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Cabrils sap que arrencant el mes d'agost es comença a ensumar a

l'ambient el flaire de la Festa Major que arriba. Poc a poc, a mesura

que avança el mes, la festa s'apropa i finalment Santa Helena marca

l'equador del mes per convertir-se en el punt de retrobada per a

aquells que ja tornen de les seves vacances, per aquelles que encara

les estan preparant, per retrobar-se amb velles amistats, per sopar

plegats gaudint de la música, la cultura, els espectacles.... però

enguany... Enguany tot serà diferent.

Aquest 2020 un virus que ha arribat per quedar-se entre nosaltres

ha paralitzat pràcticament tot el planeta. Un virus que ha

aconseguit tancar-nos a casa, que ens obliga a bellugar-nos amb el

rostre tapat per mascaretes, que ens impedeix abraçar-nos,

petonejar-nos, que posa barreres entre amics i coneguts, que ha

maltractat al comerç, a la restauració, a la cultura, a la música... un

virus que ens ha canviat la manera de viure i de sentir, un virus que a

molts els tenalla amb una por que no els deixa avançar però... malgrat

tot, tossudament, no estem disposats a deixar de gaudir de la

nostra Festa Major. És el moment de, amb tot el seny del món, posar

a les nostres vides una mica de rauxa.

Serà una festa diferent. Trobarem a faltar la Mostra Gastronòmica

però no faltaran tastets de gastronomia. Serà una festa més

tranquil.la, però amb activitats per a totes les edats, dels més grans

a les més petites. Però serà una festa, que amb totes les mesures de

seguretat sanitària exigibles i preparada amb hores de feina des de

la Regidoria de Festes i la Comissió de Festes, ens farà recordar que

estem vius i que la vida és un bé preuat que cal assaborir a cada

instant.
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La Festa Major ens oferirà música de molts tipus, circ, teatre,

monòlegs, gegants, humor, sardanes... una festa d'homenatge al món

de la cultura, en el que hi creiem i hi hem donat suport des del primer

moment.

Després d'una Festa Major de la Santa Creu telemàtica i d'un

Musicab en streaming, serà un goig poder seure davant de l'escenari i

tornar a gaudir en directe i sense pantalles pel mig de tot allò que ens

ofereixin.

Senyores, senyors, nenes i nens... preneu seient i gaudiu de la Festa.

Bona Festa Major!!!

MAITE ViÑALS CLEMENTE
Alcaldessa de Cabrils
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Un any més ens tornem a trobar amb la nostra Festa Major de Santa

Helena, tot i que aquest any forçosament ha de ser ben diferent.

Amb molt d'esforç i il·lusió hem avaluat tots els escenaris possibles

fins a última hora per poder fer una bona programació on la principal

motivació ha estat la seguretat i el benestar del nostre veïnat

juntament amb l'aposta ferma de suport al món de l'espectacle i la

cultura.

Teníem clar que no podíem fer la Mostra Gastronòmica, però sabent que

la restauració és un element fonamental a Cabrils i és un dels “plats

forts” de cada Festa Major de Santa Helena, la seguirem tenint present.

Una de les novetats d'aquest any és que hi ha d'haver la venta/reserva

anticipada de les localitats, siguin o no de pagament. El cost d'alguns

espectacles és de 1€ i es destinaran a la Marató de TV3 que enguany va

dedicada a la COVID-19.

Hem pensat en tots els públics: seguirem tenint espectacles familiars i

la joventut de Cabrils tindrà una “tarda jove” i un matí d'aventura i el dia

18, la festa de Santa Helena, copatrona de Cabrils, podrem fer un àpat

popular i gaudir d'havaneres. Els concerts de nit tindran un format ben

diferent, enguany començaran a les 9 del vespre, hi trobarem monòlegs,

música, humor i espectacle, tot gaudint-ho des de la taula, degustant

unes tapes realitzades per restaurants de Cabrils. Primers, segons;
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dolç i salat; servits en envasos sostenibles pel medi ambient. També

gaudirem d'altres formats de gastronomia elaborada per persones de

Cabrils dedicats al món de la restauració.

Per maximitzar la seguretat sanitària comptarem amb diferents

ubicacions per aquesta Festa Major. A la carpa de l'Escola l'Olivera hi

farem actes als matins i tardes i a la pista es faran els de nit. També hi

haurà actes al centre del poble, com els colors al carrer, el matí

d'aventura es farà al camp de futbol, i les proves de La Santa Penya

queden concentrades a Can Barba.

