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La nostra Festa Major d’estiu segueix creixent gràcies a 
la implicació de la població i a la participació de cada 
cop més persones que, a més a més, enforteixen les en·
titats municipals. Aquesta dinàmica positiva ens fa millo·
rar com a poble, ens fa sentir cada cop més orgullosos, 
alhora que intensifica el nostre sentiment de pertinença 
i estima per Cabrera de Mar.

Des de fa uns anys, la Festa Major de Sant Feliu es va 
configurant amb un segell propi, tot dibuixant la seva 
pròpia identitat al voltant d’un gran acte, l’Emplaça’t, i 
del seguici, amb la colla gegantera i els diables Maca·
bres com a puntals de la nostra cultura popular. La nit 
de l’Emplaça’t és la nit de Cabrera de Mar, la nit que cap 
cabrerenc es pot perdre!

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 el seu esforç per fer realitat la nos·
tra estimada Festa de Sant Feliu, per a gaudi de tothom. 

Tanmateix, és d’agrair la dedicació i el bon fer dels tre·
balladors municipals, dels membres de la brigada de 
GICSA i dels agents de la Policia Local que, més enllà de 
les estrictes obligacions, fan possible la coordinació dels 
actes en les millors condicions d’ordre i seguretat, i que 
permeten que un cop passada la festa, torni la tranquil·
litat i tot torni al seu lloc.

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!

JORDI MIR I BOIX
Alcalde de 

Cabrera de Mar

Sant Feliu, 
més que 

mai!
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L’Emplaça’t ha esdevingut per a la gent de Cabrera i 
d’altres localitats del nostre estimat país un dels dies 
més importants del calendari. L’Emplaça’t és, per a 
molts, una festivitat que agrupa nens, joves i grans amb 
la nostra imatgeria festiva que, saltant i ballant, fan que 
sigui un dels moments àlgids de la festa.

Amb l’aprovació del Protocol de la Festa Major i del 
Seguici que el ple municipal va fer a la darrera sessió 
del mandat anterior, es garanteix la continuïtat d’aques·
ta festa preservant el model i la identitat que s’ha creat 
en els darrers anys. La feina que fan els  voluntaris, les  
colles, els veïns, les entitats i els treballadors de l’Ajun·
tament, entre d’altres, fa que la festa sigui possible. Una 
festa envejable, que no compta amb un gran pressupost, 
però sí amb un gran equip humà, el poble de Cabrera 
de Mar.

Durant aquests dies, els altres municipis de Catalunya 
estan celebrant les seves respectives festes majors. Des 
d’aquí vull tenir un record molt sentit  a tots els que, 
malauradament, per segon any consecutiu, no podran 
gaudir de la seva festa perquè estan injustament empre·
sonats o han hagut de marxar a l’exili.

Només em falta desitjar·vos a tots una molt bona Festa 
Major. Gaudim de la nostra festa! Gaudim de l’Empla·
ça’t! Gaudim de Cabrera de Mar!

L’Emplaça’t, 
una festa 
en continu 

creixement

SERGI TEODORO 
I JOSÉ

Regidor de Cultura
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21.30 h / Plaça de l’Església

ÒPERA A LA FRESCA
Il barbiere di Sivigliaa de Gioachino Rossini és una òpera 
bufa estrenada a Roma l’any 1816 i basada en la comèdia 
de Pierre Beaumarchais. La Fundació Burriac, com cada 
any, ens porta una de les òperes més importants de la 
música.

22 h / Can Bartomeu

ESTRENA DEL TAC: 
'Tras TOC Cats'
El TAC presenta una comèdia d’embolics en una consulta 
d’un eminent metge, especialista en TOC (TRASTORNS 
OBSESSIUS COMPULSIUS), on sis pacients afectats amb 
aquest trastorn donen a conèixer el seu particular i singular 
TOC.
Preu 5 €. Venda d’entrades anticipades a la sala Nova, dis-
sabte 13 de juliol, de 17 a 19 h i diumenge 14 d’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 o a Can 
Martinet abans del 18 de juliol.

Divendres
19 juliol

Dissabte
20 juliol

Programa de Festa Major de

SANT FEliu
Programa de Festa Major de

SANT FELIU
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Dimarts
23 juliol

20 h / jardinet Biblioteca ilturo

CONTES PER A ADULTS
a càrrec de Mònica Torra
La fantasia no només és dels més petits, els adults no tenen 
per què perdre·la. Un exemple que posa en evidència el be·
nefici que obté l’ésser humà amb la imaginació és l’erotisme. 
El tabú, la repressió i la vergonya han tingut un efecte en el 
vocabulari eròtic català, el voleu conèixer? A partir de 18 anys.

