








SALUTACIÓ
Benvolguts/benvolgudes,
De nou ens trobem arribant a la celebració de la Festa Major de Santa Helena, per la
qual s’han preparat un munt d’actes per a tota la família, per a totes les edats i gustos.
Trobareu la informació en aquest programa i a la pàgina web de l’Ajuntament.
Espero que ens trobem al carrer gaudint de totes les activitats i actes preparats, no us
quedeu a casa! Aprofiteu el bon temps per estar plegats vivint la nostra Festa Major.
Per finalitzar, agrair a tothom que participa en l’organització de la Festa Major –Policia,
Brigada, Comissió de Festes, tècnics, tots els treballadors– la seva feina i col·laboració.
Moltes gràcies.
Gaudiu d’aquests dies d’esbarjo i ompliu els nostres carrers i places, allà ens trobarem.
Bona Festa Major!

Lina Morales 
Alcaldessa 





GRATUÏT





Divendres, 17 d’agost
A 2/4 de 7 de la tarda, a plaça de l’Església
LA TROCA, la festa de l’inici de la Festa Major

Un any més, és moment de desembolicar la Troca per tal de començar la
Festa Major. Cabrilencs i cabrilenques ens trobarem plegats per donar un
bon inici a la festa. 

El Pregó
Enguany, un altre cabrilenc o cabrilenca que durant anys hagi destacat per la
seva col·laboració i dedicació al nostre poble, serà l’escollit o escollida. Qui
serà el PREGONER o PREGONERA 2018?

La Repicada
Com tots els inicis de les festes majors d’arreu, les campanes prenen el
protagonisme per anunciar-ne l’inici, a càrrec dels campaners Jaume Tolrà i
David Galcerán.

La Ballada
La imatgeria festiva de Cabrils i els grups tradicionals treuen les seves millors
gales per lluir en aquest inici de la Festa Major.

La Baixada
La imatgeria festiva, les autoritats i tots els cabrilencs i cabrilenques que ens
acompanyeu, baixarem cap a la Mostra Gastronòmica per inaugurar-la.

A les 8 del vespre, al recinte de la Mostra
INAUGURACIÓ de la 31a Mostra Gastronòmica, Comercial i d’Artesans de
Cabrils 2018

A 2/4 de 12 de la nit, a l’escola L’Olivera
VA PARIR TOUR 2018

Una nit de festa per gaudir de la música amb Carles Pérez, Dídac Tomàs,
Andreu Presas i el Gran Germán.

Dissabte, 
18 d’agost Dia de Santa Helena
Durant tot el dia, als Horts de Santa Creu
TORNEIG DE BÀSQUET 3x3 DE FESTA MAJOR
Organitzat pel C.B. Cabrils

A les 11 del matí, des del Campanar
REPICADA DE CAMPANES a càrrec dels campaners Jaume Tolrà i David
Galcerán

A 2/4 de 12 del matí, al parc Anselm Clavé
BATIBULL DE FESTA MAJOR a càrrec de la companyia DE PARRANDA

Un repàs pels diferents actes que conformen una Festa Major participant de
forma activa en tots ells.



CIGARRETS ELECTRÒNICS
PREMSA

REVISTES
PAPERERIA

93 753 25 55

Emília Carles, 28 - CABRILS



Dissabte, 18 d’agost 
A les 12 del migdia, a l’Església Parroquial Santa Creu 
OFICI DE FESTA MAJOR

Missa presidida per monsenyor SERGI GORDO RODRÍGUEZ, bisbe auxiliar
de Barcelona, i concelebrada pel rector Mn. Josep Rodríguez i preveres de
poblacions i arxiprestats veïns.

Participaran en els cants de l’ofici la gent del poble amb l’acompanyament
d’orgue a càrrec de l’organista M. Dolors Casanovas i Morón.

La comunitat parroquial, de mans del Sr. bisbe auxiliar i del rector de la
Parròquia, participaran en l’homenatge de la Sra. ENRIQUETA MONSERRAT
FORNS de 99 anys (28-07-1919), acompanyada de llurs familiars. Al final
de l’ofici, veneració de la relíquia i cant dels goig a llaor de la Santa Helena,
cotitular de la Parròquia i del poble de Cabrils.

A la 1 del migdia, al parc Anselm Clavé
VERMUT DE FESTA MAJOR

Preu del tiquet: 1 €
Amb la col·laboració de Xurreria Mª CARMEN

Tot seguit, al parc Anselm Clavé
GAMBARRADA 2018

Torna el concurs de menjar gambes!
Premis gastronòmics per als guanyadors.
Inscripcions a partir de les 12 del migdia.