Perquè la Santa Penya ha treballat de valent per poder fer unes proves

divertides i, sobretot, segures, on tothom que hi participi s'ho passarà

tan bé com sempre, però no haurà d'interactuar, físicament, amb la

resta de companys.

Finalment, però molt important, tornarem a tenir un punt lila, perquè les

agressions sexistes i LGTBIfòbiques no només es donen en l'oci nocturn.

Farem pedagogia, donarem informació de tota classe i sobretot,

assessorarem i vetllarem perquè sigui una festa segura..

Amb el personal municipal, juntament amb la Comissió de Festes,

vetllarem de valent perquè aquesta sigui una Festa Major divertida i

més segura que mai. Us hi esperem.

Sílvia Vallbona blanch
Regidora de Turisme, Igualtat i Festes
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NORMES DE SEGURETAT COVID19

La Festa Major seguirà els següents protocols per a la prevenció de la

COVID-19, sempre d'acord amb la normativa vigent:

· Desinfecció diària de tots els espais.

· A l'entrada de tots els espais hi haurà dispensadors de gel

hidroalcohòlic.

· L'aforament i la disposició dels seients compliran les distàncies

de seguretat requerides.

· L'aforament serà limitat i un cop assolit, no s'hi permetrà l'accés.

· L'accés i el desallotjament dels espais es farà de manera

esglaonada i sota control del personal d'acomodació per garantir

la distància de seguretat.

· Als espais no es facilitarà cap full de mà ni programa de la Festa

Major en paper.

· A tots els espais on sigui necessari s'habilitaran diferents

accessos i sortides per tal d'aconseguir recorreguts únics pel

públic.

· Hi haurà zona gastronòmica i servei de bar a partir de les

20:30h. El servei no funcionarà un cop acabat l'espectacle.
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NORMES DE SEGURETAT COVID19

Mesuresatenirencompteperalavostraparticipació:

· A tots els espais cal mantenir una distància de seguretat entre

personesd'1,5metres.

· L'úsdelamascaretaésobligatòriaentotmoment.

· En cas de que vulgueu seure amb altres persones és

imprescindible que compreu totes les entrades juntes en una

solaoperació.

· Al comprar l'entrada totes les persones assistents es

comprometen a complir les normatives i protocols establerts,

sent-nelapersonacompradoralaresponsable.

· L'accés i el desallotjament dels espais es farà de manera

esglaonada. Caldrà seguir sempre les senyalitzacions i indicacions

delpersonald'acomodació.

· Recomanem assistir amb antelació als actes per tal d'evitar

aglomeracionsnodesitjades.

· Organització i públic hauran de seguir els protocols establerts per

garantirlasalutdetothom.

· L'organització es reserva el dret d'admissió en cas que aquestes

normativesnosiguincomplidesperl'espectadoriencasquefosde

forma massiva es reserva el dret d'acabar en aquells moments

l'actuació.

· I, sobretot, si penses que pots tenir símptomes de la Covid-19 o

hasestatencontacteambalgúdiagnosticat,queda'tacasa.L'any

quevetambéhihauràFestaMajor.
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ACTES DE TARDA > ENTRADA AMB AFORAMENT LIMITAT

Per tal de gaudir dels actes de la tarda cal que reserveu la vostra cadira

anticipadament. La podeu reservar individualment o en grup. L'entrada us

donarà dret a gaudir dels actes que trobareu detallats tot seguit.

PREU ENTRADA ACTES TARDA > Gratuït, cal reserva prèvia

RESERVES > www.cabrils.cat/fmshelena20

OBERTURA DE PORTES > A les 18:30h

SERVEI DE BAR

A les 7 de la tarda, a l'escola L'Olivera

LA TROCA, la Festa de l'inici de la Festa Major

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.

Enguany la celebrarem en un format diferent per tal d'adaptar-la a la situació

actual. Amb la participació dels Geganters de Cabrils i els Peluts de Foc de

Cabrils.

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/da. Qui

serà el PREGONER 2020?

La Ballada

La imatgeria festiva de Cabrils i els grups tradicionals treuen les seves

millors gales per lluïr aquest inici de la Festa Major.

A 1/4 de 8 del vespre, a l'escola L'Olivera

CONCERT LABANDADEL GÍNJOLdemúsicatradicionalamb
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Divendres, 14 d’agost
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ACTES DE NIT > ENTRADA AMB AFORAMENT LIMITAT

Per tal de gaudir dels actes de la nit cal que reserveu la vostra taula

anticipadament. La podeu reservar per 2, 3, 4, 5 o fins a 6 persones màxim.