20 h / Des de la plaça de l’Ajuntament

PASTURABIRRES
Els Enkbronats organitza el pasturabirres pels carrers de Ca·
brera de Mar. El tiquet inclou 7 consumicions de cervesa, 
pica·pica, got reciclable i obsequi (venda prohibida a menors 
de 18 anys). Venda de tiquets a les 18 h.
L’acte estarà ambientat amb música i durant el recorregut 
ens acompanyarà una batucada. En acabar, tots a l’envelat 
municipal per continuar amb la festa.

A continuació / Envelat Municipal

KFARRA
Per finalitzar, nit de discjòqueis a l’envelat municipal.

9 h / Envelat Municipal

TORNEIG DE DÒMINO
Un any més s’organitza el torneig de dòmino a l’envelat mu·
nicipal. Inscripció prèvia al 659 488 931 o bé a arinsbcn@
gmail.com. Preu participació: 20 € persona amb esmorzar 
inclòs (40 € parella). Premis per a tots els participants.

Divendres
26 juliol

Programa de Festa 
Major de 

SANT FELIU

Dissabte
27 juliol
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17.30 h / Plaça Salvador Espriu 

TORNEIG DE PETANCA
El Club de Petanca Pla de l’Avellà us convida a participar·hi. 
Hi haurà premis per a les tres primeres parelles.

19 h / instal-lacions Agility Cànic 

TORNEIG D'ESTIU 
AGILITY CÀNIC
Competició social d’agility oberta a tots els nivells de com·
petidors en què un guia i el seu gos miren de superar un 
recorregut d’obstacles en el mínim temps possible i sense 
penalitzar. L’activitat és complementarà amb un tastet d’agi·
lity i tothom que vingui amb el seu gos podrà conèixer aquest 
esport i fer·ne una petita iniciació. 
L’activitat es desenvoluparà a les instal·lacions del Club d’agi·
lity Cànic a la zona agrària de la Riera d’Agell. Més informació 
a www.agilitycanic.cat.

19.30 h / Des de la plaça de l’Ajuntament

CRONOESCALADA BTT
Pujada al castell de Burriac amb bicicleta de muntanya sortint 
des de la plaça de l’Ajuntament de forma individual; cada 30 
segons sortirà un participant seguint l’itinerari marcat amb se·
nyals i cintes fins al Castell. Els menors de 16 anys, per poder 
participar-hi, hauran de tenir autorització dels pares; també 
serà obligat el casc i respectar els senyals de trànsit. 
Es tracta d’una activitat, no és cap competició. El nombre mà·
xim de participants és de 85. La inscripció es farà per correu 
electrònic a bikeburriac@gmail.com i és totalment gratuïta. 
Organitza Bikeburriac. Recorregut cronoescalada 3,23 km 
aproximadament +300D.
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22 h / Can Rodon

PLAYBACKS CABRERA 
ÉS ESPECTACLE
Un espectacle musical per a tots els públics, visual, fresc, 
divertit, innovador, tendre, intens i elegant que ofereix Ca·
brera és Espectacle; una nit on veuràs moltes cares co·
negudes de Cabrera imitant cantants de tots els estils i 
èpoques.
Molts mesos de feina i il·lusió que es plasmen a dalt de 
l’escenari per  poder gaudir junts d’una nit màgica de Fes·
ta Major, amb moltes sorpreses! 
Venda d’entrades a la Sala Nova el dissabte 13 i diumenge 
14 de juliol de 9 a 13 h Preu: entre 3 € i 5 €. 

10 a 14 h / Plaça de la Fàbrica 

BANC DE SANG
Durant el matí hi haurà l’autobús recollint sang dels donants.

18 h / Carrer josep Domènech

BAIXADA D'ANDRÒMINES 
Durant el mes de juliol els joves de Can Martinet han cons·
truït unes andròmines per a culminar la baixada del car·
rer Josep Domènech. Gresca, diversió, emoció i una mica 
d’adrenalina faran gaudir d’una gran tarda de Festa Major!
Si hi voleu participar adreceu·vos a Can Martinet o envieu 
un correu a dinamitzadora@cabrerademar.cat abans del 
23 de juliol. 
Podeu trobar les bases al web www.cabrerademar.cat

Diumenge
28 juliol
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La Revetlla
20 h / Balcó de l’Ajuntament

PREGÓ DE FESTA MAJOR
El pregó és l’anunci ofi cial i públic de l’inici de la Festa Major, 
l’Alcalde surt al balcó i la proclama convidant tots els cabrerencs 
a gaudir·ne. El pregó corre a càrrec de l’Andrea Rodés, auto·
ra local acompanyada de l’Olga Julian, usuària de la Biblioteca 
Ilturo i de l’Assumpció Ramón, conductora de BiblioLabs a la 
Biblioteca Ilturo. Durant el pregó hi haurà la presentació dels 
Minimacabres, la colla infantil dels Diables Macabres.

