SALUTACIÓ
ALCALDESSA
Benvinguts a la Festa Major de Santa Helena.
Enguany tenim moltes novetats que esperem siguin de la vostra satisfacció, però també alguns
actes que ja esdevenen una tradició i en els
quals podreu gaudir tota la família junta.
Aquests dies són per a això, perquè tots plegats, pares, ﬁlls, avis, etc. passeu unes bones estones.
Amics de Cabrils, no us quedeu a casa, sortiu al
carrer a celebrar la festa, així quan ens veiem
podrem fer petar la xerrada i parlar del municipi, del temps, de la festa, del que vosaltres vulgueu, us hi espero!
No vull acabar sense donar les gràcies a totes
les persones implicades perquè aquests dies de
festa surtin el millor possible. Gràcies a tots!
Lina Morales
Alcaldessa
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Dijous, 18 d’agost

Dia de Santa Helena

A les 11 del matí, des del Campanar
REPICADA DE CAMPANES DE LA FESTA MAJOR a càrrec del campaner
Jaume Tolrà Ferrer
A les 12 del migdia, a l’Església Parroquial
OFICI DE FESTA MAJOR
Missa presidida pel rector Mn. Josep Rodríguez Fernández; predicada per
Mn. Josep Baucells i Reig, arxiver i canonge emèrit de l’Arxiu Capitular de
la Santa Església Catedral Basílica de Barcelona, i concelebrada pels 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.
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.
Tot seguit, al parc Anselm Clavé
VERMUT DE FESTA MAJOR
Preu del tiquet: 1€
Amb la col·laboració de Xurreria Mª CARMEN
A les 5 de la tarda, als Horts de Santa Creu
SANTA PENYA 2016: L’INICI
Presentació oﬁcial de les penyes participants al concurs. Es farà el repartiment de mocadors, el taller d’estampació per tal que cada penya es personalitzi la samarreta, i s’iniciarà la gimcana.
A les 10 de la nit, a La Fàbrica
NIT DE TEATRE amb DANI PÉREZ i l’espectacle de monòlegs “Hoy puede
ser un gran día”
Mestre de l’humor i de la ironia de les situacions quotidianes, Dani Pérez
promet arrencar milers de rialles repassant els millors moments de la seva
carrera i comentant els aspectes més turbulents de la nostra societat aportant una bona dosi d’optimisme i humor.
S’obriran les portes a les 9 del vespre.
Preu de l’entrada: 3€
Venda d’entrades anticipades a La Fàbrica.

Cabrils
Torrent Roig, 19 · 08348 Cabrils
Tel. 93 756 41 60 · Fax: 93 750 98 74

Divendres, 19 d’agost

A les 11 del matí, als Horts de Santa Creu
AIGUA SPLASH!
Vine preparat/da per refrescar-te amb inﬂables
aquàtics i un tobogan gegant.
A 2/4 de 2 del migdia, als Horts de Santa
Creu
SANTA PENYA 2016: Prova secreta
d’agilitat

A les 5 de la tarda, a diferents llocs del poble
SANTA PENYA 2016: Proves secretes 3.0 per Cabrils

A les 6 de la tarda, a la plaça de l’Església
BALLADA DE SARDANES amb la Cobla Ciutat de Cornellà

A 2/4 de 7 de la tarda, a la 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. L’acte serà presentat per Joan Ferrer Galbany.

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 2016?
La Repicada
Com tots els inicis de les festes majors d’arreu, les campanes prenen el protagonisme per anunciar l’inici de la Festa Major, a càrrec del campaner
Jaume Tolrà Ferrer.

La Ballada
La imatgeria festiva de Cabrils i els grups tradicionals treuen les seves millors gales per lluIr 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 inaugurarla.

A les 8 del vespre, al recinte de la Mostra
INAUGURACIÓ de la 29a Mostra Gastronòmica, Comercial i d’Artesans 2016
A les 8 del vespre, al recinte de la Mostra
SANTA PENYA 2016: Prova olímpica

A 2/4 de 12 de la nit, a l’escola L’Olivera
BALL DE FESTA MAJOR amb HOTEL COCHAMBRE
Vine a ballar, cantar i riure amb les esbojarrades versions d’aquest reconegut grup!

Dissabte, 20 d’agost

A 2/4 d’11 del matí, al carrer Domènec Carles
SANTA PENYA 2016: Prova secreta físico-tècnica

A 2/4 de 12 del matí, a La Fàbrica
DIPLO a càrrec de L’ESTENEDOR
Una història d’amistat entre una nena i una bèstia nascuda fora de temps
que va créixer sense aturador. El problema que això provoca sembla que
ha de tenir molt mala solució, però al ﬁnal es resoldrà per a tothom.
A la 1 del migdia, al parc Anselm Clavé
GAMBARRADA 2016
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 7 de la tarda, al carrer Domènec Carles
SANTA PENYA 2016: Proves secretes de disseny & aigua

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

A les 12 de la nit, a l’escola L’Olivera
NIT DE DJ’s amb DJ SURDA i SARA V
Una nit per ballar amb la música de diferents èpoques, acabant amb la més
actual i canyera!
En acabar, ESMORZAR amb sucs i croissants per a qui encara aguanti despert

