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Benvolguts veïns i veïnes, arriba l’estiu i en el seu punt 
més àlgid celebrarem la nostra Festa Major, en honor 
del nostre patró, Sant Feliu. El programa d’enguany 
recull la ferma voluntat del consistori d’oferir-vos una 
festa de tothom i per a tothom. Això vol dir que tant en 
l’elaboració dels actes com en la seva gestió hi trobem 
la participació de moltes persones i entitats del poble. 
Ara només cal que tothom participi en la celebració i hi 
pugui gaudir plenament.

La nostra Festa Major ha anat evolucionant en els dar-
rers anys, però en aquesta edició podem dir que dóna 
un pas endavant prou significatiu. L’any passat vam pre-
sentar el primer gegant de Cabrera de Mar, en Pere Joan 
Ferrer, i la bèstia de foc, figures que aquest any rebran 
la companyia de la primera geganta i de nous nans. La 
seva arribada ens omple d’orgull com a poble i ens aju-
da a consolidar el seguici popular, equiparant-nos amb 
altres poblacions i fent possible l’intercanvi i trobades 
de colles geganteres i de diables. Tot això fa poble, i fa 
créixer la Festa Major.

Vull agrair des d’aquest espai la bona tasca feta pel per-
sonal polític i tècnic de l’Ajuntament i la seva dedicació 
i pensaments per innovar i fer més gran i atractiva la 
Festa Major. També vull agrair l’esforç i el temps dedi-
cat a totes les persones i entitats que treballen durant 
l’any, i més intensament els dies de Festa Major, de for-
ma desinteressada i amb l’únic propòsit de fer gaudir 
els seus veïns i ajudar a fer més gran el nostre poble. 
Per últim, també cal que tots agraïm la dedicació in-
tensa del cos de la Policia Local i de la brigada muni-
cipal, així com la seva coordinació perquè tot estigui 
sempre a punt.

La Festa Major de Sant Feliu està preparada per créixer, 
gaudiu-la intensament! Bona Festa Major a tothom!

LA FESTA 
MAJOR CREIX

Jordi Mir i Boix

Alcalde de 
Cabrera de Mar
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A Cabrera de Mar neix un nou acte festiu nocturn en 
què participa tota la imatgeria festiva del municipi. 
Després de presentar l’any passat tres figures noves i 
tres més aquest any ens hem il·lusionat amb l’Empla-
ça’t (que significa tancar-se en una plaça) un acte que 
vol aconseguir que els assistents participin activament 
saltant, ballant i cantant les cançons que ballaran els 
diables Macabres, en Marc Empaitabruixes i les brui-
xes, en Rosegaescrots i la bruixa Isolda, els nans i en 
Pere Joan Ferrer i la seva esposa (anomenada així per 
no desvelar el seu nom fins a la seva presentació). Les 
cançons han estat compostes expressament per poder 
aconseguir aquesta participació pel grup RIU als quals 
els vull agrair la participació i disposició per tal que 
aquest projecte segueixi endavant. Vull agrair pública-
ment a les dues colles que formen part d’aquest projec-
te. La seva feina i il·lusió, que ens han transmès en cada 
una de les reunions, i vull fer una menció especial a 
l’Ivan Bustos per haver estat un any al meu costat pen-
sant, dissenyant i planificant tot l’Emplaça’t.

No voldria acabar aquest escrit sense fer menció del 
nou funcionament d’organització de la Festa Major en 
què tots els ciutadans de Cabrera de Mar poden assis-
tir, així com també formar part de les comissions que 
pensen els actes. Vull agrair a totes les persones que han 
dedicat un moment del seu temps a assistir a aquestes 
reunions i a tots els voluntaris que durant els actes de 
Festa Major estaran ajudant l’organització perquè tot 
surti perfecte.

Vull desitjar-vos una molt bona Festa Major a tots els 
cabrerencs i a aquelles persones que vénen d’altres mu-
nicipis a gaudir de la nostra festa. Bona festa a tothom!

