




Què representa el dia 3 de maig per a
tots els veïns i veïnes de Cabrils?

Doncs com ja sabeu, el dia de la nostra
Festa Major de la Santa Creu.

Enguany, els dies de la festa són 1, 2, 3
i 6, 7, 8 de maig, sis dies amb les seves nits
que serviran per gaudir, relaxar-nos,
compartir, retrobar-nos, fer germanor i
fer poble.

Des de l’Ajuntament esperem i
desitgem que aquesta Festa Major de la
Santa Creu sigui del vostre grat, ja que té
novetats i sorpreses pensades per a totes
les edats i tot el poble en general.

Com ja va sent costum, volem agrair
l’esforç de totes aquelles persones i

entitats implicades en la seva
organització: comissió de festes amb el
seu tècnic, clubs esportius, brigada,
policia, veïns i veïnes; és a dir, tots aquells
que han posat el seu granet de sorra
perquè esdevinguin uns dies inoblidables
i al mateix temps ens serveixin per deixar
els problemes quotidians enrere.

Amics i amigues, cabrilencs tots,
BONA FESTA MAJOR.

Lina Morales Serra
Alcaldessa de Cabrils

SALUTACIÓ ALCALDESSA

SALUTACIÓ COMISSIÓ DE FESTES

CCabrilencs i cabrilenques! Ja hi
tornem a ser!

Obrim les portes a una nova Festa
Major de Santa Creu, data que nosaltres
senyalem al calendari amb 365 dies
d’antelació; aquests dies no podem estar
lluny de la nostra terra, dels nostres
companys i companyes amb qui hem
compartit tants balls de festa cremant
les preocupacions del dia a dia.

Són dies de sortir al carrer i notar la
brisa de la primavera a les portes de
l’estiu que porta el maig, sortir de casa a
fer el cafè i acabar fent el vermut amb
aquells amb qui feia mesos que no et
veies, sortir i mirar el cel i fer-se la
mateixa pregunta: plourà? Pregunta que
es fan les puntaires, els geganters, els
diables, els que esperen amb delit
l’arrossada... I és que les festes majors
dels pobles tenen la màgia de crear un
gran somriure a les cares de la gent al
sortir al carrer!

I ara toca vendre una mica el
producte, no? Per no perdre les bones
tradicions tenim la trobada de puntaires,
el pregó, les cercaviles de gegants, el
correfoc, l’ofici, el vermut, el ball, la nit
jove..., però enguany també tindrem

quelcom un xic diferent. Cabrils des de
l’aire!, on podreu pujar en un globus per
poder tenir una vista aèria del poble; un
dia de parades i foodtrucks perquè no
calgui que torneu a casa des del matí,
fent tots els àpats al carrer, i un final de
festa amb un mapping a la façana de
l’església... Ah, i un cercatapes per gaudir
de la nostra gastronomia d’una manera
diferent i divertida!

I tots aquests actes són possibles
gràcies a tots els que formem part de la
Regidoria de Festes: el tècnic de festes, el
regidor, la Comissió de Festes, les entitats
i tots aquells voluntaris que dia a dia,
durant la Festa Major, ens donen un cop
de mà en allò que necessitem. Aquests
espais són llocs on pot participar
qualsevol cabrilenc o cabrilenca. Les
entitats o la mateixa comissió són espais
de convivència i de xarxa social. No
dubteu en trucar a les seves portes per
donar-los un cop de mà, segur que us
reben amb els braços ben oberts!

NO US QUEDEU A CASA! 

VIVIU LA FESTA MAJOR AL CARRER!

SIGUEU MOLT FELIÇOS!

La Comissió de Festes



Menú diari Menjar casolà 9,50 €

Polígon Les Corts
C/ les Corts,19 · 08349 Cabrera de Mar

Tel. 647 488 095



FESTA MAJOR DE SANTA CREU
CABRILS 2016
PROGRAMA D’ACTES

De 10 a 13 h, al carrer 
Domènec Carles
XXIII TROBADA DE PUNTAIRES 
DE CABRILS
Organitza: Puntaires Santa Creu
de Cabrils.

A les 11 del matí, als Horts de
Santa Creu
MINI TENNIS AL CARRER 2016
Organitza: Club de Tennis La
Llobera i la Federació Catalana
de Tennis. 

A les 11 del matí, a La Fàbrica
LLEPAFILS 
La Cia. Teatre Al Detall ens
presenta un espectacle on la
imaginació, el joc, la música i
l’humor seran els millors

ingredients per preparar una
recepta per en Lluïset, un infant
que només vol menjar patates
fregides.

