SALUTACIÓ

DE L’ALCALDE

Benvolguts veïns i veïnes,
Després de dos anys de restriccions, per fi podem tornar a celebrar la
nostra Festa Major de Sant Feliu amb plenitud. Tot i que durant aquests
temps de pandèmia l’Ajuntament ha mantingut sempre viva la flama de
la cultura i les festes populars, ara podem dir que recuperem la plena
capacitat de decisió i planificació dels actes que conformen el
programa que teniu a les mans.
Entre el pregó i el concert de cloenda, dos actes del més alt nivell, us
convidem a gaudir de tot el que us hem preparat, per a grans, joves i
menuts, i us proposem que participeu activament a l’Emplaçat, l’acte
central i segell d’identitat de la nostra Festa Major.
Els tècnics de l’Ajuntament, el personal de la Brigada municipal i els agents
de la Policia Local han treballat i vetllaran perquè tothom pugui gaudir
plenament, amb tota la il•lusió acumulada d’aquests dies de diversió i
convivència veïnal.
Que tingueu un bon estiu i una feliç Festa Major
de Sant Feliu!
Jordi Mir i Boix
Alcade de Cabrera de Mar
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SALUTACIÓ
REGIDOR
DE CULTURA
POLÍGON LES CORTS
CARRER DE LES CORTS, 19
CABRERA DE MAR
TELÈFON 647 48 80 95

100% FESTA DE POBLE
Després de dos anys de pandèmia, recuperem el format de Festa Major de
sempre, la nostra festa, la del poble.
Ens n’hem sortit tots com a societat de moments molt durs i molt difícils i per
a la celebració de les nostres festes, també. Aquests últims anys, ens hem vist
obligats a replantejar tot el format, procurant no perdre el fil, el punt de trobada,
la vitalitat cultural i festiva i la celebració més important de tot l’any per al nostre
municipi. Verdaderament, no ha estat gens fàcil, les restriccions ens van obligar a
idear un concepte molt diferent al que teníem vist i entès fins al moment.
Però aquest any, sí. Enguany hi tornem a ser per portar-vos una Festa Major
dinàmica, una festa de poble, amb una alta qualitat musical, amb les entitats
culturals del municipi al centre de tot, vertebrant la gran majoria d’actes i amb
l’esperit que tant ens caracteritza: sortir i gaudir, compartint grans moments
junts.
Des de l’equip de Cultura, volem agrair l’esforç i l’enorme compromís de tots els
agents socials i cívics que han volgut col•laborar i contribuir a refer la nostra
Festa Major.
Us animem a sortir al carrer, gaudir i fer que aquest, sigui un gran retorn a la més
que merescuda normalitat!
Bona Festa Major, celebrem junts la vida!
Sergi Teodoro José
Regidor de Cultura
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CAMÍ DEL MIG, 21
CABRERA DE MAR
T. 93 105 81 98 · 636 321 112

CARGAMOS EL NUEVO GAS R1234
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DIUMENGE 17 DE JULIOL

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
PICTÒRICA COL•LECTIVA EN PETIT
FORMAT
12 h / Can Benet
L’objectiu d’aquesta exposició és
crear un vincle entre els artistes
professionals i els artistes amateurs
vinculats a Cabrera de Mar i a la Sala
de Can Benet.
Es podrà visitar l’exposició els dies 24,
30 i 31 de juliol i 1 d’agost de 12 a 14 h.

DISSABTE 23 DE JULIOL

DISSABTE 23 I DIUMENGE
24 DE JULIOL

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ:
HISTÒRIES DEL TAC EN EL SEU
VINT-I-CINQUÈ ANIVERSARI
12 h / Espai expositiu Plaça del Poble
Dies d’exposició: 23, 24, 30 i 31 de juliol
de 12 a 14 h
1 i 2 d’agost de 12 a 14 h
El dia 3 d’agost serà la cloenda a les 12
h del migdia

TORNEIG DE DÒMINO
9 h / Institut Escola Pla de l’Avellà
Un any més, la Festa Major acull el
tradicional torneig de dòmino.
*Inscripció prèvia al 659 488 931
o bé a arinsbcn@gmail.com. Preu
participació 20 € persona amb
esmorzar inclòs. (40 € per parella).
Premis per a tots els participants.