NiT DE REVETllA
A continuació / Plaça de l’Ajuntament

ESPETEC D'INICI
L’espetec anuncia a tothom l’inici de la Festa Major 2019 i el 
nostre pregoner encendrà la tronada per anunciar·ho. 

A continuació / Des de la plaça de l’Ajuntament

TOC DE REVETLLA
Amb el repic de les campanes i  acompanyats per la Cobla Prin·
cipal del Llobregat, les comparses de Cabrera de Mar pujaran 
fi ns a l’església per preparar-se per a la gran nit que els espera!

A continuació / Plaça de Poble

BOTIFARRADA POPULAR
Com ja és tradició, la botifarra i el pa amb tomàquet seran de 
gran ajuda per agafar forces per al gran... Emplaça’t! Preu: 5 €.

Dimecres
31 juliol
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A continuació / Plaça de l’Església

CONCERT DE
MIQUEL DEL ROIG
Miquel del Roig, conegut per oferir concerts amb un popurri 
de cançons populars, peces pròpies i adaptacions d’èxits con-
temporanis al català, anirà escalfant l’ambient  per a la gran nit 
que ens espera.

00 h / Plaça de l’Església 

EMPLAÇA'T
Ja ha arribat l’hora! És el dia dedicat al nostre patró, Sant Fe·

liu. Ho hem de celebrar i fer festa grossa. Els di·
ables Macabres, en Marc Empaitabruixes i les 
bruixes, en Rosegaescrots i la bruixa Isolda, 
els nans Tragèdia i Comèdia, en Pere Joan 
Ferrer i l’Elionor de Sarriera sortiran a cele·

brar·ho al ritme de les seves pròpies 
cançons. El grup RIU, l’encarregat 

de la composició de les músiques 
i la Cobla Principal del Llobregat, 

ens acompanyaran en directe 
en un acte en què les fi gures, 
el foc, la música i la gent són 
els grans protagonistes de 
la nit. És el gran acte par·
ticipatiu de la nostra Festa 
Major. Els cabrerencs, ca·
brerenques i visitants d’ar·
reu del país salten i ballen 

al voltant de les fi gures. No 
us quedeu fora de les places, 
participeu·hi i gaudiu·ne. No·

més passa un cop l’any! 
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L’acte es desenvoluparà de la següent manera: després del 
repic de campanes de l’església que anuncia les dotze, les 
fi gures i les comparses aniran sortint d’una en una i fent els 
respectius balls propis al ritme de la música. Un cop totes 
les comparses hagin fi nalitzat el seus balls, sonarà 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, aquest cicle de balls es repetirà dos cops. En 
fi nalitzar, les fi gures retornaran cap a la plaça de la Fàbrica 
acompanyades de nou per la cobla Principal de Llobregat. 
Allà, les fi gures, acompanyades de tothom que ho vulgui, fa-
ran els últims balls abans d’anar a dormir.
*Cal que us protegiu amb roba de cotó, preferiblement vella, 
amb mànigues, pantalons llargs i barret.

A continuació / Plaça de la Fàbrica

CONCERT D'INICI DE 
FESTA MAJOR 

AMB DR. PRATS I 
BUHOS

Un dels grans regals que ens 
ofereix aquesta Festa Major 
serà poder gaudir en directe 
de DR. PRATS i BUHOS, dos 
grans grups de la música ca·

talana encarregats d’animar la 
nit de Festa Major amb les se·

ves cançons.  Ens faran cantar, 
ballar i vibrar  fi ns ben entrada la 
matinada. Estem de Festa i això 
s’ha de demostrar!

FESTA MAJOR 
AMB DR. PRATS I 

BUHOS
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7.30 h / Des de la plaça de l’Ajuntament

MATINADES
La festa no para..., els fl abiolaires, els tabalers i els diables 
Macabres s’encarregaran de recordar·nos·ho. Si estem dor·
mint, haurem de sortir al carrer i si encara no hem anat a 
dormir, els haurem d’acompanyar. Durant el recorregut hi 
haurà taules amb esmorzar per gentilesa dels veïns més ma·
tiners.