A les 11 del matí, des de l’Espai
Jove Altell
EXCURSIÓ A LA COVA DE LES
BONES DONES 
Coneixes la Cova de les Bones
Dones de Montcabrer? Vine amb
l’Altell a conèixer de ben a prop
les llegendes i les històries que
s’expliquen sobre aquesta cova,
també coneguda com... la cova
de les Encantades...
Activitat adreçada a
adolescents i joves a partir de 12
anys.
Inscripcions fins divendres 29
d’abril al matí. Places limitades. 
Organitza: Espai Jove Altell i
Museu Municipal de Cabril

A 2/4 de 8 del vespre, des de la
plaça de l’Església
CERCAVILA DE GEGANTS amb els
gegants de Cabrils. L’Esteve,
l’Eulàlia, l’Oliver, la Maria i en
Patufet, seran acompanyats pels
GEGANTERS I GRALLERS DE
CABRILS.

DIUMENGE, 1 DE MAIG DE 2016

DILLUNS, 2 DE MAIG DE 2016

A 2/4 de 8 del vespre, 
a La Fàbrica
GRAN CONCERT 
DE FESTA MAJOR 
La Coral Santa Helena,
juntament amb la Coral Obrador,
de Rubí, i una orquestra i solistes,
ens presenten CANÇONS 
CORALS CLÀSSIQUES A L’ABAST
DE TOTHOM.
No us el perdeu!
Col·laboració: 10 €
Organitza: Coral Santa Helena
de Cabrils

De 5 a 7 de la tarda, a 
La Fàbrica
PLANETARI GEGANT
Petits i grans quedareu
bocabadats coneixent la
immensitat de l’univers. Passis
de 30 persones. A càrrec
d’Univers Quark.





A les 8 del vespre, a la plaça de
l’Església
PREGÓ DE FESTA MAJOR a càrrec
del GRUP DE TEATRE DE LA
CONCÒRDIA.

En acabat, des del Campanar
REPIC DE CAMPANES que
anuncien la vigília de Santa Creu,
a càrrec del campaner Jaume
Tolrà i Ferrer.

A les 10 del matí, des del
Campanar
REPIC DE CAMPANES que
anuncien la Diada de Santa Creu,
a càrrec del campaner Jaume
Tolrà i Ferrer.

A les 11 del matí, al Parc Anselm
Clavé
FARSA DE FARSANTS
Espectacle familiar de jocs i
danses amb la companyia 
ELS FARSANTS.

A les 11 del migdia, a l’Església
Parroquial
OFICI DE FESTA MAJOR
Missa presidida per l’Excm. i
Rvdm. Sr. cardenal arquebisbe
emèrit de Barcelona, Dr. Lluís
Martínez Sistach, concelebrada
pel rector Mn. Josep Rodríguez i
Fernàndez, i pels preveres
convidats de poblacions i
arxiprestats veïns.
Participaran en els cants de l’ofici
la comunitat parroquial, i
l’acompanyament d’orgue anirà a
càrrec de l’organista M. Dolors
Casanovas.
En acabar l’ofici, sortida en
processó cap a la Creueta i
benedicció del terme municipal.

En acabar l’ofici, a la Creueta
BENEDICCIÓ DE LA CREUETA
Benedicció del terme que es
remunta molts anys enllà.

En acabar, a la plaça de
l’Església
TRADICIONAL VERMUT 
DE SANTA CREU
Preu del tiquet: 1 euro
Amb la col·laboració de 
XURRERIA Mª CARMEN.

A les 2 del migdia, a La Fàbrica
HOMENATGE A LA GENT GRAN
Dinar popular per a la gent gran
del nostre poble.

Tot seguit, a La Fàbrica
BALL DE LA GENT GRAN amb el
duet BLACK & WHITE (Max Turati i
Roger Reyes).

A les 5 de la tarda, a Can Botella
TARDA D’ATRACCIONS 
DE FESTA MAJOR
Tota una tarda per gaudir de les
atraccions gratuïtament!

DIMARTS, 3 DE MAIG DE 2016
DIADA DE SANTA CREU

A les 10 del vespre, a La Fàbrica
NIT DE TEATRE
Gran nit de teatre amb la
representació de l’obra ANIMALS
DE COMPANYIA, d’Estel Solé, amb
Edu Buch, Míriam Tortosa, David
Plana, Martina Tresserra i Anna
Gras-Carreño. No us la perdeu!
Preu de l’entrada: 10 € adults /
Entrada reduïda: 5 €, jubilats i
menors de 12 anys
Venda d’entrades a La Fàbrica i
mitjançant el web
www.cabrils.cat





A les 6 de la tarda, a la plaça de
l’Església
EL CIRC DE LA BERTA
Una gran carpa donarà acollida
a tots aquells que vulgueu ser
artistes de circ, pares i fills,
infants i joves! Provareu les
vostres habilitats amb diferents
activitats.