ESTRENA DEL TAC: L’HOSTAL DE LA
GLÒRIA
21.30 h / Jardins de Can Bartomeu
Aquest any el TAC celebra el seu 25è
aniversari i presenta l’obra L’hostal de
la Glòria, estrenada l’any 1931 al teatre
Romea, és un dels poemes més ben
resolts de Sagarra. Mostra, l’oposició
entre dues germanes, radicalment
diferents.

CABRERA DE MAR
Can Pau Ferrer, 8
(Davant del Cap)
T. 93 750 63 48
T. 616 018 305
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DIJOUS 28 DE JULIOL

La fortalesa i el coratge de l’hostalera,
la Glòria, s’imposaran a la sensualitat
aviciada de la Roser, la germana que
li disputa l’amor de l’Andreu, el marit
indecís, dròpol i atemorit.
Intel•ligent i soferta, la Glòria sap que,
en el futur, tampoc no podrà confiar en
el marit, que estarà sempre sola en els
moments decisius i, així i tot, defensa
amb decisió el vincle amb l’Andreu,
perquè aquest forma part d’allò que
la fa ser qui és, davant ella mateixa i
els altres. En definitiva, L’hostal de la
Glòria és un dels poemes dramàtics
més ben resolts de l’autor, tant per
l’equilibri estructural com per la força
poètica i un vers acolorit, impetuós i
precís que dona als personatges una
gran credibilitat dramàtica.

CINEMA A LA FRESCA
22 h / Cal Conde
Bèsties fantàstiques. Els crims de
Grindelwald.
El poderós bruixot fosc Gellert
Grindelwald va ser capturat a Nova
York gràcies a en Newt Scamander.
Complint la seva amenaça, però,
en Grindelwald s’ha escapat i ha
començat a reclutar seguidors, que
en la majoria dels casos no saben
les seves veritables intencions: criar
bruixots de sang pura per controlar
tots els éssers no màgics. En un gran
esforç per frustrar els malvats plans
d’en Grindelwald, l’Albus Dumbledore
demana ajuda a en Newt, el seu antic
alumne a Hogwarts, que accepta
implicar-se altre cop sense ser
conscient dels perills que l’esperen. A
mesura que la història avança, l’amor
i la lleialtat, fins i tot dels amics més
sincers i de la família, es posaran a
prova en un Món Màgic cada vegada
més dividit.
IMPLANTOLOGIA
ORTODÒNCIA
ESTÈTICA DENTAL
PRÒTESI DENTAL
ODONTOPEDIATRIA
RADIOLOGIA 3D

VILASSAR DE MAR
Av. Montevideo, 164
T. 93 759 29 71
T. 630 844 432

www.bellmuntdental.com

segueix-nos a
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@bellmuntdental

DIVENDRES 29
DE JULIOL

i descregut de treballs anteriors. En
aquesta nova gira, que els portarà
pels principals escenaris de Catalunya,
cantaran les cançons del nou disc
però tampoc hi faltaran alguns dels
hits que els han convertit en un dels
grups més importants de la història
de la música catalana.
El preu és 20 € i les entrades es poden
adquirir a www.gaudeixcabrera.cat

PASTURABIRRES
18 h / Des de la plaça Nova
Els Enkbronats organitzen la setena
edició del Pasturabirres pels carrers
de Cabrera de Mar.
L’acte estarà ambientat amb la música
de Quilombo. I en acabar, a Can
Bartomeu per continuar amb la festa
amb el Dj Wicket!
Tiquets a 10 €

DISSABTE 30 DE JULIOL

TORNEIG PETANCA
17.30 h / Plaça Salvador Espriu
El club de petanca del Pla de l’Avellà us
convida a participar a la seva diada. Hi
haurà premis per a les tres primeres
parelles.

ELS PETS
21.30 h / Escenari Principal
(Cal Conde)
Després de més de 35 anys de
trajectòria, centenars de premis i
reconeixements i una flamant Creu
de Sant Jordi a les seves espatlles,
Els Pets segueixen a ple rendiment i
acaben de publicar 1963, el seu tretzè
disc. És un treball més adult, vitalista i
rabiosament pop, com ells mateixos el
defineixen, que recupera el toc irònic

TORNEIG SOCIAL DEL CLUB AGILITY
CÀNIC
19 h / Camp Municipal d’Esports
Competició social d’agility, on guies i
gossos segueixen un recorregut amb
obstacles, oberta a tots els nivells de
competició i precompetició.