L’EMPLAÇA’T I LA 
NOVA ORGANITZACIÓ 
DE LA FESTA

SErGi TEodoro 
i JoSÉ

Regidor de Festes, 
Joventut i Esports
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ESCALFAMENT 
PER A LA FESTA 
MAJOR
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DEL 22 AL 24
DE JULIOL
Tot el dia / Instal·lacions de 
pàdel de la Piscina Municipal

TORNEIG DE PÀDEL
La Piscina Municipal organitza un torneig de 
pàdel de tres dies. Apunta’t a la recepció de la 
Piscina Municipal. Per a més informació, con-
tacteu amb els organitzadors.

DIVENDRES
22 DE JULIOL
20 h / A la Biblioteca Ilturo

FESTIVAL MULTIPOLAR 
DE CONTES PER A 
ADULTS
Tot esperant l’Amades, per la 
narradora i actriu Jordina Biosca.
Gràcies a Joan Amades, han arribat fi ns als 
nostres dies un munt de rondalles, dites i altres 
elements del nostre folklore que potser, sense 
la seva intervenció, s’haguessin perdut, tal com 
a moltes taules catalanes ja s’ha perdut el cos-
tum de veure en porró, menjar fricandó, el mar 
i muntanya. Aquest és un petit homenatge per 
celebrar el 125è aniversari del seu naixement.

23 h / A l’aparcament de Can Rodon

CONCERT 
D’ESCALFAMENT
A deu dies de l’ inici ofi cial de la Festa Major, 
i per anar escalfant i estar preparats per als 
quatre dies de Festa Major que ja s’apropen, 
Born ens presentarà el seu nou single So Sweet. 
Tot seguit, des de Mataró, la Coixinera tocarà 
versions de cançons tradicionals i d’altres de 
pròpies del disc Transformacions. Per tancar la 
nit, el Dj Local Co ens acabarà d’animar amb 
música d’actualitat.

DISSABTE
23 DE JULIOL
22 h / A Can Bartomeu

ESTRENA DEL TAC
El TAC presenta KRÀMPACK en un espai 
únic, al mig del bosc, mirant el mar, com és 
Can Bartomeu. Entrada gratuïta. 

L’associació de teatre ens ha fet arribar un petit 
fragment perquè ja aneu una mica informats 
de l’argument:

PAU: Les nòvies passen, els amics són per a 
sempre.

BERTA: A la gent que fi losofa a les sis de la 
tarda, la mataria.

JOSÉ LUÍS: No hay que confundir la libertad 
con el libertinaje.

XAVI: Tinc una nòvia i un nòvio, què passa?

DIUMENGE
24 DE JULIOL
21 h / Al Mas Pujol

CONCERT DE
LOS MUSTANG
Los Mustang, un grup de rock espanyol de la 
dècada dels 60, arriben a Mas Pujol en el seu 
festival que organitzen cada any.
Preus: 20€ anticipada i 25€ taquilla.
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DILLUNS
25 DE JULIOL
19 h / A la Pista Vella de Bàsquet

ZUMBA
La Piscina Municipal ens ofereix una classe 
gratuïta de zumba.

DIMARTS
26 DE JULIOL
19 h / A la Piscina Municipal

AQUAFITNESS
La Piscina Municipal ens ofereix una classe 
gratuïta d’aquafitness.

DIMECRES
27 DE JULIOL
19 h / A la Pista Vella de Bàsquet

SPINNING
La Piscina Municipal ens ofereix una classe 
gratuïta d’spinning.

DIVENDRES
29 DE JULIOL
17 h / A Can Parcala 
(Ctra. Cabrera a Argentona km. 4,4)

TASTET D’APICULTURA 
PER A TOTA LA FAMÍLIA
Si vols saber com arriba la mel al pot, apropa’t a 
Can Parcala i descobreix com treballen les abe-
lles per produir la mel que ens mengem i com 
es processa al costat de casa teva. En arribar hi 
haurà xocolatada de benvinguda i a l’acabar una 
actuació de la Banda Bufera. La participació és 
gratuïta però cal confirmar a: canparcala@fun-
daciomaresme.cat. Organitza: Fundació Alsina i 
Arenes i Baum de Bernis i Fundació Maresme.