A 2/4 de 9 del vespre, a La
Fàbrica
ACTE D’ENTREGA DEL 
PREMI CONCÒRDIA
Aquest premi distingeix un
cabrilenc o cabrilenca que hagi
destacat en qualsevol aspecte
de la vida cultural, associativa,
esportiva o social del poble. 
Organitza: Societat La
Concòrdia

Tot seguit, a La Fàbrica
CONCERT DE FESTA MAJOR amb
l’orquestra METROPOL

A 2/4 de 12 de la nit, 
a La Fàbrica
BALL DE FESTA MAJOR
Gran nit de Ball amb l’orquestra
METROPOL

A les 10.30 h, des del Museu
CONEGUEM CABRILS: L’Hipogeu
de Can Verivol (1568)
El Museu de Cabrils organitza
aquest acte per conèixer el
patrimoni del nostre poble.
Visita guiada a càrrec de Laura
Bosch.

DIVENDRES, 6 DE MAIG DE 2016

DISSABTE, 7 DE MAIG DE 2016

A 2/4 de 10 del vespre, lloc a
determinar
dBar&Bar El Cercatapes 
No us perdeu la primera edició 

de dBar&Bar El Cercatapes, una
ruta gastronòmica pels bars i
restaurants del centre del poble
on els participants podran
degustar una tapa exclusiva i
una beguda a cada parada del
recorregut. El Cercatapes
acabarà al Ball de Festa Major,
on podreu continuar la festa!
Organitza: dBar&Bar amb la
col·laboració de l’Ajuntament de
Cabrils

De 10 a 13.30 h, al CEM Cabrils
JORNADA DE PORTES OBERTES i
FESTA DEL CEM Cabrils
Vine a celebrar la festa del CEM
Cabrils. Hi haurà activitats per a
tothom!
Zona d’inflables, cercle de
percussió, masterclass de
Kangoo Jumps i de Zumba a
l’exterior. A l’interior, Counter
Dragon Boat, aiguagim i
masterclass de Cicling.
No us perdeu aquesta gran festa!

A les 9 del vespre, a La Fàbrica
ÒPERA DE CINE!
Celebrant la Setmana Europea
de l’Òpera, projectarem LA
BOHÈME, de Giacomo Puccini,
dirigida pel director italià
Riccardo Chailly. La soprano
israeliana Gal James (Mimí) i el
tenor veneçolà Aquiles
Machado (Rodolfo) encapçalen
el repartiment, aconseguint una
gran brillantor, tant en les àries
com en els duos.





A les 12 del migdia, a Can Barba
PORTES OBERTES DE
L’ARBORÈTUM DE CATALUNYA
Vine a conèixer aquest
equipament municipal que acull
diferents ecosistemes forestals
del nostre país.

A la 1 del migdia, a Can Barba
ECODIVER
Un espectacle màgic sobre
l’ecologia i el medi ambient, a
càrrec del mag SELVIN.

Tot seguit, a Can Barba
PRESENTACIÓ I ENTREGA 
DE PREMIS
Presentació del nou projecte de
la deixalleria del Camí del Mig i
entrega de premis del concurs de
fotografia de la Vila Florida.

A les 2 del migdia, a Can Barba
ARROSSADA DE FESTA MAJOR
Cal portar plat, got, forquilla i
ganivet. Preu del tiquet: 8 €
Punts de Venda:
www.cabrils.cat / Can Vias,
Casa Barba, Can Sellés i La
Fàbrica.

A 2/4 de 6 de la tarda, davant
de La Fàbrica
BERENAR DE FESTA MAJOR
Vine a gaudir de la tradicional
xocolatada!

Tot seguit, des de La Fàbrica
ELS SECRETS DE Mr. STROMBOLI
Un firaire, venedor d’elixirs
miraculosos, que recorre pobles i
fires presentant els seus invents,
arriba a Cabrils amb el seu carro
ple d’andròmines. A càrrec de la
companyia L’Avalot.

A les 10 del vespre, des de la
plaça dels Motius
CORREFOC DE 
SANTA CREU 2016
Com cada any, els PELUTS DE
FOC obriran les portes de l’infern
perquè un munt de diables
envaeixin els carrers i les places
de Cabrils.
Recorregut: Plaça dels Motius,
Passeig Tolrà, Maria teresa,
Plaça de l'Església, Mestre J.
Jambert, Emília Carles, Domènec
Carles, Torrent Roig i Horts de
Santa Creu.