A les 6 de la tarda, al carrer Domènec Carles
COLORS AL CARRER I GELATADA DE FESTA MAJOR

Vine al carrer Domènec Carles a dibuixar amb guixos de colors i refresca’t
amb un gelat!

A les 8 del vespre, al recinte de la Mostra
Presentació del llibre SOLS COMPTO LES HORES LLUMINOSES. ELS
RELLOTGES DE SOL DE CABRILS

Edició a cura de Laura Bosch i Jordi Montlló.

A 2/4 d’11 de la nit, des del Mil·lenari de Catalunya
CORREFOC DE FESTA MAJOR a càrrec dels PELUTS DE FOC

Recorregut: plaça del Mil·lenari de Catalunya, avinguda Santa Helena, carrer
Pare Casanovas, plaça dels Motius, passeig Tolrà, carrer Maria Teresa i
plaça de l’Església.
Amb la participació de colles convidades.
Organitzat pels Peluts de Foc.

A 2/4 de 12 de la nit, a l’escola L’Olivera
MASHUPARTY LIVE SHOW amb la banda MASHROOM & DJ SURDA

Gaudeix de versions de clàssics i hits
moderns d’estil pop-rock i disco,
presentats en forma de mashups.
L’espectacle evoluciona del concert de
la banda MashRoom a la sessió de DJ
Surda.

En acabar, 
ESMORZAR amb sucs i croissants per
a qui encara aguanti despert.





Diumenge, 
19 d’agost 
De 10 del matí a 2 de la tarda, a la Sala La Concòrdia
XIII TROBADA D’INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA

A les 11 del matí, al carrer Domènec Carles i als Horts de Santa
Creu
TOBOGAN URBÀ i PARC REFRESCANT

Vine preparat/da per gaudir i refrescar-te amb atraccions aquàtiques i un
tobogan gegant.

A les 7 de la tarda, al 
Parc Anselm Clavé
CONCERT SUAU amb LOMBAO

Lombao és un grup folk-pop
format per la vilassarenca Clara
Lombao a la veu i a la guitarra;
Andrea Cárdenas a violí i als
cors, i Xènia Sánchez al
violoncel.

Grup guanyador del 13è
Concurs de Música Jove Endolla’t al so del Maresme, el 2017.
So únic, música cuidada, lletres plenes d’històries, sense complexes i en
constant evolució.

Se servirà el tradicional SUAU a tots els assistents.

El SUAU és una beguda refrescant que anys enrere es prenia a l’estiu.
Aquesta beguda, que combina el cafè, la gasosa i el sucre, crea una
cremosa escuma molt agradable.

A 2/4 de 12 de la nit, a l’escola L’Olivera
BALL DE FESTA MAJOR amb l’orquestra AQUARIUM

Per gaudir dels èxits de sempre!



HOTEL · RESTAURANT
Plça. de l’església 32 08348 Cabrils (Barcelona)
T. reserves 93 753 19 02  T. botiga 93 753 37 36
info@hostaldecabrils.cat   www.hostaldecabrils.cat



Dilluns, 
20 d’agost 

A les 11 del matí, als Horts
de Santa Creu
FESTA HOLI 2018

Els colors seran l’activitat prèvia
a la xeringada. Celebrarem
aquesta tradició hindú en plena
Festa Major! Es vendran bossetes
de gulal (pols de colors) al preu
de 2 €.

Vine a tacar-te de colors! 

A les 12 del matí, als Horts de Santa Creu
XERINGADA 2018

Refresca’t amb aigua i escuma!
Col·labora el Servei de Neteja Pere i Àngel SL

A 2/4 de 12 de la nit, a l’escola L’Olivera
NIT DE VERSIONS amb HOTEL COCHAMBRE

Concert amb el grup més genuí del món de les versions, amb una personalitat
única que el fa diferent. Vine a ballar, cantar i riure!

Dimarts, 
21 d’agost
A 2/4 de 10 del vespre, al parc Anselm Clavé
SOPAR DE FINAL DE FESTA MAJOR

Per tal d’acabar plegats la Festa Major us animem a gaudir d’un deliciós
sopar.
Preu del tiquet: 6 € (inclou plat i beguda).
Venda de tiquets a La Fàbrica i Ca la Rosi

Durant el sopar, al parc Anselm Clavé
SANTA PENYA 2018: EL DESENLLAÇ

Entrega de premis del concurs de penyes de la Festa Major.





PREGÓ
FESTA MAJOR STA. HELENA 2017
a càrrec de Elena Muntané
Bona tarda a tothom, vull començar aquest pregó fent un record a totes
les víctimes que ahir van patir l’atac a les Rambles de la meva estimada
ciutat, Barcelona.

Malgrat aquest dolor, malgrat que ens han trencat l’alegria, la Festa
Major, com les nostres vides, ha de continuar.