CABRERA ÉS ESPECTACLE
22 h / Can Rodon
En motiu del Xè aniversari, l’entitat
Cabrera és Espectacle ens oferirà
una gran nit de música, playbacks i
balls. Els millors hits de la història de
la música seran representats pels
nostres artistes locals. Celebrem junts
aquesta gran Festa!
Les entrades es poden adquirir a www.
gaudeixcabrera.cat

PREGÓ DE FESTA MAJOR
20 h / Plaça de l’Ajuntament
El pregó és l’anunci oficial i públic
de l’inici de la Festa Major. Sonen
les campanes i l’alcalde i totes les
autoritats surten al balcó i conviden
tots els cabrerencs i cabrerenques a
gaudir de la Festa Major.
Aquest any encetem la Festa amb molt
d’humor i molta màgia. El pregó serà a
càrrec del Mag Lari, que amb els seus
trucs ens encantarà a tots i ens oferirà
una de les nits més emocionants de
l’any.
Durant l’acte també tindrà lloc la
presentació de la Bolangera i del Ball
de Gitanes com a noves comparses
del seguici festiu.

DIUMENGE 31 DE JULIOL
La Revetlla

TOC DE REVETLLA
19.30 h / Des de la plaça de
l’Ajuntament
Els gegants, acompanyats pels
flabiolaires, aniran a buscar el
pregoner d’enguany, el Mag Lari

BIG BAND VILASSAR
21 h / Escenari Principal (Cal Conde)
La Vilassar Big Band és una formació
estable amb l’estructura d’orquestra
de jazz clàssica. L’integren un total
de 20 músics sota la direcció de Joan

Construccions Teixidó Flamerich, S.L.
La Riera, 62, 1r 1a · Cabrera de Mar
Tel. 93 759 10 96

teixido@teixidoflamerich.com
www.teixidoflamerich.com
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Moragas. La Vilassar Big Band porta
el nom de la vila que l’acull i compta
amb la participació de músics de la
comarca. El seus objectius primordials
són apropar i divulgar el repertori
jazzístic i propulsar la vàlua de la
música en viu.
El preu és 12 € i les entrades es poden
adquirir a www.gaudeixcabrera.cat

Els tiquets es podran comprar el
mateix dia a un preu de 5 €
MONÒLEG @LUISITOFLOWERS
22 h / Escenari Cultura Popular (Plaça
de la Fàbrica)
En Luis Flores, el jove cabrerenc Tik
Toker, conegut per tot el poble, que
ha participat recentment al programa
televisiu First Dates, ens oferirà la
seva millor versió amb un dels seus
xous amenitzant-nos el sopar popular.
Aquest jove s’està fent un forat al món
de l’espectacle i les xarxes socials i
Cabrera de Mar està i estarà al seu
costat. T’ho perdràs?

NIT DE REVETLLA

ESPETEC D’INICI
A continuació / Plaça de l’Ajuntament
S’encendrà una bateria de trons per
anunciar que ja ha començat la Festa
Major 2022.

CONCERT DE MIQUEL DEL ROIG
22.30 h / Escenari Cultura Popular
(plaça de la Fàbrica)
Miquel del Roig, cantant de versions
catalanes, és un home afable i proper
que quan puja a un escenari sap com
centrar tota l’atenció del públic.

SOPAR POPULAR
21.30 h / Escenari Cultura Popular
(plaça de la Fàbrica)
Com ja es tradició, la primera nit
de Festa Major comptarem amb el
sopar popular de pa amb tomàquet i
botifarra.
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Un any més, es posarà a la butxaca el
públic amb el seu popurri de temes
propis i temes coneguts de l’última
dècada.

conjuntament amb la gent del públic.
Això es repetirà diverses vegades.
Al final, el més important és saltar i
ballar amb les figures al ritme de la
música.

EMPLAÇA’T
00 h / Escenari Cultura Popular (plaça
de la Fàbrica)
La nit més esperada de l’any arriba
a Cabrera de Mar. L’Emplaça’t vol
combinar l’arrel tradicional amb la
festa popular i el foc ballant i saltant
al voltant de les figures
RIU és l’encarregat de posar música
a aquest acte i ens acompanyarà
mentre les figures, el foc i la gent
ballen al voltant de la plaça.
Com funciona l’Emplaça’t? Un cop
sonen les campanes de les dotze, les
figures i les comparses sortiran a
ballar al ritme de la música. Un cop han
sortit totes sonarà la cançó principal
de l’acte que tots recordarem, i és
aleshores quan totes les comparses
giraran al voltant de la plaça