18.30 h / 
Des de la plaça de la Fàbrica

PASTURABIRR3S
Per tercer any consecutiu, als carrers de Ca-
brera de Mar se celebrarà un cercatasques 
entre els diferents comerços de restauració i 
associacions col·laboradores amb l’esdeveni-
ment. A partir de les 17 h es podrà comprar 
la tira de tiquets per valor de 10€. Durant el 
cercatasques hi haurà l’animació d’una batu-
cada.
La tira de tiquets inclou 7 consumicions de 
cervesa, got reciclable i obsequi (venda pro-
hibida a menors de 18 anys).
Els comerços de restauració i associacions 
col·laboradors són: Pizzeria Cabrera de 
Mar, El racó de l’Argentí, Masia Can Rodon, 
El Bar 73, Diables Macabres de Cabrera de 
Mar, Associació Cultural Boatiné i EnKbro-
nats.

A continuació / 
A l’Envelat Municipal

BOATINÉ ALL STARS
Per primer cop Boatiné arreplega el bo i mi-
llor de cada casa a Cabrera de Mar. I és que 
els nostres amics EnKbronats es mereixen 
el millor, i per això, ajuntem els ritmes més 
caribenys de la Reggae Night, les guitarres 
més gamberres del Rockin’ Bananas i, per 
acabar, la millor electrònica del Vermutet 
Faller. Sabeu que això no us ho podeu per-
dre!

20.30 h / Al Mas Pujol

CONCERT DE XY I 
RAMON MIRABET
Ramon Mirabet, un cantant de la cançó de 
l’anunci d’Estrella Damm d’aquest any, arriba 
a Mas Pujol per presentar el seu nou disc titu-
lat “Home Is Where The Heart Is” a les 22 h. 
Prèviament, XY presentaran el seu primer 
disc “Equilibri” que van llançar el setembre 
del 2015.
Preus: 15€ anticipada i 18€ taquilla.
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DISSABTE
30 DE JULIOL
10 h / A l’Envelat Municipal

INAUGURACIÓ 
DE L’EXPOSICIÓ 
PIROTÈCNIA DE FESTA
El Museu Etnològic de Barcelona ens cedeix 
una exposició que explica com es fabrica la pi-
rotècnia i la pólvora, l’ofi ci de pirotècnic i les 
tradicions catalanes on s’utilitza. L’exposició 
estarà oberta de 10 a 12 h. durant tota la Festa 
Major.

A continuació / A Cal Conde

INAUGURACIÓ
DE L’EXPOSICIÓ 
MANTES SOLIDÀRIES
Cabrera Solidària presenta el projecte IaiArt, 
Mantes Solidàries. Podreu gaudir de la feina 
feta de les voluntàries del Casal el Castellet. En 
aquesta ocasió el destí de les mantes és un cen-
tre d’acollida de dones maltractades.

11 h / Al Camp d’Esports Municipal

FUTBOL BOMBOLLA
Torneig de futbol amb la variant que es juga 
amb unes bombolles infl ables gegants que per-
meten fer placatges als rivals sense fer-se mal i 
fan més difícil l’esport. Inscripcions i més infor-
mació a Can Martinet.

17.30 h / A la Pista petanca Pla de l’Avellà

CAMPIONAT DE PETANCA
El Club de Petanca Pla de l’Avellà organitza el 
campionat de Festa Major.

22 h / A l’aparcament de Can Rodon

CABRERA ÉS ESPECTACLE
Un any més tenim Cabrera és Espectacle dispo-
sats a fer-nos passar una nit d’allò més entretin-
guda. Ens porten un espectacle ben variat, per a 
tots els gustos i edats. Aquest any ens animaran 
les tropes, faran un homenatge a Eurovisió, als 
més clàssics, a la moguda madrilenya, als 90, a 
temes de pel·lícules, als musicals... Un any més, 
Cabrera serà un espectacle. Venda d’entrades a 
la Sala Nova els dies 25 i 26 de juliol de 9 a 13 h. 
i de 18 a 20 h. Preu: 4€.
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LA REVETLLA

DIUMENGE 31 DE JULIOL
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De 10 h a 14 h 
A la plaça de la Fàbrica

CAMPANYA DE 
DONACIÓ DE SANG
Amb una vegada no n’hi ha prou!
Per a més informació: 
www.donarsang.gencat.cat

