
de 10.00 a 12.00h  Visita teatralitzada els Secrets 
  del Castell de Burriac 
 Lloc: Punt d’informació de la Font Picant

de 10.00 a 11.30h  Itinerari guiat per la Cabrera 
  antiga i medieval    
 Lloc: Pati de Cal Conde 

de 12.00 a 12.50h  L’hora del Conte: 
  En Màrius, l’Helena i la clau del castell 
 Lloc: Plaça Fàbrica

de 12.00 a 14.00h  Visita teatralitzada els Secrets 
  del Castell de Burriac 
 Lloc: Punt d’informació de la Font Picant

de 12.30 a 14.00h  Itinerari guiat per la Cabrera 
  antiga i medieval  
 Lloc: Pati de Cal Conde 

de 13.00 a 14.00h  Conferència: Pere Joan Ferrer, 
  Senyor de Burriac i Baró del Maresme 
 Lloc: Sala Nova   

de 17.00 a 18.30h  Visita teatralitzada els Secrets 
  del Castell de Burriac 
 Lloc: Punt d’informació de la Font Picant

de 17.00 a 19.00h  Itinerari guiat per la Cabrera 
  antiga i medieval  
 Lloc: Pati de Cal Conde 

de 19.00 a 21.00h  Visita teatralitzada els Secrets 
  del Castell de Burriac 
 Lloc: Punt d’informació de la Font Picant

Diumenge 2 de maig
de 10.00 a 12.00h  Visita teatralitzada els Secrets 
  del Castell de Burriac  
 Lloc: Punt d’informació de la Font Picant

de 10.00 a 11.30h  Itinerari guiat per la Cabrera 
  antiga i medieval    
 Lloc: Pati de Cal Conde 

de 12.00 a 14.00h  Visita teatralitzada els Secrets 
  del Castell de Burriac 
 Lloc: Punt d’informació de la Font Picant

de 12.30 a 14.00h  Itinerari guiat per la Cabrera 
  antiga i medieval 
 Lloc: Pati de Cal Conde 

de 17.00 a 19.00h  Visita teatralitzada els Secrets 
  del Castell de Burriac 
 Lloc: Punt d’informació de la Font Picant

de 17.00 a 18.30h  Itinerari guiat per la Cabrera 
  antiga i medieval 
 Lloc: Pati de Cal Conde 

de 18.30 a 19.30h  Conferència: Bruixes i Fades, la por a l’estany  
 Lloc: Sala Nova  

de 19.00 a 20.00h  Contacontes il.lustrat 
 Lloc: Plaça Fàbrica 

de 19.30 a 20.30h  Conferència: Bruixes i Bruixeria, 
  Origen i presència a Cabrera de Mar 
 Lloc: Sala Nova

de 19.00 a 21.00h  Visita teatralitzada els Secrets 
  del Castell de Burriac  
 Lloc: Punt d’informació de la Font Picant

de 20.30 a 21.30h  Ball de les bruixes 
 (Acte de foc)
 Lloc: Plaça Fàbrica  

Dissabte 1 de maig

 En Cotxe 
Carretera Nacional II, direcció Barcelona-Mataró, des d’aquesta 
via principal accedir a la comarcal B-502 per arribar al centre 
urbà.
També es pot accedir des de Barcelona per C-32 sortida 10,
i des de Girona per l’A7: sortida enllaç autovia
Mataró C-60.

 Amb transport públic 
L’estació de tren Cabrera de Mar – Vilassar de Mar, està situada 
al costat de la platja i és la Línia R1 de Rodalies Renfe. 
Horaris a www.rodalies.gencat.cat
Per arribar al centre urbà heu d’agafar el bus C-16 que té parada 
davant de l’estació de tren, i per tornar, trobeu parades a la plaça 
de l’església i a Can Benet.
Horaris a www.moventis.es

ENTRADES ONLINE a www.gaudeixcabrera.cat
Recordeu que tots els actes requereixen entrada prèvia.

En totes les activitats hi haurà places limitades, reserva prèvia, i 
s’assegurarà el manteniment de les distàncies de seguretat, la 
obligatorietat de portar mascareta, i es posarà a disposició dels 
assistents gel hidroalcohòlic.

Com arribar a Cabrera de Mar



 Visita teatralitzada Els Secrets del Castell de Burriac 

El castell de Burriac no només és interessant des del punt de 
vista històric. En aquesta visita teatralitzada us compartirem 
llegendes del castell i de la vall de Cabrera, de tresors 
amagats, cavallers, reis i bruixes.

Punt de sortida: punt d’informació de la Font Picant 
Visita teatralitzada a càrrec de Kalathos.

 Preu: 7€ 
 Horaris:  1 i 2 de maig: 10h, 12h , 17h i 19h 

 Itinerari guiat per la Cabrera antiga i medieval  
En aquest passeig comentat pel centre històric viatjarem 
per la Cabrera antiga i medieval: les masies, la sagrera, el 
primitiu ajuntament i l’església Sant Feliu. 
Es visitarà l’església parroquial i es podran veure les 
taules originals del retaule de Sant Feliu, del segle XVI i la 
reproducció del retaule de Sant Joan, del segle XV.  
Per cloure la visita, es podrà pujar al campanar, on amb 
unes admirables vistes de la nostra població descobrirem la 
relació entre les campanes i la bruixeria.

Punt de sortida: pati de cal Conde.
Itinerari guiat a càrrec del Sr. David Farell i del Sr. Jaume 
Molinas, historiadors de la Fundació Burriac.