*Cal que us protegiu amb roba de cotó,
preferiblement vella, amb mànigues,
pantalons llargs i barret.
CONCERT D’INICI DE FESTA MAJOR
AMB EBRI KNIGHT I ITACA BAND
A continuació / Escenari Principal (Cal
Conde)
Aquests dos grans grups d’abast
nacional engrescaran i ens faran
gaudir de la primera nit de Festa Major
fins ben entrada la matinada.
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BALL DE FIGURES
A continuació / Des de l’església de
Sant Feliu
Els gegants i els nans ballaran davant
la imatge del nostre patró per mostrar
els seus respectes a Sant Feliu màrtir.
En acabar, tornaran en cercavila fins a
l’Ajuntament.
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ESMORZAR DE COCA AMB
LLONGANISSA
9.30 h / Plaça de l’Ajuntament
Un cop acaben les matinades, us
convidem a un tradicional esmorzar
de coca amb llonganissa per agafar
forces i celebrar la diada de Sant Feliu

MISSA SOLEMNE
12 h / Església de Sant Feliu
La missa dedicada a Sant Feliu acollirà
gran part dels veïns i veïnes en
aquesta cerimònia dedicada al nostre
patró.
El cor parroquial dirigit per Carme
Godall acompanyarà musicalment
l’ofici enguany amb una composició
de temes propis compostos per Guido
Iotti.

NA

SARDANES AMB LA COBLA PRINCIPAL
DE LA BISBAL
10 h Escenari Cultura Popular (plaça
de la Fàbrica)
La Principal de la Bisbal serà
protagonista de la ballada de sardanes
d’aquest any. La Cobla La Principal de
la Bisbal es va crear el 1888 a la Bisbal
d’Empordà recollint l’experiència
de les cobles més antigues. El 1932
va ser escollida cobla oficial de la
Generalitat de Catalunya, títol que li
va ser restituït el 1978 pel president
Josep Tarradellas. El 2014 va rebre
el Premi Nacional de Cultura i, a més,
ha estat guardonada en tots els
certàmens en què ha pres part. El seu
objectiu és dignificar la sardana i la
música de cobla i, alhora, que intentar
augmentar la qualitat cultural del país
i donar-la a conèixer fora del país.

GIRO

MATINADES
7.30 h / Des de la plaça de l’Ajuntament
És 1 d’agost, el dia del nostre patró
Sant Feliu, i les celebracions han de
començar ben d’hora. A dos quarts de
8 del matí, els carrers es llevaran al
ritme del so dels grallers, i els diables
Macabres seran els encarregats de
fer enlairar els coets al poble fent
despertar a tothom i anunciant a tort i
a dret que és Festa Major!
Durant el recorregut comptarem amb
taules per esmorzar, gentilesa dels
veïns i veïnes més matiners.

La diada

CERCAVILA
11.15 h / Des de la plaça de l’Ajuntament
Els nans i els gegants, acompanyats
pels flabiolaires, conjuntament amb
les autoritats, recorreran els principals
carrers del poble per assistir a l’ofici
dedicat al nostre patró.

DE

amb totes les activitats que hi ha
organitzades.

C.

DILLUNS 1 D’AGOST

Ig n a s i
PL.
NOVA

Av. Pare Jaume Català, 30-36 local 10
08349 Cabrera de Mar
T. 93 750 23 70 · M. 630 039 888
info@aixhome.es · www.aixhome.es
facebook/aixhomebarcelona
@aixhome_bcn

Compra-venda i lloguers d’immobles al Maresme
Membres de: AICAT 6.350 · Registre d’agents immobiliàris de Catalunya ANPIFF 1.180
Associacion Nacional de Profesionales Immobiliarios Financieros y Fiscales
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Av. Pare Jaume Català, 30
CABRERA DE MAR
T. 93 759 29 37
Santa Maria, 85
VILASSAR DE MAR
T. 93 754 15 67
Mossèn Jacint Verdaguer, 23
PREMIÀ DE MAR
T. 93 653 69 53

Tarda de Rebequeria

REMULLA’T
19 h / plaça Nova 1 d’Octubre
Què millor que refrescar-se a mitja
tarda amb els amics i les amigues i
quedar-nos ben xops i així passar
millor la calor. Ens acompanyarà el
grup de música Ambauka que, amb
el seu espectacle, ens explicaran
algunes historietes.

HISTÒRIES D’EN MÀRIUS I L’HELENA
17.30 h / Escenari de Cultura Popular
(plaça de la Fàbrica)
Una gran quantitat de nens i nenes del
poble han escrit petites històries d’en
Màrius i l’Helena. Vine a conèixer les
noves històries d’aquests personatges
que han creat els més petits de
Cabrera.