9.30 h / Plaça de l’Ajuntament

ESMORZAR DE COCA 
AMB LLONGANISSA

En acabar les matinades, us convidem al tradicional 
i arrelat esmorzar de coca amb llonganissa per agafar 

forces i celebrar la diada de Sant Feliu amb un munt 
d’activitats.

11 h / Terrassa de Can Martinet

VINE I PROVA 
ELS ESCACS

El Club d’Escacs de Cabrera de Mar us vol apropar aquest 
joc amb un tauler gegant. Els participants podran fer parti·
des amistoses. Us convidem a Can Martinet a conèixer els 
escacs.

La Diada
Dijous

1 AGoST

dormir, els haurem d’acompanyar. Durant el recorregut hi 
haurà taules amb esmorzar per gentilesa dels veïns més ma·
tiners.

En acabar les matinades, us convidem al tradicional 
i arrelat esmorzar de coca amb llonganissa per agafar 

forces i celebrar la diada de Sant Feliu amb un munt 
d’activitats.

11 h / Terrassa de Can Martinet

VINE I PROVA 
ELS ESCACS
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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 fl abiolaires, conjuntament 
amb les autoritats, recorreran els principals carrers del po·
ble per anar a l’ofi ci dedicat al nostre patró.

12 h / Església de Sant Feliu

MISSA SOLEMNE
La missa dedicada a Sant Feliu és el moment més ceri·
moniós de la festa. Durant l’ofi ci ens acompanyaran el 
Cor Parroquial, dirigit per Carme Godall, i els fl abiolai-
res de la Colla Gegantera. 

A continuació / 
Església de Sant Feliu

BALL DE FIGURES
El gegant Pere Joan Ferrer i la geganta Elionor de Sarriera, 
en acabar la missa, ballaran juntament amb els nans Tragèdia 
i la Comèdia els seus balls propis a l’interior de l’església in·
terpretats pels fl abiolaires, i així rendiran homenatge al patró, 
Sant Feliu.

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 fl abiolaires, conjuntament 
amb les autoritats, recorreran els principals carrers del po·
ble per anar a l’ofi ci dedicat al nostre patró.

12 h / Església de Sant Feliu

MISSA SOLEMNE

A continuació / 
Església de Sant Feliu
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18 h / Plaça Nova 1 d’octubre

PRESENTACIÓ DELS NOUS NANS
La Tragèdia i la Comèdia tenen dos nous amics. Veniu a co·
nèixer els nans que a partir d’ara formaran part del seguici.

A continuació / Plaça Nova 1 d’octubre

CONCERT INFANTIL
QUE PETI LA PLAÇA!
DE XIP XAP
Que peti la plaça! Espectacle musical, per ballar, per saltar, 
per divertir·se i per fer de la Festa una Gran Festa. S’ha de 
veure i sentir. La gaudiran els més petits..., i potser els no 
tant petits, també!

A continuació / Plaça Nova 1 d’octubre

REMULLA'T
És un bon moment per quedar xop, ja sigui perquè tenim 

calor, perquè ens volem preparar per al correfoc infantil o 
simplement perquè ens ve de gust refrescar·nos.

A continuació / Des de la plaça Nova 1 
d’octubre

CORREFOC INFANTIL
La colla infantil dels Macabres s’estrenarà amb un correfoc 
pels carrers del poble que no deixarà indiferent a ningú, els 
“minimacabres” han arribat per quedar-se i ho demostraran. 

TARDA DE REBEQuERiA
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DE XIP XAP

C. Anselm 
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18.30 h / Cal Conde

SARDANES
Un any més, com deia el poeta Joan Ma·
ragall, ballarem “la dansa més bella de 
totes les danses que es fan i es desfan” al 
ritme de l’Orquestra Costa Brava.

21 h / Guingueta ACAMAR

MONÒLEG AMB   
 DAVID BARRAGÁN

Un tot terreny de l’humor amb més de 18 anys d’experi·
ència sobre els escenaris, no us podeu perdre un dels mono·
loguistes del panorama actual, un còmic genial, un autèntic 
crack i tot això en un entorn perfecte, vora el mar...