10.30 h / Des del Punt d’Informació 
Turístic (plaça de la Fàbrica)

RUTA ARQUEOLÒGICA
Una passejada per l’excepcional patrimoni ar-
queològic del nostre municipi, imprescindible 
per entendre el procés de romanització del 
Maresme. L’itinerari de la ruta arqueològica 
consisteix en un recorregut pels diferents jaci-

ments d’interès patrimonial de Cabrera (Can 
Benet, Ca l’Arnau-Can Mateu i Can Modo-
lell). La visita conclou amb un taller familiar 
de mosaic. 
Cal fer reserva i pagament previ a turisme@
cabrerademar.cat o al telèfon 674 01 14 50. 
Més informació a gaudeixcabrera.cat.

20 h / Al balcó de l’Ajuntament

PREGÓ DE 
FESTA MAJOR
Tot està a punt per l’inici de la Festa Major. En 
Xavier Sala i Martín serà el pregoner d’aques-
ta edició, en què hi haurà algunes sorpreses. El 
nostre gegant, Pere Joan Ferrer, després d’un 
any de cerca, ja ha trobat esposa i la vol presen-
tar a tots els ciutadans de Cabrera de Mar.
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A continuació
A la plaça de l’Ajuntament

ESPETEC D’INICI
Per donar per començada la festa, el nostre 
pregoner encendrà la tronada que donarà 
inici a la Festa Major 2016.

A continuació
Des de la plaça de l’Ajuntament

TOC DE REVETLLA
Els diables Macabres, en Marc Empaita-
bruixes i les bruixes, en Rosegaescrots i 
la bruixa Isolda, els nans  i en Pere Joan 
Ferrer i la seva esposa ja tenen ganes que 
comenci la festa.  La cobla Principal del 
Llobregat els acompanyarà fins a la plaça de 
l’Església. L’acte començarà amb el repic de 
les campanes que avisen que d’aquí unes ho-
res és Festa Grossa.

22.15 h / A la plaça del Poble

SARDANES I 
BOTIFARRADA
Per no fer llarga l’espera, la Principal del 
Llobregat ens oferirà una ballada de sarda-
nes mentre Cabrera és Espectacle ens ha 
preparat una botifarrada pel preu de 5€.

00 h / A la Plaça de l’Església 

EMPLAÇA’T
Ja ha arribat l’hora, és el dia dedicat al nos-
tre patró i els diables Macabres, en Marc 
Empaitabruixes i les bruixes, en Rose-
gaescrots i la bruixa Isolda, els nans i en 
Pere Joan Ferrer i la seva esposa sortiran 
a festejar-ho a ritme d’unes cançons com-
postes expressament per a aquest acte. El 
grup RIU, l’encarregat de la composició de 
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les músiques, ens acompanyarà en directe 
en un acte en què les figures, el foc, la mú-
sica i la gent són els protagonistes. Aquest 
acte vol apropar les figures i comparses a la 
gent, és un acte participatiu i demanem als 
participants que ballin i saltin al voltant de 
les figures.

L’acte es compon de les següents parts: en 
començar, les figures i comparses aniran 
sortint una a una i faran cada una el seu 
ball. Una vegada hagin sortit totes, giraran 
al voltant de la plaça i acabaran repetint el 
primer ball que havien fet. En finalitzar, les 
figures retornaran cap a l’Ajuntament acom-
panyades de nou per la cobla Principal del 
Llobregat.

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

A continuació
A l’aparcament de Can Rodon

CONCERT D’INICI 
DE FESTA
El grup maresmenc Ebri Knight, guardo-
nats a millor disc i millor cançó per “Foc” 
en els Premis Enderrock 2016, serà l’encar-
regat d’animar la primera nit amb la seva 
música.

A continuació 
A l’aparcament de Can Rodon

DJ LOCAL CO
Per tancar la nit i allargar la festa, el Dj 
Local Co seleccionarà els millors temes ac-
tuals per fer-nos ballar fins ben entrada la 
matinada.
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LA DIADA DE
SANT FELIU

DILLUNS 1 D’AGOST

22   La diada de Sant Feliu · Dilluns 1 d’agost



8 h / Des de la plaça de l’Ajuntament

MATINADES
Moment en què s’ajunten els que encara no han 
anat a dormir de la festa de la nit anterior amb 
els que s’acaben de despertar per acompanyar 
les matinades que donen inici a la diada. Els 
tabalers dels Macabres, els fl abiolaires dels 
geganters i els coets seran el despertador de 
Cabrera de Mar.