CONCERT DE FESTA MAJOR
AMB LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
19 h / Escenari Principal (Cal Conde)
Si el ball i les cançons han passat
de generació en generació, i avui
continuen tenint sentit, és perquè
són portadores vives de la festa. Són
poques les orquestres que estan
reconegudes pel gran públic d’una
manera regular, i La Principal de la
Bisbal fa més de cent trenta anys que
és present a totes les grans festes
del país. Aquesta orquestra serà
l’encarregada d’oferir-nos un vespre
immillorable de Festa Major.

CORREFOC INFANTIL
18.30 h / Escenari de Cultura Popular
(plaça de la Fàbrica)
Aquest any tots els infants podeu ser
diables! Veniu i gaudiu del foc pels
carrers del poble sent part de la colla
de diables.
Us hi podeu apuntar el mateix
dia. Caldrà que els nens i nenes
es protegeixin amb roba de cotó,
preferiblement vella, amb mànigues,
pantalons llargs i barret.

REPARACIÓ I PREPARACIÓ DE VEHICLES
ELECTRICITAT · AIRE CONDICIONAT

BALL DE FESTA MAJOR
21.30 h / Escenari Principal
(Cal Conde)
Ball de Festa Major amb LA PRINCIPAL
DE LA BISBAL. No hi podeu faltar,
gaudireu de la música i del seu gran
repertori amb temes de tots els temps.
És el moment de moure el cos amb els
grans èxits cantats.

CARRETILLADA
A continuació / Escenari Cultura
Popular (plaça de la Fàbrica)
Els diables Macabres faran un
espectacle pirotècnic de gran format
per celebrar la diada de Sant Feliu.
NIT AMB DJ SENDO
A continuació / Escenari Cultura
Popular (plaça de la Fàbrica)
Tens ganes de ballar amb els millors
èxits del moment? Aquest any DJ
Sendo ens presenta els seus nous
remix /mashups on mescla els grups
més potents del territori català amb
la música més comercial i urbana del
moment.

CERCAVILA DE RENOVACIÓ DEL VOT
21.30 h / Des de l’Ajuntament
El cabrerencs i cabrerenques ens
sentim orgullosos de formar part
d’aquest municipi, hi tenim un
compromís. Les comparses del seguici
al complet faran un cercavila especial
per renovar el compromís de formar
part de Cabrera i l’estima a la nostra
festa.

MASOLIVER

SERVEI DE MANTENIMENT

tallers

MUNTATGE D’ACCESSORIS
ESPECIALISTES 4X4
Camí del Mig, 62 - 64 Nau 4A
08349 Cabrera de Mar
Telèfon 93 750 00 61

Taller de
Reparacions Cabrera
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*CONVIDADA DELS SENYORS DE BURRIAC
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CONCERT D’ELECTROGRALLA
21 h / Escenari Cultura Popular
(plaça de la Fàbrica)
Roger Andorrà presenta un espectacle
amb una sola gralla connectada
a uns pedals electrònics (mescla i
transformació sonora) que parteix de
l’herència de la gralla vuitcentista i
s’endinsa en la música actual. El músic
sallentí fa evolucionar el so de la gralla
cap a nous paisatges sonors propis de
la música electrònica.
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GUERRA D’AIGUA
13 h / Plaça Nova 1 d’Octubre
El blanc, el negre, el blau i el verd. Els
colors de la bandera de Cabrera seran
els que s’enfrontaran en una pugna
d’aigua amb l’objectiu de deixar xop
l’equip contrari. Vine i mulla’t per un
d’aquests quatre bàndols.

LÀ
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CONVIDADA DELS SENYORS DE
BURRIAC
17.30 h / Escenari Principal (Cal Conde)
Els gegants i els nans conviden tots
els nens i nenes del poble a gaudir de
l’espectacle de música infantil amb
la conegudíssima artista catalana
Dàmaris Gelabert i les seves cançons
per divertir-se i aprendre.
Quan finalitzi l’acte, es repartiran
gelats de tots els gustos per a tots els
infants.