21.30 h / Plaça de la Fàbrica

CONCERT DE FESTA MAJOR
Us convidem a fer un viatge arreu de diferents països, músiques i 
danses. Un viatge en què podran gaudir de tot tipus d´estils; des 
del musical, l´òpera, la revista i cançons que són llegenda en el 
nostre petit país, tot de la mà de l’Orquestra Costa Brava.

23.30 h / Plaça de la Fàbrica

BALL DE FESTA MAJOR
El ball de Festa Major és i ha estat històricament, arreu del 
país i a Cabrera, un dels actes més esperats i volguts per la 
gent del poble, per això us convidem que vingueu sols o 
acompanyats, gaudiu de la música i us deixeu endur pel re·
pertori de l’Orquestra Costa Brava.

18.30 h / Cal Conde

MONÒLEG AMB  
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10 h / Avinguda de la Zona Esportiva

SUPER TOBOGAN URBÀ 
I INFLABLE AQUÀTIC
Un super tobogan urbà de dos carrils i 75 m de llargada i un 
infl able aquàtic situat a la baixada de l’avinguda de la Zona 
Esportiva farà que gaudim d’un matí d’estiu i esperem que 
assolellat. 
*No cal portar fl otador per llançar-se pel supertobogan.

13 h / Plaça Nova 1 d’octubre

GUERRA D'AIGUA 
El blanc, el negre, el blau i el verd, els colors de la bandera 
de Cabrera, seran els que s’enfrontaran en una guerra de 
pistoles d’aigua amb l’objectiu de deixar xop l’equip contra·
ri. Vine i mulla’t per un d’aquests quatre bàndols! 

14 h / Plaça de l’Ajuntament

DINAR DE FESTA 
MAJOR

Com ja és tradició, per passar una 
estona agradable amb tots els 
veïns i omplir la panxa, us oferim 
gaudir d’una gran Fideuà a la pla·
ça de l’Ajuntament.
*Els tiquets es poden adquirir 
a Can Martinet pel preu de 6 €. 
L’aforament està limitat a 150 
persones.

Divendres
2 AGoST

14 h / Plaça de l’Ajuntament

DINAR DE FESTA 
MAJOR
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18 h / Des de la plaça de l’Església

CONVIDADA DELS 
SENYORS DE BURRIAC 
Els gegants i nans conviden a tots els nens i nenes de Ca·
brera a gaudir de l’espectacle de música infantil “SOM DE 
L’OEST” d’ENCARA FAREM SALAT a la plaça de l’Església.
Els nans Tragèdia i Comèdia, en Pere Joan Ferrer i l’Elionor 
de Sarreira i els dos nans nous acompanyats pels fl abiolaires 
han convidat també alguns gegants d‘altres municipis per·

què vinguin a gaudir de la nostra festa. En acabar es repar·
tiran gelats per a tots els assistents.

20.30 h / Plaça de l’Ajuntament

GIMCANA:  
EMBRUIXADA

Vols ser bruixa o ets vilatà de Cabrera? Ho podràs escollir a la 
gimcana familiar, on hauràs de passar un munt de proves per 
poder arribar al fi nal. 
* Els menors han d’anar acompanyats d’un adult. Inscripcions 
al mateix moment a la plaça de l’Ajuntament.

Els gegants i nans conviden a tots els nens i nenes de Ca·
brera a gaudir de l’espectacle de música infantil “SOM DE 
L’OEST” d’ENCARA FAREM SALAT a la plaça de l’Església.
Els nans Tragèdia i Comèdia, en Pere Joan Ferrer i l’Elionor 
de Sarreira i els dos nans nous acompanyats pels fl abiolaires 
han convidat també alguns gegants d‘altres municipis per·

què vinguin a gaudir de la nostra festa. En acabar es repar·
tiran gelats per a tots els assistents.

EMBRUIXADA
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21.30 h / Des de la plaça de l’Ajuntament

CREMA DE BRUIXES 
La Bruixa Isolda ha estat capturada pel poble i condemnada 
a morir a la foguera de la plaça de l’Església. Però abans, els 
vilatans l’exposaran i la passejaran pels carrers perquè tot·
hom conegui els seus pecats. 
Els diables Macabres estan ideant un pla per rescatar la brui·
xa i evitar així que sigui cremada a la foguera, ho aconsegui·
ran? Si les bruixes i els Macabres se’n surten, el poble crema·
rà, per tant, us recomanem que vingueu protegits.
*Cal que us protegiu amb roba de cotó, preferiblement vella, 
amb mànigues, pantalons llargs i barret.