9.30 h / A la plaça de l’Ajuntament

ESMORZAR DE COCA 
AMB LLONGANISSA
Acabades les matinades, el tradicional esmor-
zar de coca amb llonganissa no podia faltar per 
agafar forces per a un dia ple d’activitats.

10.30 h / A l’Ajuntament

REBUDA INSTITUCIONAL 
DE LES AUTORITATS DE 
CARDONA
Primer acte de l’intercanvi que hi haurà amb 
Cardona tant turísticament com culturalment. 
Les autoritats locals rebran a les bagenques 
perquè passin a Cabrera de Mar una diada de 
Sant Feliu amb tots els cabrerencs.

11 h / A l’esplanada del Mas Terrillo

CIRCUIT DE TIR 
D’AIRSOFT
L’entitat juvenil l’Escamot organitza un circuit 
amb diverses proves de tir. Ells mateixos por-
taran les rèpliques perquè tothom puguin pro-
var-les. Vine a practicar la punteria al circuit de 
tir més original de Cabrera de Mar!

11 h / Des de la plaça de l’Ajuntament

CERCAVILA
Els diables Macabres i els tabalers, en Marc 
Empaitabruixes i les bruixes, en Rosegaes-
crots i la bruixa Isolda, els nans, en Pere Joan 
Ferrer i la seva esposa i els fl abiolaires, con-
juntament amb les autoritats, es preparen per 
anar a la missa dedicada al nostre patró. 

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 cerimò-
nia cantarà el Cor Parroquial dirigit per Car-
me Godall.

A continuació / 
Des de la plaça de l’Església

BALL DE FIGURES
Els diables Macabres i els tabalers, en Marc 
Empaitabruixes i les bruixes, en Rosegaes-
crots i la bruixa Isolda, els nans, en Pere Joan 
Ferrer i la seva esposa i els fl abiolaires faran 
uns balls a la plaça i retornaran a l’Ajuntament 
acompanyats de les autoritats.

16.30 h / Al Parc de la 
Nova Cançó Catalana

JOCS GEGANTS
Un grup de joves de Can Martinet han disse-
nyat uns jocs per a tots els infants de Cabrera 
de Mar en format gegant. L’oca, el memory i el 
penjat són alguns dels jocs que trobareu per 
passar una bona estona en família. Per acabar, 
repartirem polos de gel a tots els assistents.

18 h / Al Parc de la 
Nova Cançó Catalana

CONCERT INFANTIL
AMB JAUME BARRI
En Jaume Barri ens oferirà un espectacle mu-
sical en què interactua amb els més petits i no 
tant petits. 
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18.30 h / A Cal Conde

SARDANES
De nou ballada de sardanes amb la Principal 
del Llobregat. 

19.30 h / Al Parc de la 
Nova Cançó Catalana

HOLI FESTIVAL 
CABRERA
El conegut Festival de Colors arriba a Cabrera de 
Mar! Tindrem pluja de pols de colors, photocall, 
guerra de globus i molta música de la mà de dj’s 
del poble. Cal portar samarreta blanca i es reco-
mana venir amb les ulleres de sol.

20.30 h / A l’aparcament de Can Rodon

CONCERT DE
FESTA MAJOR
L’Orquestra la Chatta ens ofereix un repertori 
de cançons per a tots els gustos. 

21.30 h / Des del Punt d’Informació 
Turístic (plaça de la Fàbrica)

RUTA TEATRELITZADA 
NOCTURNA AL CASTELL 
DE BURRIAC
Descobreix el castell medieval més emblemà-
tic del Maresme de la mà del seu protagonista. 
Calça’t les botes i vine a descobrir la seva his-
tòria i llegendes a la llum de la lluna. La visi-
ta inclou una explicació sobre el poblat ibèric 
d’Ilturo, nucli poblacional de primer ordre de 
gran importància a la Laietània. 
Cal fer reserva i pagament previ a turisme@ca-
brerademar.cat o al telèfon 674 01 14 50. 
Més informació a www.gaudeixcabrera.cat.
 