L'entrada us donarà dret a gaudir dels actes que trobareu detallats tot seguit.

PREU ENTRADA ACTES NIT > 1€ (Destinat a La Marató de Tv3)

COMPRA D’ENTRADES > www.cabrils.cat/fmshelena20

OBERTURA DE PORTES > A les 20:30h

SERVEI DE BAR i RESTAURACIÓ

A 2/4 de 9 de la nit, a l'escola L'Olivera

SOPAR A LA FRESCA
Vine a sopar amb amistats o família tot gaudint de tapes realitzades per

restauradors i foodtrucks de Cabrils.

A les 9 de la nit, a l'escola L'Olivera

POSTRES DE MÚSIC amb LA BANDA DEL GÍNJOL
Tots els àpats s'acaben amb unes bones postres i el nostre Sopar a la Fresca

també en tindrà!

Tot seguit, a l'escola L'Olivera

PEYU L'HOME ORQUESTRAamb l'espectacle

A en Peyu fa un recull dels seus millors textos i els posa en“L'home orquestra”
escena amb el fil conductor de la pròpia Festa Major.
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ACTES DE MATÍ> ENTRADA AMB AFORAMENT LIMITAT

Per tal de gaudir d’aquest acte cal que reserveu la vostra cadira

anticipadament. La podeu reservar individualment o en grup. L'entrada us

donarà dret a gaudir dels actes que trobareu detallats tot seguit.

PREU ENTRADA > 1€ (Destinat a La Marató de Tv3)

COMPRA D’ENTRADES > www.cabrils.cat/fmshelena20

OBERTURA DE PORTES > A les 10:30h

SERVEI DE BAR

A les 11 del matí, a l'escola L'Olivera

DÀMARIS GELABERT MOU EL COSamb l'espectacle

Veniu a gaudir del concert familiar de la Festa Major, serà genial!!!

ACTE DE TARDA > ENTRADA AMB AFORAMENT LIMITAT

NO ÉS NECESSÀRIA RESERVA PRÈVIA

A les 6 de la tarda, al carrer Domènec Carles

COLORS AL CARRER 2020
Enguany tornarem a omplir el carrer de colors, aquest cop però, amb espais

destinats a cada família.

Un cop acabat l'acte, com és tradició, gaudirem d'un gelat refrescant!
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Dissabte, 15 d’agost
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Per tal de gaudir dels actes de la tarda cal que reserveu la vostra cadira

anticipadament. La podeu reservar individualment o en grup. L'entrada us

donarà dret a gaudir dels actes que trobareu detallats tot seguit.

PREU ENTRADA ACTES TARDA > Gratuït, cal reserva prèvia

RESERVES > www.cabrils.cat/fmshelena20

OBERTURA DE PORTES > A les 17:30h

SERVEI DE BAR

A les 6 de la tarda, a l'escola L'Olivera

TARDA JOVE amb DJSENDO i THE TYETS
Una tarda per gaudir de la millor música i per tal que la gent jove gaudeixi de la

música!

DJ SENDO

Punxant estils des de la millor rumba catalana, remesclada amb reggae,

ska, calypso, salsa, ritmes balkanics, i també ritmes electrònics com el

drum and bass, i dubstep entre altres.

THE TYETS

El grup maresmenc enganxa des de la primera escolta amb el seu so urbà.

A Cabrils els podrem gaudir per conèixer el seu propi estil anomenat

“trapetón”, essència trap i barrejada amb ritmes llatins i reggaetón.
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ACTES DE NIT > ENTRADA AMB AFORAMENT LIMITAT

Per tal de gaudir dels actes de la nit cal que reserveu la vostra taula

anticipadament. La podeu reservar per 2, 3, 4, 5 o fins a 6 persones màxim.

L'entrada us donarà dret a gaudir dels actes que trobareu detallats tot seguit.

PREU ENTRADA ACTES NIT > 1€ (Destinat a La Marató de Tv3)

COMPRA D’ENTRADES > www.cabrils.cat/fmshelena20

OBERTURA DE PORTES > A les 20:30h

SERVEI DE BAR i RESTAURACIÓ

A 2/4 de 9 de la nit, a l'escola L'Olivera

SOPAR A LA FRESCA
Vine a sopar amb amistats o família tot gaudint de tapes realitzades per

restauradors i foodtrucks de Cabrils.