Dono les gràcies a la Comissió de Festes per haver pensat en mi. 

Quan el César em va trucar per dir-m’ho, em va fer molta il.lusió, però al
mateix temps em sento petita quan penso en les persones que m’han
precedit fent aquest pregó: els dos Jaumes, en Jaume Llonch i en Jaume
Tolrà (el meu campaner preferit), l’Alfred Casanovas, la Laura Casalprim,
la Montse Fontanills, la Pilar Llongueras, el doctor Recuero i moltes
persones especials que he vist i escoltat fent-lo.

Per mi és un honor llegir-lo, encara que avui sigui un dia en el que se’ns
barregen sentiments de dolor i de valentia.

Cabrils ha estat sempre especial per a mi i vull donar les gràcies a la
meva família, als meus pares, als meus avis perquè van escollir aquest
poble per passar-hi els estius.

Vaig néixer a Barcelona el 1960 i abans dels 2 anys ja estava terrejant
per Cabrils, en aquella caseta de la Gleva. Els carrers eren de sorra i no
hi havia tants cotxes. 

Des d’aleshores vaig viure molts i molts estius feliços que anaven des de
Sant Joan fins al començament de l’escola i us he de confessar que quan
baixava a Barcelona plorava i m’enyorava de Cabrils.

A més a més sempre em vaig sentir molt ben acollida pels cabrilencs i les
cabrilenques.

Ara ja fa 7 anys que visc i treballo a Cabrils. Faig de mestra en una de
les escoles del poble, però em sento vinculada a tot l’entorn educatiu
m’agrada participar en iniciatives i projectes conjunts.

Un d’aquests projectes és el de la colla gegantera.

I ara permeteu-me que us expliqui una petita història:

Això era la diada de Santa Helena del 2010. Quan van voler treure a
ballar l’Esteve i l’Eulàlia no hi havia portadors de gegants, perquè la colla
gegantera feia uns anys que ja no hi era, aleshores van haver de demanar
ajuda als geganters de Vilassar de Dalt...





El setembre, quan vaig començar a treballar a l’escola, ens van explicar
que s’acabava d’engegar  un projecte geganter conjunt entre les dues
escoles i l’ajuntament. Es tractava de dissenyar uns gegantons que
poguessin ser portats pels nens i les nenes de les dues escoles. Van
demanar mestres voluntaris i jo de seguida vaig aixecar el dit oferint-me
!, perquè l’experiència de l’estiu m’havia entristit.

A partir d’aquí, es va aconseguir revifar la colla gegantera de Cabrils
que avui continua activa gràcies a l’esforç del seu cap de colla i de totes
les famílies que hi participen de manera entusiasta. Us felicito !

També participo en projectes musicals i fa un parell d’anys que canto a
les 2 corals del poble i elles ja saben que un dels meus somnis és arribar
a cantar plegats. Des d’aquí agraeixo la tasca dels seus directors, de les
seves presidentes i dels cantaires que m’acompanyen en una de les meves
aficions preferides: cantar.

M’agrada implicar-me en la vida del meu poble i m’agrada participar en
les seves celebracions.

Hi ha moltes maneres de fer-ho i en aquest sentit vull tenir un record
especial per en Joan Ferrer que ho va fer d’una manera exemplar, ell ens
va demostrar com val la pena viure les nostres tradicions i la nostra
cultura, perquè formen part de les nostres arrels i de la nostra essència.

El teatre, tan de bo s’aconsegueixi la seva restauració, el somni d’en Joan
i de més cabrilencs/ques; el món de la gastronomia, que ara celebra 30
anys d’èxit conjunt, l’esport, les caminades, els festivals de música i tantes
altres vessants i maneres que hi ha per trobar-nos, enriquir-nos i demostrar
que estimem Cabrils.

Ara tenim una oportunitat per fer-ho amb aquesta Festa Major d’estiu.

Així doncs: 

TROBEM-MOS, PARTICIPEM-HI I SEGUIM ENDAVANT TOTS JUNTS,
ARA MÉS QUE MAI  !!!

VISCA LA FESTA MAJOR, VISCA CABRILS I VISCA CATALUNYA !!!





MENÚ DIARI · CAFETERIA
TAPES · ENTREPANS

MENJAR PER EMPORTAR

Torrent Roig, 9 - 08348 CABRILS 
*Vila Gastronòmica* - Tel. 937 508 039



Passatge Horts de la Santa Creu, 12
08348 CABRILS
Tel. 93 750 95 73

vetcabrils@telefonica.net

HORARI
De dilluns a divendres:
Matí de 10 a 13 h
Tarda de 16.30 a 20.30 h
Dissabtes: Matí de 10 a 14 h

URGÈNCIES
619 79 08 04
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