.

21 h / Al Mas Pujol
CoNCErT BiG BANd 
ViLASSAr dE MAr
El millor jazz i funky del Baix Maresme amb 
la Big Band Vilassar de Mar. Preu entrada: 
10 € (anticipada), 15 € (taquilla).

23.30 h / A la plaça la Fàbrica
CoNCErT d’HoTEL 
CoCHAMBrE + BoCAMoLLS

Un clàssic en la nostra Festa Major: 
Hotel Cochambre i les seves can-
çons, en un espectacle on barregen 

elegància i picardia. Un fenomen inimi-
table i imbatible, que dirigeix el carismàtic 
director i uns treballadors d’hotel molt esbo-
jarrats, que segur que amb les seves inter-
pretacions ens faran passar una bona estona.
Pels que encara no en teniu prou, us por-
tem una barreja explosiva i atractiva pen-
sada per no deixar a ningú fora la pista de 
ball. Sense dubte, una festa contundent i 
apta per a tots els públics. Ells són els Bo-
camolls, i et deixaran bocabadat!

20                    Dijous 2 d’agost



Castell de focs



22                    Fi de festa

DiVENDREs
3 D’agost
11 h / A Cal Conde

GiMCANA: 
TroBA LA PiNTA d’or 
dE LA BrUixA iSoLdA
Mai no has sentit curiositat per saber com 
era la vida de les bruixes i els bruixots de 
Cabrera? Vols conèixer la Bruixa Isolda?. 
Vols aprendre llegendes i anècdotes sobre 
les nostres bruixes?

Apunta’t a la Gimcana i sigues una bruixa o 
un bruixot durant una estona molt diverti-
da!!! A qui li faràs un conjur?

17.30 h / 
Al parc de la Nova Cançó Catalana

TArdA dE MoNÒLEGS 
AMB MiGUEL ÁNGEL MArÍN 
Miguel Ángel Marín presenta un monòleg 
d’humor fresc en el qual utilitza els seus in-
gredients habituals: l’humor absurd, natural 
i proper al públic. Contagia’t d’humor.

19 h / Al parc de la Nova Cançó Catalana

FESTA HoLi
Una festa oberta a tothom, que 
aplegarà centenars de joves i famí-
lies, i on cada persona es podrà alli-

berar dels errors del passat, oblidar 
i perdonar gaudint d’una tarda de música, 
ball i color. Enguany és la tercera edició a 
Cabrera de Mar. L’animació musical anirà a 
càrrec dels Dj’s locals Nigthly Madness.

És recomanable anar vestit de blanc, portar 
roba vella i no deixar-se les ulleres de sol. 
L’Ajuntament disposarà de 1.000 bosses de 
pols Holi per repartir, gratuïtament, entre 
els assistents a la festa. Es llençaran els co-
lors Holi enlaire, tots junts, creant un gran 
núvol de colors. 

Fi dE FESTA
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21 h / A la Font Picant

ViSiTA GUiAdA NoCTUrNA 
AL CASTELL dE BUrriAC
Una visita nocturna al Castell de Burriac on 
pujarem acompanyats d’en Burriaquet, un 
trobador despistat que ens explicarà algun 
dels secrets més ben guardats dels senyors 
de Burriac! Viatja al cor de l’Edat Mitjana i 
viu la nit de Festa Major i els castells de focs 
des d’un punt de vista privilegiat!

Reserva la teva entrada a turisme@cabre-
rademar.cat o al telèfon de turisme 674 011 
450. Punt de trobada: Punt d’informació de 
la Font Picant de Cabrera de Mar.

Us hi esperem!

21.30 h / A la platja del Molí

HAVANErES
Concert d’havaneres amb el grup Cavall 
Bernat, que ens farà gaudir d’una posta de 
sol d’estiu a la vora del mar, abans del castell 
de focs.

22 h / Al Mas Pujol

CoNCErT PAULA VALLS
Concert de Paula Valls, una jove promesa 
de la música catalana, amb una veu fantàsti-
ca i que està arrasant en tots els festivals de 
música d’arreu del país. 

Preu de l’entrada: 15 € (anticipada), 18 € (ta-
quilla).

22.30 h / A la platja del Molí

CASTELL dE FoCS
Focs artificials per acomiadar la Festa Major 
2018 a càrrec de Pirotècnia Igual. En acabar, 
rom cremat (2 € el got) i la segona part de 
les havaneres.

00 h / A la platja dels Vinyals

FESTA JoVE 
“LA CABroNAdA”

Enguany és la XII edició de la Festa 
Jove a la platja de Cabrera de Mar. 