00 h / A l’aparcament de Can Rodon

BALL DE FESTA MAJOR
Després del concert, la mateixa Orquestra la 
Chatta ens farà ballar sols o amb parella. ens farà ballar sols o amb parella.
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10 h / A l’avinguda de la Zona Esportiva

SUPER TOBOGAN URBÀ
Un tobogan de 50 m situat a la baixada de l’avinguda de la 
zona esportiva farà que gaudim d’un dia d’estiu. Porta el teu 
infl able per llançar-te per aquest tobogan gegant.

12.30 h / A la Riera davant el Poliesportiu

GUERRA D’AIGUA
Quatre bàndols amb l’únic objectiu de deixar mullat l’equip 
rival. El blanc, el negre, el blau i el verd seran els quatre colors 
que s’enfrontaran en una batallà de pistoles d’aigua.

DIMARTS 2 D’AGOST
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14 h / A la plaça de l’Ajuntament

DINAR DE FESTA MAJOR
Fideuà de Festa Major per passar una estona 
agradable amb tots els veïns. Els tiquets es po-
den adquirir a l’Ajuntament de Cabrera de Mar 
pel preu de 6€. L’aforament està limitat a 200 
persones.

17 h / A la plaça de l’Església

CONCERT INFANTIL 
AMB LA TRESCA I LA 
VERDESCA
Els nans, en Pere Joan Ferrer i la seva espo-
sa acompanyats pels fl abiolaires es dirigeixen 
mitja hora abans cap a la plaça de l’Església, on 
conviden tots els nens a assistir a la seva festa. 
L’animació anirà a càrrec de la Tresca i la Ver-
desca mentre esperem l’arribada dels gegants 
convidats.

A continuació / 
Des de la plaça de l’Església

CONVIDADA DELS 
SENYORS DE BURRIAC
Els nans, en Pere Joan Ferrer i la seva esposa 
i els fl abiolaires han convidat gegants d‘altres 
municipis perquè vinguin a gaudir de la nostra 
festa. Faran una cercavila passant pels carrers 
Anselm Clavé, Sant Vicenç, Trinquet, Barcelo-
na, Girona, Riera fi ns a arribar a la plaça Nova 
on els senyors de Burriac convidaran tots els 
assistents a un gelat.

21.30 h / Des de la plaça 
de l’Ajuntament

CREMA DE BRUIXES
La bruixa Isolda i les seves amigues han sigut 
capturades pels vilatans i seran cremades en 
caure el sol a la plaça de l’Església, però prè-
viament seran mostrats, a tots els cabrerencs, 
els pecats que han comès. Els diables Maca-
bres podran salvar les bruixes de la foguera? 
Les bruixes han promès venjança a tots els ca-
brerencs amb encanteris de foc, així que veniu 
protegits per si s’escapessin!

00 h / A l’aparcament de Can Rodon

ORQUESTRA 
GIRASOL + DJ
L’Orquestra Girasol amb les seves versions ens 
faran gaudir de l’última nit de concerts a Can 
Rodon. El cabrerenc Marcel Dalmau tornarà 
als escenaris de la Festa Major amb una nova 
formació que ens tocarà temes d’actualitat i al-
tres clàssics de la música. Per acabar la nit repe-
tirem amb el DJ Local Co.

00 h / A l’aparcament de Can Rodon
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10 h / Des de la plaça Nova

BICICLETADA POPULAR
Activitat esportiva de bon matí amb una 
passejada amb bicicleta pels carrers del 
poble. El recorregut està pensat perquè 
sigui assequible per a totes les edats. Amb la 
col·laboració del club ciclista BikeBurriac. Els 
infants han de portar casc de protecció per 
poder participar.

12 h / A la rambla dels Vinyals

XERINGADA
Aigua, espuma, xeringues i les ganes de pas-
sar-ho bé seran els protagonistes de la xerin-
gada. Diversió assegurada per a totes les edats. 
Recomanem portar una xeringa o pistola d’ai-
gua.