A les 9 de la nit, a l'escola L'Olivera

THE CHANCLETTES
Veniu a gaudir de la companyia de teatre d'humor creadora del 'túrmixplayback':

una barreja de cançons, films, anuncis i programes de televisió que les

transmuses serveixen amb perruques i talons. Amb més de 3000 actuacions i

aparicions en programes de televisió, porten 25 anys fent el millor Cabaret

Cosmopolita Contemporani de Catalunya.

ACTES DE NIT > ENTRADA AMB AFORAMENT LIMITAT
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ACTE DE MATÍ> ENTRADA AMB AFORAMENT LIMITAT

NO ÉS NECESSÀRIA RESERVA PRÈVIA

A les 10 del matí, al Camp de Futbol

MATÍ D'AVENTURA!

Per passar un matí d'acció i aventura amb família i amistats. No us el perdeu!

ACTE DE MATÍ> ENTRADA AMB AFORAMENT LIMITAT

Per tal de gaudir d’aquest acte cal que reserveu la vostra cadira

anticipadament. La podeu reservar individualment o en grup. L'entrada us

donarà dret a gaudir dels actes que trobareu detallats tot seguit.

PREU ENTRADA ACTE > Gratuït, cal reserva prèvia

RESERVES > www.cabrils.cat/fmshelena20

OBERTURA DE PORTES > A les 11:30h

SERVEI DE BAR

A les 12 del migdia, a l'escola L'Olivera

AUDICIÓ DE SARDANES Cobla Ciutat de Cornellàamb la
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Diumenge, 16 d’agost



ACTES DE TARDA> ENTRADA AMB AFORAMENT LIMITAT

Per tal de gaudir dels actes de la tarda cal que reserveu la vostra cadira

anticipadament. La podeu reservar individualment o en grup. L'entrada us

donarà dret a gaudir dels actes que trobareu detallats tot seguit.

PREU ACTES TARDA > Gratuït, cal reserva prèvia

RESERVES > www.cabrils.cat/fmshelena20

OBERTURA DE PORTES > A les 17:30h

SERVEI DE BAR

A les 6 de la tarda, a l'escola L'Olivera

AMP P DE PALLASSO Cia. SABANNIamb la

En Sabanni avui, arriba disposat a veure un espectacle. Però... Ostres, tu! Està

ben despistat! Sembla que és ell, qui ha d'actuar! I no hi comptava! I ara què,

Sabanni? Tranquils, no passa res! Amb unes gotes de màgia, un polsim de

bogeria, la bona companyia del Mestre Vallcorba i el seu inseparable colom Jordi,

la farem grossa!

A les 7 de la tarda, a l'escola L'Olivera

MIQUEL MOYA en concert

Enguany el Concert Suau el gaudirem amb un cabrilenc que ens presenta el seu

treball “Mil Coses Que Faria Per Tu” on reivindica la importància de l'amistat i els

valors que representi on s'atreveix a parlar d'experiències i vivències personals.

Cada cançó descriu un passatge, un moment de la seva vida i un estat d'ànim.

ACTES DE TARDA> ENTRADA AMB AFORAMENT LIMITAT

Per tal de gaudir dels actes de la tarda cal que reserveu la vostra cadira
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ACTES DE NIT > ENTRADA AMB AFORAMENT LIMITAT

Per tal de gaudir dels actes de la nit cal que reserveu la vostra taula

anticipadament. La podeu reservar per 2, 3, 4, 5 o fins a 6 persones màxim.

L'entrada us donarà dret a gaudir dels actes que trobareu detallats tot seguit.

PREU ENTRADA ACTES NIT > 1€ (Destinat a La Marató de Tv3)

COMPRA D’ENTRADES > www.cabrils.cat/fmshelena20

OBERTURA DE PORTES > A les 20:30h

SERVEI DE BAR i RESTAURACIÓ

A 2/4 de 9 de la nit, a l'escola L'Olivera

SOPAR A LA FRESCA
Vine a sopar amb amistats o família tot gaudint de tapes realitzades per

restauradors i foodtrucks de Cabrils.

A les 9 de la nit, a l'escola L'Olivera

MONÒLEGS amb DAVID SAS

Humor per a tots els públics excepte persones susceptibles, amb problemes

cardíacs, puritanes, hipòcrites, capellans i algun que altre banquer. La resta

riurà, i molt.