23.30h / Plaça de la Fàbrica

CONCERT DE GRUPS 
DE VERSIONS AMB 
TAPEO SOUND SYSTEM 
I LA BANDA DEL COCHE 
ROJO

Tapeo Sound System ha sabut reinventar el gènere de ver·
sions amb racions contundents de rock, pop, rumba, funk, de 
totes les èpoques. Més d’un acabarà dalt de l’escenari, dis·
fressat, o qui sap... aquest grup, no pararà de sorprendre’ns. 
La nit no acaba aquí perquè, la Banda del Coche Rojo amb 
les seves versions de grans hits de tots els temps, ens oferirà 
un repertori molt variat amb cançons que tots coneixem i un 
espectacle inigualable. Que no pari la festaaa!
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ran? Si les bruixes i els Macabres se’n surten, el poble crema·
rà, per tant, us recomanem que vingueu protegits.
*Cal que us protegiu amb roba de cotó, preferiblement vella, 
amb mànigues, pantalons llargs i barret.

23.30h / Plaça de la Fàbrica

CONCERT DE GRUPS 

Tapeo Sound System ha sabut reinventar el gènere de ver·
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10 h / Plaça Nova 1 d’octubre

BICICLETADA
POPULAR
El club ciclista BikeBurriac ens convida a fer una 
passejada amb bicicleta pels carrers del poble. El 
recorregut està pensat perquè sigui assequible per 
a totes les edats, en acabar tots els participants tin·
dran un petit refrigeri.
* És obligatori que els infants portin casc de protec-
ció per tal de poder-hi participar.

11.30 h / Esplanada de Mas Terrillo

PROVES DE 
TIR AIRSOFT + 
INFLABLE AQUÀTIC
El recorregut de tir és una activitat que pretén acostar la 
població de Cabrera de Mar a aquest esport. Allà hi haurà 
les eines que fa servir l’Escamot amb dianes per fer punte·
ria, membres de l’equip mostraran diverses situacions que 
es donen en l’airsoft. Aquest any, com a novetat, tindrem 
un infl able aquàtic per no patir tant la calor. 
Per a més informació, cal adreçar-se a Can Martinet, Cen-
tre de Joventut.

Fi de festa
Dissabte

3 AGoST

El club ciclista BikeBurriac ens convida a fer una 

recorregut està pensat perquè sigui assequible per 
a totes les edats, en acabar tots els participants tin·

* És obligatori que els infants portin casc de protec-
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19 h / Parc de la Nova Cançó Catalana

FESTA HOLI
Veniu a descobrir la Festa Holi, enguany la quarta edició, on 
grans i petits llançarem junts a l’aire pols de diferents colors 

i crearem un gran núvol multicolor. Música, co·
lor, aigua i la dinamització a càrrec dels DJ’s 
locals THE NM.
És recomanable anar vestit de blanc i por·
tar roba vella... i no et deixis les ulleres de 
sol! L’Ajuntament disposarà de 1.000 bos·
ses de pols Holi per repartir gratuïtament 
als assistent.

21 h / Des de la Font Picant

VISITA GUIADA 
NOCTURNA AL 

CASTELL DE 
BURRIAC

Descobreix el castell més emblemàtic del Maresme de la 
mà d’en Burriaquet, un trobador despistat que ens expli·
carà algun dels secrets més ben guardats dels Senyors de 
Burriac! Viatja al cor de l’edat mitjana i viu l’última nit de 
Festa Major amb la vista del castell de focs des d’un lloc 
excepcional!
Reserva la teva entrada a turisme@cabrerademar.cat o al 
telèfon de turisme 674 011 450.
Punt de trobada: Punt d’informació de la Font Picant de Ca·
brera de Mar. Us hi esperem!

i crearem un gran núvol multicolor. Música, co·
lor, aigua i la dinamització a càrrec dels DJ’s 

NOCTURNA AL 
CASTELL DE 

BURRIAC
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21.30 h / Platja del Molí

HAVANERES
Brisa del mar, olor de salobre i grans de cafè torrant·se a foc 
lent en una cassola de terrissa. Havaneres i cançons de taver-
na amb el grup PESCADORS DE L’ESCALA que amb les seves 
cançons ens faran gaudir d’una posta de sol d’estiu a la vora 
del mar abans del castell de focs.

22.30 h / Platja del Molí

CASTELL DE FOCS
Focs artifi cials per acomiadar la Festa Major 2019 a càrrec de 
Pirotècnia Tomàs. En acabar, rom cremat (2 € el got) i la sego·
na part de les havaneres.