A partir de les dotze de la nit tin-
drem els grups de música de Sinergia, Allez! 
i Reacció. Tancarà la festa el Dj Loputocat.
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DiVENDREs
17 D’agost

21.30 h / A Can Vivé

HAVANErES
Nit d’havaneres amb el grup Peix Fregit.

DissaBtE
18 D’agost
11 h / A l’ermita de Santa Elena

MiSSA SoLEMNE
Ofici de Festa Major en honor a Santa Ele-
na. Carme Godall posarà música d’orgue 
durant l’ofici.

18 h / A la Torre Ametller

JoCS GEGANTS i TrAdiCioNALS
Tarda de jocs de tota la vida en un format 
diferent i en un entorn familiar.

A continuació /  A la Torre Ametller

GELATAdA
Repartiment de gelats de gel per a tots els 
assistents.

21 h /  A la Torre Ametller 

BoTiFArrAdA
Sopar popular de botifarrada organitzat per 
l’entitat Grillats abans de gaudir del seu es-
pectacle. Preu: 5€.

22 h / A la Torre Ametller

ESPECTACLE GriLLATS
Espectacle de música i ball a càrrec de l’en-
titat Grillats.

A continuació /  A la Torre Ametller

dJ NiGHTLY MAdNESS
Per allargar la nit, música de DJ amb la mi-
llor música del moment.

FESTA MAJor dE 
SANTA ELENA d’AGELL
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Botiga DE 
l’EMPlaÇa’t

SAMArrETA dE L’EMPLAÇA’T 
TALLES GRANS: 12 €
TALLES PETITES: 11 €

TUBULAr iGNÍFUG: 7 €

xAPA: 2 €

ENGANxiNA: 2 €

GUiA dE CULTUrA   
PoPULAr: 2 €

GoT rEUTiLiTZABLE: 1 €

HORARIS
Del 16 al 30 de juliol de 9 a 14 h i de 17 a 20 h de dilluns a divendres a CAN 
MARTINET.

31 de juliol de 9 a 14 h a CAN MARTINET i de 17 a 22 h a la PLAçA DE 
L’AJuNTAMENT i durant el servei de bar de la PLAçA DE LA FàbRICA 
durant els concerts.

1 d’agost de 9 a 14 h a CAN MARTINET i de 17 a 21 h al CAMP MuNICIPAL 
D’ESPORTS i durant el servei de bar de la PLAçA DE LA FàbRICA durant 
els concerts.

2 d’agost de 9 a 14 h a CAN MARTINET i de 17 a 19 h a la PLAçA DE L’ESGLÉSIA 
i durant el servei de bar de la PLAçA DE LA FàbRICA durant els concerts.

3 d’agost de 9 a 14 h a CAN MARTINET i de 17 a 20.30 h a la PLAçA DE 
LA NOVA CANçÓ CATALANA i durant el servei de bar de la PLATJA DELS 
VINyALS durant els concerts.

PRODUCTES



PRojECtE soMNit
Durant les nits més animades de la Festa Major de Cabrera de 
Mar podreu trobar uns agents professionals que us podran oferir 
assessorament in situ, informació, pautes preventives i de reduc-
ció de riscos als joves (consumidors o no), en relació al consum de 
drogues. Com a exemple, podreu trobar les proves d’alcoholèmia, 
pensades per informar dels riscos existents en la barreja d’alcohol 
i conducció, entre d’altres.

PUNt lila
Cabrera de Mar estrena per primera vegada a 

la seva Festa Major d’estiu el Punt Lila per 
denunciar els casos d’assetjament sexual i 
lluitar contra la discriminació de la lgtbiqfò-
bia. El Punt Lila vol ser el lloc de referència 
per tal de treballar àmbits d’igualtat i de la 

no discriminació, un valor central que volem 
instaurar a la nostra Festa Major.

La visibilització i sensibilització dels últims mesos contra la violèn-
cia masclista i heteropatriarcal ha fet necessari disposar d’aquest 
punt de suport. Sovint les aglomeracions de persones, el consum 
d’alcohol serveixen de pretext perquè es produeixin  abusos i 
agressions sexuals durant les festes.

Cal prevenir situacions de violència masclista i agressions sexistes 
a l’oci nocturn.

Esperem que durant tota la nit hi hagi persones interessades en 
conèixer el Punt Lila i que interaccionin amb un professional que 
ho gestionarà.

Els trobareu dimarts 31 de juliol a la Plaça de l’Església i a la Plaça 
de la Fàbrica, el dijous 2 d’agost a la Plaça de la Fàbrica i el diven-
dres 3 d’agost a la Platja dels Vinyals, dins la Festa Jove.

PUNT 
LiLA