Tot seguit, a l'escola L'Olivera

ABBA The New Experience

Sens dubte, una de les bandes musicals de més fama i que van ser fonamentals

per crear el so i l'estil dels anys 70 i 80. Per això ABBA THE NEW EXPERIENCE

vol contribuir a difondre els seus èxits amb un espectacle musical i escènic al

nivell que el grup original mereix.

ACTES DE NIT > ENTRADA AMB AFORAMENT LIMITAT
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Diumenge, 16 d’agost



ACTES DE MATÍ> ENTRADA AMB AFORAMENT LIMITAT

NO ES NECESSÀRIA RESERVA PRÈVIA

A les 11 del matí, des del Campanar

REPICADA DE CAMPANES DE LA FESTA MAJOR

A càrrec del campaner Jaume Tolrà Ferrer.

Tot seguit, a l'Església Parroquial

OFICI DE FESTA MAJOR

ACTES DE MIGDIA> ENTRADA AMB AFORAMENT LIMITAT

Per tal de gaudir dels actes de migdia cal que reserveu la vostra cadira

anticipadament. La podeu reservar individualment o en grup. L'entrada us

donarà dret a gaudir dels actes que trobareu detallats tot seguit.

PREU ENTRADA ACTES MIGDIA > 6€ (inclou dinar i actes)

COMPRA D’ENTRADES> www.cabrils.cat/fmshelena20

OBERTURA DE PORTES > A les 13:30h

SERVEI DE BAR

A les 2 de la tarda, a l'escola L'Olivera

DINAR DE FESTA MAJOR

És moment de relaxar-nos i gaudir d'una Fideuà Popular de verdures i bolets!

Inclou plat de fideuà, beguda, postres i cafè.
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És moment de relaxar-nos i gaudir d'una Fideuà Popular de verdures i bolets!

Inclou plat de fideuà, beguda, postres i cafè.

Dimarts, 18 d’agost

#FMSHelena20#FMSHelena20



ACTES DE MIGDIA> ENTRADA AMB AFORAMENT LIMITAT

Per tal de gaudir dels actes de migdia cal que reserveu la vostra cadira

anticipadament. La podeu reservar individualment o en grup. L'entrada us

donarà dret a gaudir dels actes que trobareu detallats tot seguit.

PREU ENTRADA ACTES MIGDIA > 6€ (inclou dinar i actes)

COMPRA D’ENTRADES> www.cabrils.cat/fmshelena20

OBERTURA DE PORTES > A les 13:30h

SERVEI DE BAR

Després de dinar, a l'escola L'Olivera

HAVANERES CAVALL BERNATamb

Enguany dinamitzarem aquest acte popular amb una altra activitat ben típica

en una Festa Major, com són les havaneres.

En acabat, a l'escola L'Olivera

SANTA PENYA 2020: EL DESENLLAÇ

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

FINAL DE FESTA MAJOR > PER GAUDIR-LO DES DE CASA

A les 10de la nit, al cel de Cabrils

ENLAIRADA DE COETS amb els Peluts de Foc de Cabrils

Amb llums i colors donarem per acabada la Festa Major de santa Helena

d'enguany. Fins el 2021!

ACTES DE MIGDIA> ENTRADA AMB AFORAMENT LIMITAT
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servei de restauració festa major

El sector de la restauració de Cabrils no pot faltar a la Festa Major. Per aquest

motiu, diferents restaurants han preparat tapes per poder degustar durant

els actes de la nit. Per 3€, podreu gaudir de totes aquestes tapes:

Restaurant Ca l’Estrany

Amanida russa amb anxoves del cantàbric i olives sevillanes

Xai a baixa temperatura amb patates al caliu i xampinyons

Restaurant Tempo de l’Hort

Caneló de verdures i formatge de cabra amb tomàquets concassés.

Arròs melós de botifarra Cabrilenca.

Restaurant Can Rin

Tàrtar de salmó amb mango i coriandre

Rosbif de vedella amb salsa de vi negre, cardamom i poma caramel·litzada.

Forn Can Vias

Cassoleta de fruites / Pinya amb crema cremada / Tronc de xocolata

Bracet de nata / Macèdonia / Brownie de xocolata (sense gluten)

D’altra banda, altres cabrilencs relacionats amb el sector també serviran els

seus productes:

Che Guille

Pizza Foodtruck

Xurreria Mª Carmen

L’Ajuntament també disposarà d’un servei de Bar.
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