00 h / Platja dels Vinyals

FESTA JOVE 
'LA CABRONADA'

La XIII edició de la Festa Jove, a la platja de 
Cabrera de Mar, tanca la Festa Major per 
als joves de casa. Hi haurà foodtrucks per 
sopar i picar alguna cosa, així com el 
servei de barra a preus populars durant 
tota la nit.
A partir de les 00.00 h Tindrem els 
grups de música ALLEZ!, PIRATS 
SOUND SYSTEM i DJ HOCHI.
Amb “la Cabronada” acomiadem 
la Festa Major 2019 i començarà el 
compte enrere per a la Festa Major 
2020!

'LA CABRONADA'
La XIII edició de la Festa Jove, a la platja de 
Cabrera de Mar, tanca la Festa Major per 
als joves de casa. Hi haurà foodtrucks per 
sopar i picar alguna cosa, així com el 
servei de barra a preus populars durant 
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Festa Major de
SANTA ElENA D’AGEll

Festa Major de
SANTA ELENA D’AGELL

18 h / Alberg Torre Ametller

JOCS GEGANTS 
I INFLABLES

Els nens i nenes podran gaudir d’una 
tarda per a ells saltant i jugant amb els 

inflables i els jocs que haurem preparat i 
en un entorn privilegiat.

A continuació / 
Alberg Torre Ametller

GELATADA
Després d’una bona estona de jocs, 
cal que ens refresquem i quina millor 

manera de fer·ho que prenent gelats per 
combatre la calor de l’estiu.

21 h / Alberg Torre Ametller

BOTIFARRADA 
POPULAR

Per reposar forces per a la vesprada 
que ens espera, menjarem junts un bon 

entrepà de botifarra.

22 h / Alberg Torre Ametller

ESPECTACLE 
GRILLATS

L’entitat de teatre i arts escèniques Grillats, 
com ja és tradició els últims anys, ens 

oferirà un espectacle de playbacks que 
deixarà bocabadat tot el veïnat d’Agell!

A continuació / 
Alberg Torre Ametller

DJ'S THE NIGHTLY 
MADNESS

Com que tenim moltes ganes de 
seguir fent festa, els DJ’s locals THENM 

ens faran vibrar amb el repertori de 
músiques que faran sonar i amb la seva 

gran animació!

11 h / Ermita de Santa Elena

MISSA SOLEMNE 
Ofici de Festa Major en honor a Santa 

Elena presidida per Mn Josep Lluís 
Muñoz. Carme Godall s’encarregarà de 

la música d’orgue durant l’ofici.

21.30 h / Can Vivé

HAVANERES I 
ROM CREMAT

Per acomiadar la Festa Major, al jardí 
de Can Vivé, gaudirem d’una nit 

d’havaneres del grup LA VELLA LOLA, 
i durant la mitja part prendrem un bon 

got de rom cremat. 

Dissabte
17 AGoST

Diumenge
18 AGoST
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BOTIGA DE 
L’EMPLAÇA’T
Productes

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 €

Festa Major 2018 Festa Major 2017 Festa Major 2017

26
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     PUNT LILA
El Punt Lila s’instal·larà de nou a la Festa Major per denunciar 

els casos d’assetjament sexual i lluitar contra la discriminació de 
la lgtbifòbia. El Punt Lila és el lloc de referència on un professional 

i membres de l’entitat Espai Dona de Cabrera de Mar oferiran informació i 
assesorament 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 la 
sensibilització dels últims mesos contra la violència de gènere ha fet neces·
sari disposar d’aquest punt de suport. Sovint les aglomeracions de persones 
i el consum d’alcohol serveixen de pretext perquè es produeixin abusos i 
agressions sexuals injustificables durant les festes. Cal prevenir situacions de 
violència de gènere i agressions sexistes a l’oci nocturn. 

Esperem que durant totes les nits no hi hagi cap incidència d’aquest tipus i el 
Punt Lila serveixi com a difusor i mètode de pedagogia i prevenció. 

Els trobareu el divendres 26 de juliol a la plaça de la Fàbrica i a l’Envelat 
Municipal, el dimecres 31 de juliol a la plaça de l’Església i a la plaça de la 
Fàbrica, el divendres 2 d’agost a la plaça de la Fàbrica i el dissabte 3 d’agost 
a la platja dels Vinyals, dins la Festa Jove.

PROJECTE PREVENCIÓ DE 
DROGODEPENDÈNCIES

Per gaudir d’unes nits més segures, durant la Festa Major de Cabrera de 
Mar podreu trobar professionals que us informaran i assessoraran en relació 
als efectes negatius i perjudicials del 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. 