CREMA DE BRUIXES
Cementiri de
22.00 h / Des de l’Ajuntament Cabrera de Mar
De nou, el poble ha tornat a capturar
la Bruixa Isolda. Els vilatans la volen
Ermita de
condemnar a la foguera de laSant
plaça
de
Sebastià
l’Església per haver profanat i maleït
el poble de Cabrera. Abans, però,
la passejaran pels carrers perquè
tothom conegui els seus pecats.
Les seves amigues, les bruixes,
estan preparades per evitar que
sigui cremada a la foguera. La seva
venjança, llançar encanteris de foc
contra els vilatans de Cabrera.
Veniu a participar-hi. Feu-ho protegits
amb roba de cotó de mànigues,
pantalons llargs i barret per deslliurarvos del foc que serà ben present
durant tot l’acte.

E
UM
JA

C.

SUPERTOBOGAN URBÀ I INFLABLE
AQUÀTIC
10 h / Avinguda de la Zona Esportiva
Matí amb un supertobogan urbà de
75m de llargada que ocuparà tota
la baixada de l’avinguda de la Zona
Esportiva. Refresca’t i passa millor la
calor. No cal portar flotador.

NIT DE JAZZ
21.30 h / Parc de la Nova Cançó
Catalana
Nit de Jazz a la fresca d’una nit d’estiu

C. D’ANSELM
CLAVÉ

C.

BANC DE SANG
10 a 14 h i de 17 a 21 h / Castellet Casal
Durant tot el matí i tota la tarda es
podràn fer donacions de sang.
Viu i fes viure. T’esperem!

PL. DE
L’ESGLÉSIA

PL. CAN
PAU FERRER
PL. DEL
POBLE

C. D
BAR E SAN
TOM T
EU

DINAR DE FESTA MAJOR
14 h / Plaça de l’Ajuntament
Després de dos anys de pandèmia
podrem gaudir de la gran fideuà
popular. Com sempre us animem a
participar d’aquest gran dinar de
germanor amb tots els veïns i veïnes
del poble. Els tiquets es podran adquirir
a la web de www.gaudeixcabrera.cat

MOLÍ

DIMARTS 2 D’AGOST
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CORTS

Bones Festes!

À
TI
AS

MATE

DIMECRES 3 D’AGOST

CONCERT DE VERSIÓN IMPOSIBLE
23.30 h / Escenari Principal
Mai hauràs vist tants cantants sobre
d’un mateix escenari!
Moreno i la seva banda rendeixen
tribut a diferents artistes de totes
les èpoques i estils (Fito, Dani Martin,
Shakira, Julio Iglesias, Camilo Sesto,
Eros Ramazzotti, Louis Armstrong,
Estopa…) interpretant infinitat de
covers i medleys amb les cançons
d’avui i de sempre.
Molt humor, bona música i una
constant interacció amb el públic, amb
una posada en escena molt teatral.
Amb Versión Imposible tindrem
assegurada
una
Festa
Major
immillorable!

Fi de Festa

HOLI FEST
19 h / Parc de la Nova Cançó Catalana
Celebrat a tota l’Índia des de
l’antiguitat, originalment Holi era
un festival agrícola per donar la
benvinguda a la primavera, un aspecte
que encara hi juga un paper important
amb la presència de les pols de colors.
Ara és una festa plena de colors, en
què la música i el ball també hi juguen
un paper molt important.
Es recomana anar vestit de blanc
i portar roba vella. No et deixis les
ulleres de sol! L’Ajuntament disposarà
de 1.000 bosses de pols per repartir
gratuïtament a tots els assistents.

NIT DE DJ
A continuació / Escenari Principal
La música seguirà fins a ben entrada
la matinada amb un punxadiscos que
ens farà ballar fins a no poder més.
És Festa Major i això s’ha de celebrar i
gaudir amb tot el poble.

CONCERT AMB LA OTRA
21 h / Escenari Principal (Cal Conde)
La Otra és una cantautora de Madrid
que va començar a escriure per
necessitat a partir d’algunes crisis de
soledat. Es va adonar que la música
la guaria i va agafar el costum de
netejar-se les ferides amb cançons.
Tanmateix, pren la paraula amb ironia
i mirada crítica però també d’una
manera intimista. Més enllà de les
lletres, destaca una veu dolça sobre
un so que ha anat evolucionant de
l’acústic més senzill cap a una barreja
d’influències. Molts experts de la
música la comparen, per l’estil de les
seves cançons, amb l’artista catalana
Suu.