 Preu: 5€ 
 Horaris: 1 i 2 de maig: 10h, 12.30h i 17h 

 Acte de foc 

En Rosegaescrots i la bruixa Isolda, en Marc Empaitabruixes 
i els diables Macabres tornen a sortir al carrers després de 
més d’un any per a la celebració de la Festa de les Bruixes, 
una festa que no té sentit sense les figures de foc del nostre 
seguici. Després de conèixer les seves històries i llegendes 
durant el cap de setmana les veurem en acció i seguint tota 
la normativa vigent.  
 
Un acte amb molta pirotècnia a tots els nivells amb una 
part amb els balls propis de les figures i, posteriorment, 
una carretillada amb més foc que mai. Bateries de coets, 
carretilles, sortidors i molt més és el que veurem en un 
espectacle pirotècnic amb majúscules, tal i com sempre 
estem acostumats a gaudir. Aquesta vegada, però, segur que 
encara ho gaudirem més després de tant de temps. 

Degut a la normativa actual és molt probable que l’acte sigui 
assegut i el públic no pugui posar-se sota del foc com és 
habitual. Tot i això, recomanem assistir a l’acte amb roba de 
cotó de màniga llarga, pantalons llargs i barret .
 
 Horari: dissabte 1 de maig a les 20.30h 
 Lloc: Plaça de la Fàbrica 
 Preu: 0,70€ per persona 

 Bruixes i fades, la por a l’estrany 
A càrrec de la Dra. Josefina Roma i Riu, antropòloga especialitzada 
en la cultura popular de Catalunya i Aragó.
La bruixeria ha existit en totes les societats, d’una o altra forma, però 
sovint s’ha titllat de practicar bruixeria a persones que per motius 
polítics es volia fer perdre. Quan una societat està malalta, qualsevol 
malvestat serveix com a catalitzador per a culpar-ne els elements 
més febles. Així que les persones sospitoses de no ser o comportar-
se com tothom, seran les primeres a ser discriminades, rebutjades i 
fins anorreades. 
 Horari: dissabte 1 de maig 2021 a les 18.30h 
 Lloc: Sala Nova 
 Preu: 0.70€ per persona 

 Bruixes i bruixeria, origen i presència a Cabrera de Mar 
A càrrec del Sr. Jordi Aguelo Mas, arqueòleg i historiador.
La presència  de bruixes i  la  seva  persecució  és  un fenomen 
ben  documentat  a  diferents poblacions  catalanes. A Cabrera 
existeixen  diferents llegendes  sobre  bruixes  associades  a  Burriac  
i  a  Montcabrer que  evidencien  com aquestes  eren  culpabilitzades  
dels  desastres produïts per  fenòmens  naturals.  
 Horari: dissabte 1 de maig 2021 a les 19.30h 
 Lloc: Sala Nova 
 Preu: 0.70€ per persona 

 Pere Joan Ferrer, senyor de Burriac i Baró del Maresme 
A càrrec del Sr. Jordi Aguelo Mas, arqueòleg i historiador.
Pere Joan Ferrer establí com a centre de la  baronia la  seva  residència 
del  castell  de  Burriac però,  el  seu  nomenament com a baró del 
Maresme trobà una important resistència entre els habitants de les 
diferents poblacions de la zona que no el reconeixien com a senyor. 
L’any 1480 Pere Joan Ferrer deixà de ser el senyor feudal de la zona, 
tot i que continuà vivint al castell de Burriac fins a la seva mort, anys 
en que degué escriure els diferents llibres que d’ell ens han arribat.
 Horari: diumenge 2 de maig 2021 a la 13h 
 Lloc: Sala Nova 
 Preu: 0.70€ per persona 

 La venjança de la bruixa Isolda i els secrets de les bruixes 
A través de la plataforma ADVENTURIQ podreu  jugar als jocs de 
pistes gamificats La venjança de la Bruixa Isolda, i els Secrets de 
les Bruixes.
La missió “La venjança de la Bruixa Isolda”, s’inicia a la plaça de 
l’església i transcorre pel nucli històric de Cabrera de Mar. Amb 
aquest joc podreu descobrir més sobre la Bruixa Isolda, tot visitant 
el nucli històric de Cabrera de Mar.
La missió “Els Secrets de les Bruixes” s’inicia al punt d’informació 
de la Font Picant.  Descobrireu els Secrets de les Bruixes de la vall de 
Cabrera i la Cova de les Encantades, passant per la Creu de l’Avellà i 
arribant fins al turó de Montcabrer. 
 Horari: de 9.30 a 13.30h i de 16.30h a 20.30h, dies 1 i 2 de maig  
 Lloc: punt d’informació de la Font Picant 
 Preu: 5€ per jugar a les dues missions. 
 Compra el teu token al punt d’informació de la Font Picant 

 Contacontes il.lustrat 
A càrrec de Subi&Anna.
Espectacle on es narraran i dibuixaran en directe l’adaptació de les 
guies de cultura popular de Cabrera de Mar “Els gegants”, “En Marc 
empaitabruixes” i “La bruixa Isolda i en Rosegaescrots”.
 Horari: dissabte 1 de maig a les 19h. 
 Lloc: plaça de la Fàbrica 
 Preu: 0.70€ per nucli familiar. 

 L’hora del Conte: En Màrius, L’helena i la clau del Castell  
Adaptació del conte escrit per Mercè Pujadas. A càrrec de mOn Mas.
Un gegant viu, una clau trencada, un viatge en el temps... En Màrius 
i l’Helena han de retrocedir molts segles fins a arribar a la Cabrera 
medieval i aconseguir la clau del castell de Burriac. Només un home 
els pot ajudar, en Demètriu, el vell alquimista de Pere Joan Ferrer, 
baró del Maresme. 
 Horari: diumenge 2 de maig a les 12h. 
 Lloc: Plaça de la Fàbrica 
 Preu: 0.70€ per nucli familiar 

Visites guiades i teatralitzades Ball de les bruixes Conferencies`

Contacontes

Joc de pistes gamificat: 