Abans, però, gaudirem del grup
MASHROOM, amb el seu original
espectacle.
A la mitja part hi haurà
l’exhibició de dansa urbana a
càrrec de GAME OVER.

DIUMENGE, 8 DE MAIG DE 2016

A 2/4 de 12 de la nit, a La
Fàbrica
NIT JOVE 2016
OBESES en concert!
Des que l’any 2010 van fer el seu
primer concert a Manlleu,
Obeses no ha parat d’actuar
arreu de la geografia catalana.
La seva sorprenent progressió
meteòrica els ha portat en
quatre anys a enregistrar tres
discos molt lloats per la crítica
especialitzada.

Durant tot el dia, als Horts de
Santa Creu i al carrer Domènec
Carles
FIRA FOODTRACKS I
D’ARTESANIA
Durant tot el dia podreu gaudir
del menjar elaborat per les
foodtracks i dels productes de
la fira d’artesania. 



Cabrils
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A les 11 del matí, davant de La
Fàbrica
PLANTADA DE GEGANTS
participants a la Trobada,
vinguts d’arreu de Catalunya.

A 3/4 de 12 del migdia, des de La
Fàbrica
CERCAVILA DE GEGANTS pels
carrers del poble.
Recorregut: Torrent Roig, Emília
Carles, Mestre J. Jambert, plaça
de l’Església, Maria Teresa, Santa
Creu, Baixada de la Ferreria,
Domènec Carles, Torrent Roig,
Emília Carles, Mestre J. Jambert
i plaça de l’Església.

Finalment, a la plaça de
l’Església
BALLADA DE GEGANTS de totes
les figures participants,
lliurament de records i cloenda
de la festa.

A la 1 del migdia, a la plaça de
l’Església
FESTA CASTELLERA
Després de molts anys podrem
tornar a gaudir de les
construccions humanes
patrimoni de la humanitat: els
CASTELLS.

A les 6 de la tarda, als Horts de
Santa Creu
EXHIBICIÓ DE DANSA URBANA
Els grups de joves de 9PAS ens
faran una gran exhibició de balls
urbans seguida d’una
masterclass de Carla Forns, per
acabar tots ballant. No us ho
perdeu!

• En aquest programa hi ha,
únicament, els actes organitzats per
l’Ajuntament i la Comissió de Festes i els
que són de consuetud en aquestes
diades.

• En cas de pluja i/o mal temps, la
Comissió de Festes es reserva el dret
d’alterar o suspendre qualsevol acte.

• L’Ajuntament i la Comissió de Festes
agraeixen la col·laboració de totes
aquelles persones, entitats i empresaris
que fan possible la realització de tots els
actes de la Festa Major.

• El cartell de la Festa Major i la
portada del programa d’enguany han
estat creats amb el dibuix de la Sofia
Masiques Aznar, de 3r B, de l’escola Mas
Maria de Cabrils.

mesures de seguretat
D’acord amb el decret publicat al
DOGC núm. 252/1999:

• Mantenir portes i finestres
tancades, aparadors i vidres protegits,
tendals recollits i no tenir roba estesa o
altres elements com banderes, etc.

• No llençar aigua fins que no hagi
acabat l’actuació.

• No encendre foc, ni fumar a prop
del material pirotècnic.

• No col·locar elements
d’obstaculització durant el recorregut
com testos, taules, cadires, etc.

• No envair l’espai dels grups
d’actuació.

• Es recomana anar vestit amb roba
de cotó i no sintètica i, si és possible,
dur el cap protegit.

NOTES:

CORREFOC:

De 7 a 9 del vespre, a l’escola
L’Olivera
CABRILS DES DE L’AIRE
Vols veure Cabrils a vista
d’ocell? Enguany podràs fer-ho
amb el vol captiu en globus!

A les 10 del vespre, a la plaça
de l’Església
FINAL DE FESTA MAJOR
És moment que tots plegats 

acomiadem la Festa Major, i què
millor que gaudir d’un mapping
a la façana de l’església? No us
el perdeu!



TERBIO 
PROJECTES 

I OBRES, SL

Construcció de piscines • Rehabilitació integral
Venda de productes • Anàl·lisis d’aigua

Manteniment de piscines
Reparacions • Pistes de padel

Ptge. Horts de Santa Creu, 14    T. 93 750 88 31-607 9230994
08348 CABRILS (Barcelona)          erbioprojectes@gmail.com
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