17 h / A la platja

ACTIVITATS 
ESPORTIVES 
“LA CABRONADA”
Durant la tarda, trobareu activitats com un 
torneig de vòlei 3x3, recollida de síndria a l’ai-
gua, concurs de menjar magdalenes i de cas-
tells de sorra. 

20 h / Des de l’avinguda 
Pare Jaume Català, davant la 
Pista Vella de bàsquet

CRONOESCALADA
El club ciclista BikeBurriac organitza la tercera 
cronoescalada BTT fi ns al castell de Burriac. 
T’hi pots apuntar a bikeburriac@gmail.com o 
al Facebook. Les inscripcions són limitades i 
els menors de 16 anys han de venir amb una 
autorització dels pares o tutors legals que els 
autoritzi a participar.

21.30 h / A la platja

HAVANERES
Concert d’havaneres amb el grup Peix Fregit 
que ens faran gaudir d’una posta de sol d’estiu a 
la vora del mar abans del castell de focs.

22.30 h / A la platja

CASTELL DE FOCS
Focs artifi cials per acomiadar la Festa Major 
2016 a càrrec de Pirotècnia Catalana. En aca-
bar, rom cremat (1€ el got) i la segona part de 
les havaneres.

00 h / A la platja

CONCERT 
“LA CABRONADA”
Arriba la cloenda de Festa Major amb Los 
Ignorantes, La Banda del Coche Rojo i Bo-
atiné DJs.
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DILLUNS 
15 D’AGOST
11 h / A l’Alberg Torre Ametller 

INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ 
‘HISTÒRIES D’AGELL’
Agraïm la col·laboració de la família Fontseca 
pel donatiu de les fotografies.

DIJOUS 
18 D’AGOST
11 h / A l’ermita de 
Santa Elena d’Agell

OFICI SOLEMNE
Ofici dedicat a la patrona d’Agell. En acabar hi 
haurà la interpretació dels Goigs.

A continuació
A l’era de l’ermita

REFRIGERI I BALL 
DEL SR. D’AGELL
Per gentilesa de Cals Frares pica-pica per a tots 
els assistents i el Senyor d’Agell, acompanyat 
dels flabiolaires de la Colla Gegantera de Ca-
brera de Mar, ens farà uns balls.

18 h / A l’alberg Torre Ametller

JOCS GEGANTS
Els joves de Can Martinet han dissenyat uns 
jocs per a què els més menuts en puguin gau-
dir.

A continuació / Alberg Torre Ametller

BALL DE FIGURES
Els diables Macabres i els tabalers, en Marc Em-
paitabruixes i les bruixes, en Rosegaescrots i la 
bruixa Isolda, els nans, en Pere Joan Ferrer i la 
seva esposa i els flabiolaires porten tota la setma-
na a l’alberg esperant l’arribada d’aquesta festivitat 
i sortiran a ballar amb tots els assistents. Les figu-
res es podran visitar tota la setmana.

21 h / A l’alberg Torre Ametller

BOTIFARRADA
Sopar de botifarra i pa amb tomàquet per a tot-
hom amb productes locals. Preu 5 euros.

21.30 h / A l’alberg Torre Ametller

ESPECTACLE MUSICAL 
DE GRILLATS
Grillats ens recupera les millors actuacions 
musicals de Grease i Mamma Mia. En acabar 
hi haurà un DJ.

DIVENDRES
19 D’AGOST
21 h / A Can Vivé

PRESENTACIÓ LLIBRE: 
‘HISTÒRIES DE MÚSICS’
Antoni Mas ens presenta el seu llibre.

22 h / A Can Vivé

HAVANERES
Amb el grup Port Bo. A la mitja part hi haurà 
rom cremat.
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SAMARRETES
DE FESTA MAJOR 2016

PUNTS DE VENDA: 
Ajuntament de Cabrera de Mar

Centre de Joventut Can Martinet

PREU: 6€ 

Samarretes de coll rodó de color blau cian 100% cotó i d’una densitat 160g/m.
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TALLA LLARG AMPLE

INFANTIL (4/5) 51 39

S 64 48

M 68 52

L 72 56

XL 76 59

XXL 79 62