En aquesta visita nocturna viatjaràs
al cor de l’edat mitjana a través de
les llegendes de la vall de Cabrera i la
història del castell de Burriac.
No t’oblidis de portar llanterna o
frontal i calçat adequat.
Entrades a www.gaudeixcabrera.cat.
Entrada gratuïta per als nens de 0 a 3
anys.
Activitat no apta per fer amb cotxet o
cadira de rodes.
HAVANERES AMB LA VELLA LOLA
21.30 h / Parc de la Nova Cançó
Catalana
Espectacle
clàssic
d’havaneres
amb les cançons més conegudes i
celebrades (La gavina, La bella Lola,
El meu avi, etc.) amb veus, guitarra,
acordió i contrabaix. Des de sempre
amb tres objectius: fer-ho bé, passarho bé i fer-ho passar bé. Músics
professionals.
Podrem tastar un bon rom cremat
després de l’acte.

VISITA GUIADA NOCTURNA AL
CASTELL DE BURRIAC
21 h / Des del punt d’informació de la
Font Picant
Vols veure els focs artificials de la
Festa Major de Sant Feliu des d’una
talaia privilegiada?

MOTO I BICI
Lloguer de
biciletes elèctriques

Ctra. B-502, km 1,2
Cabrera de Mar
Tel. 937 501 742
info@nougarden.com

Camí del Mig, 106 (P.I. Les Corts)
Cabrera de Mar
T. 93 756 62 21
info@dbike.es
www.dbikeshop.com
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www.elnougarden.com
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NIT DE DJ
FIRA D’ATRACCIONS
A continuació / Escenari Principal
Les atraccions de Festa Major estaran
PL. AVI
PL. CAN a l’avinguda Pare Jaume
(Cal Conde)
instal•lades
REIXAC
PAU FERRER
Amb aquest Dj, donarem per
Català i a l’aparcament de Ca l’Arnau
PL. DEL
finalitzada la Festa Major de Sant
de dijous 28 de juliol fins dimecres 3
POBLE
Feliu.
d’agost.
PL. DE
L’ESGLÉSIA

ZONA FOOD TRUCKS
C. D’ANSELM
CLAVÉ
Durant tots els dies
NA

de Festa Major,
a Cal Conde, tindreu diverses food
trucks per poder fer un mos en
qualsevol moment de la Festa Major.

R IERA

C

AT
A

LÀ

GIRO

E
UM
JA

ESCENARI CULTURA POPULAR
FOODTRUCKS
ESCENARI PRINCIPAL
FIRA ATRACCIONS
UME I

PL. DE LA
FÀBRICA

C. DE JA

AV.

PL. DE
L’AJUNTAMENT

DE

PAR
E

C. DE LA

DE

CONCERT AMB “MIKI NÚÑEZ”
23.30 h / Escenari Principal
(Cal Conde)
El televisiu i més que conegut cantant
i presentador del programa Eufòria,
Miki Núñez, ha sabut arribar al cor
de milers i milers d’adolescents
catalans amb el seu disc debut Amuza.
Un fet molt poc habitual que d’un
primer disc se’n desprenguin himnes
intergeneracionals com Escriurem,
una de les cançons que més ha sonat
els darrers mesos, i una de les més
representatives del confinament.
Cançons com Celebrate o l’eurovisiva
La Venda també estan al top 10 de
les cançons més escoltades de l’any
passat. Els seus concerts estan
carregats d’energia, optimisme i un
bon rotllo que es contagia des del
minut zero.

C.

FEM EL CABRA AMB ELS FOCS
DARTIFICI
22.30 h / Escenari Cultura Popular
(plaça de la Fàbrica)
És la darrera nit de Festa Major i l’hem
de gaudir fins a veure sortir el sol. Els
gegants encara no en tenen prou i
sortiran a esgotar les poques forces
que els queden. Un nou espectacle
amb els gegants com a únics
protagonistes que ballaran al ritme
de la música, amb molt de confeti i el
castell de focs durant l’acte. Un final
de festa espatarrant.
A més, aquest castell es llançarà
simultàniament des de diferents
indrets del poble, de manera que
tothom pugui veure una part des
de la seva zona residencial, i si teniu
possibilitat, tots els castells alhora.
El millor indret per veure el castell
de focs, serà la plaça de la Fàbrica, on
podrem sentir la sensació de 3600
mentre ballem amb els gegants.

, S.A.

MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ

CONSTRUCCIÓ
FERRETERIA - LLOGUER
CERÀMICA - SANITARI
MOBLES DE BANY

Menjar casolà amb
productes frescos
Comida casera con
productos frescos

PL.
NOVA

Camí del Mig, 118 · Nau 42
Pol. Ind. Les Corts
CABRERA DE MAR
Reserves/Reservas al:
T. 93 756 62 18
@restaurantnoupoligon

Ctra. B-502 (de Vilassar a Argentona), km 1 · Cabrera de Mar
M. 626 40 54 11 · Magatzem: T. 93 759 11 39
646 11 96 35
Exposició:
www.ormat.es - ormat@ormat.es
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FESTA MAJOR
DE SANTA ELENA
D’AGELL

Durant una nit increïble, Peter es veu
transportat a un món fantàstic de
pirates, guerrers i fades anomenat
Mai Més, on l’esperen aventures i
lluites a vida o mort acompanyat d’una
guerrera anomenada Tigrilla i un nou
amic anomenat James Hook.

DIJOUS 18 D’AGOST

MISSA SOLEMNE
11 h Ermita de Santa Elena
Ofici de Festa Major en honor a Santa
Elena presidida pel Mn Juan Pablo.
Carme Godall s’encarregarà de la
música d’orgue durant l’ofici.

DIVENDRES 19 D’AGOST

XERINGADA I FESTA DE L’ESCUMA
18.00 h Camí d’Agell
(entre c/ Primavera i camí de Santa
Elena)
Porta la teva xeringa i passa una tarda
refrescant.
Activitat per a petits i grans.

CINEMA A LA FRESCA
22 h Can Puig
Pan
La pel•lícula, basada en la famosa
novel•la de J.M. Barrie, recrea la
història de Peter Pan, un noi de 12
anys amb una irreprimible vena rebel,
una qualitat que és poc valorada a
l’ombrívol orfenat de Londres on viu.

HAVANERES
21.30 h / Can Puig
El grup Ultramar ens oferirà una nit
d’havaneres amb les cançons més
típiques del nostre país.

+34 637 203 410 · info@com9estudi.com · @com9estudi
Passeig Montserrat, 28 · Cabrera de Mar
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PROJECTE PREVENCIÓ DE
DROGODEPENDÈNCIES
Durant totes les nits de Festa Major,
per gaudir d’unes nits més segures
podreu trobar professionals de
Som.Nit Creu Roja Joventut que aniran
voltant pels espais d’oci nocturn
amb l’objectiu d’oferir informació
i assessorament sobre drogues,
sexualitat i violència de gènere als
grups de joves que es troben en espais
de festa i oci nocturn. És un projecte
de prevenció i reducció de riscos.

celebració d’actes festius, i que fa una
primera atenció i assessorament a les
seves víctimes.
El Punt Lila no només es configura
com un servei d’informació i atenció,
sinó també com un “espai segur”, que
esdevé una zona de punt de trobada
amb els grups d’amistats si en algun
moment de la nit les usuàries es
queden soles o es despisten.
Aquest espai serà gestionat per
educadors socials/psicòlegs i per
membres de l’Espai Dona Cabrera
que facilitaran material informatiu,
polseres, xapes, adhesius, bosses,
així com flyers i informació sobre la
manera d’actuar en cas de presenciar
o patir una agressió o assetjament
recordant els telèfons d’emergències
112, o el d’atenció gratuïta i confidencial
de 24 h contra la violència masclista
900.900.120.

PUNT D’AIGUA LLIURE
Els dos escenaris comptaran amb
aigua potable a l’abast de tothom.
PUNT LILA
El Punt Lila s’ha convertit en una eina
que vol visibilitzar les agressions
físiques o verbals de caràcter
masclista, sexista o LGTBIQ+fòbica
que es poden produir durant la

DISTRIBUÏDORS DE TOT TIPUS DE FERRATGES

Rda. Narcís Monturiol 25 - Pol. Ind. Camí del Mig - Cabrera de Mar
T. 937 506 030 - www.imfeco.com - info@imfeco.com
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ROCAUTO

EXPERTS EN PLANXA I PINTURA
Totes les asseguradores
Vehicle de cortesia gratuït

Tel. 937 541 223

rocautomac@rocautomac.com
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C/ Torrent de la Santa, 72
VILASSAR DE MAR
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Bona festa major

BONA
FESTA
MAJOR
2022

MÚSICA EN VIU
tots els dijous de juliol
i agost a partir
de les 21:30h

Telèfon:
937 378 042

Jaume Català, 19 - Cabrera de Mar
T. 93 750 64 45 - masiacanrodon@hotmail.com
www.masiacanrodon.cat

Pl. Ajuntament, 1 · Cabrera de Mar
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