28

FIRA D’ATRACCIONS
Les atraccions de la Festa Major estaran instal·lades als aparcaments de Cal 
Arnau i al de Can Rodon des del dilluns 29 de juliol fins al dissabte 3 d’agost.

PUNT 
LILA
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EL PROGRAMA DE FESTA MAJOR SANT FELIU 2019 HA 
ESTAT EDITAT PER L’AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR

HORARIS AUTOBÚS
DIMECRES 31 JULIOL

Ajuntament Baixador
6:35 6:45

6:55 7:05

7:15 7:30

7:45 8:00

8:15 8:30

8:50 9:00

9:20 9:30

9:45 10:00

10:20 10:30

10:45 10:55

11:10 11:30

11:50 12:00

12:15 12:25

12:40 13:00

13:20 13:30

13:45 13:55

14:10 14:30

14:50 15:00

15:15 15:25

15:40 15:50

16.05 16:20

16:40 16:50

17:10 17:30

17:50 18:10

18:30 18:40

18:55 19:05

19:20 19:30

19:45 19:55

20:10 20:30

20:50 21:00

21:15 21:25

21:40 22:00

22:20 22:30

22:40 22:50

23:00 23:15

23:30 23:45

0:00 0:15

0:30 0:45

1:00 1:15

1:30 1:45

2:15 2:30

2:45 3:00

3:15 3:30

3:45 4:00

4:30 4:45

5:00 5:15

5:30 5:45

6:00 6:15

DIJOUS 1 D’AGOST

Ajuntament Baixador
6:35 6:45

6:55 7:05

7:15 7:30

7:45 8:00

8:15 8:30

8:50 9:00

9:20 9:30

9:45 10:00

10:20 10:30

10:45 10:55

11:10 11:30

11:50 12:00

12:15 12:25

12:40 13:00

13:20 13:30

13:45 13:55

14:10 14:30

14:50 15:00

15:15 15:25

15:40 15:50

16.05 16:20

16:40 16:50

17:10 17:30

17:50 18:10

18:30 18:40

18:55 19:05

19:20 19:30

19:45 19:55

20:10 20:30

20:50 21:00

21:15 21:25

21:40 22:00

22:20 22:30

22:40 22:50

23:00 23:15

23:30 23:45

0:00 0:15

0:30 0:45

1:00 1:15

1:30 1:45

2:00

DIVENDRES 2 D’AGOST

Ajuntament Baixador
6:35 6:45

6:55 7:05

7:15 7:30

7:45 8:00

8:15 8:30

8:50 9:00

9:20 9:30

9:45 10:00

10:20 10:30

10:45 10:55

11:10 11:30

11:50 12:00

12:15 12:25

12:40 13:00

13:20 13:30

13:45 13:55

14:10 14:30

14:50 15:00

15:15 15:25

15:40 15:50

16.05 16:20

16:40 16:50

17:10 17:30

17:50 18:10

18:30 18:40

18:55 19:05

19:20 19:30

19:45 19:55

20:10 20:30

20:50 21:00

21:15 21:25

21:40 22:00

22:20 22:30

22:40 22:55

23:00 23:15

23:30 23:45

0:00 0:15

0:30 0:45

1:00 1:15

1:30 1:45

2:00 2:15

2:30 2:45

3:00 3:15

3:30 3:45

4:00 4:15

4:30 4:45

5:00

DISSABTE 3 D’AGOST

Ajuntament Baixador
9:30 9:45

10:10 10:25

10:50 11:05

11:30 11:45

12:10 12:25

12:50 13:05

13:30 13:45

14:10 14:25

14:50 15:05

15:30 15:45

16:10 16:25

16:50 17:05

17:30 17:45

18:10 18:25

18:50 19:05

19:30 19:45

20:00 20:15

20:30 20:45

21:00 21:15

21:30 21:45

22:00 22:15

22:30 22:45

23:00 23:15

23:30 23:45

0:00 0:15

0:30 0:45

1:00 1:15

1:30 1:45

2:00 2:15

2:30 2:45

3:00 3:15

3:30 3:45

4:00 4:15

4:30 4:45

5:00

Finalització  /  Inici
Baixador

Centre Comercial

N-II / Av. Burriac

Finalització  /  Inici
Baixador

Centre Comercial

Finalització  /  Inici
Baixador

Centre Comercial

Finalització  /  Inici
Baixador

Centre Comercial
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