Diumenge, 21 d’agost

De 10 del matí a 2 de la tarda, a la Sala La Concòrdia
X TROBADA D’INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA
A les 11 del matí, al parc Anselm Clavé
ESMORZAR DE FESTA MAJOR

A 2/4 de 12 del matí, a La Fàbrica
SENSE SOLTA a càrrec de TEATRE MÒBIL
Una escala, un faristol, un restaurant, una llegenda irlandesa... Un escenari,
tres comediants i un ventall de sorpreses que aniran apareixent al llarg d’un
espectacle divertit i amb un surrealisme deliciós que us deixarà bocabadats!
A la 1 del migdia, al parc Anselm Clavé
SANTA PENYA 2016: El Petit Xef

A 3/4 de 2 del migdia, al parc Anselm Clavé
SANTA PENYA 2016: Prova secreta

A les 6 de la tarda, al parc Anselm Clavé
ZUM a càrrec de LA TRESCA I LA VERDESCA
Els tres membres del grup, vestits d’abelles, canten i toquen en directe un
ampli ventall d’instruments que us faran ser protagonistes mitjançant la
música.

A les 7 de la tarda, a la plaça del Mil·lenari
CONCERT SUAU amb AÜC
"En clau de poesia" és un espectacle on s'hi barregen música i poesia, així
com també la cançó d'autor. Un espectacle pensat per passar una estona
agradable i, ﬁns i tot, una mica nostàlgica, revivint temes clau de la poesia
musicada i la cançó d'autor.
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
espuma molt agradable.
A 2/4 de 8 del vespre, a la plaça del Mil·lenari
SANTA PENYA 2016: Prova secreta 1.0 + 2.0

A 2/4 de 8 de la tarda, a l’estand de l’Ajuntament a La Mostra
EL PROCÉS DE RESTAURACIÓ I DIVULGACIÓ DEL PERGAMÍ 436 I LA HISTÒRIA DE LA BARONIA DEL MARESME
Xerrada a càrrec d’Alexis Serrano, director de l’Arxiu Comarcal del Maresme. Organitza el Museu Municipal de Cabrils

Durant els dies de la Mostra, a l’estand de l’Ajuntament, es podran veure els
resultats de la restauració del document cabdal per a la història dels pobles
del Baix Maresme, realitzada per l’Arxiu Nacional de Catalunya.
A 2/4 de 12 de la nit, a l’escola L’Olivera
BALL DE FESTA MAJOR amb l’orquestra TAXMAN
Per gaudir dels èxits de sempre, una nit de ball de les tradicionals, però amb
molta marxa al ﬁnal!

Dilluns, 22 d’agost

A les 11 del matí, als Horts de Santa Creu
FESTA HOLI 2016
Enguany els colors seran l’activitat prèvia a la xeringada. Celebrarem
aquesta tradició hindú en plena Festa Major!
A les 11 del matí, als Horts de Santa Creu
SANTA PENYA 2016: Concurs de disfresses d’animals marins
A les 12 del matí, als Horts de Santa Creu
XERINGADA 2016
Vine preparat/da per refrescar-te amb aigua i escuma!
Col·labora el Servei de Neteja Pere i Àngel SL
A les 6 de la tarda, als Horts de
Santa Creu i al CEM Cabrils
SANTA PENYA 2016: Proves secretes físiques & equip
A 2/4 de 12 de la nit, a l’escola
L’Olivera
NIT BOJA amb LA LITORAL
FREAK
Vine a riure i ballar sense parar
amb aquest espectacle divertidíssim de La Litoral Orquestra.

Dimarts, 23 d’agost

Durant tot el dia, als Horts de Santa Creu
TORNEIG DE BÀSQUET 3x3 DE FESTA MAJOR
Organitzat pel CB Cabrils

A 2/4 de 10 del vespre, al parc Anselm Clavé
SOPAR DE FINAL DE FESTA MAJOR
Per tal d’acabar aplegats la Festa Major, us animem a gaudir d’una ﬁdeuà
popular.
Preu del tiquet: 6€ (inclou plat i beguda)
Durant el sopar, al parc Anselm Clavé
SANTA PENYA 2016: EL DESENLLAÇ
Batalla de garrotins i entrega de premis del concurs de penyes de la Festa
Major.
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30 anys de Gegants

Us preguntareu què hi fem aquí dalt tanta dona, i encara en falta una, que per motius personals no ha pogut venir.
Doncs bé, la Conxita fa 30 anys era regidora de festes i ens va convocar per veure
si podíem fer uns gegants, ja que era un dels pobles que no en tenia.

Ens vam reunir moltes vegades per veure d’on podríem treure els diners, doncs
l’Ajuntament no ho podia ﬁnançar. I vam decidir fer una tómbola a l’escola on és
ara el Casal dels jubilats. Però d’on trauríem els objectes per dur-la a terme? Vam
tenir la idea de fer una crida pel poble perquè la gent ens donés coses, vam posar
un altaveu en un cotxe i a voltar pels carrers! I no us podeu imaginar la resposta
tan positiva de la gent! Particulars, empreses d’aquí i de fora, tothom hi va posar
el coll!
Mireu si va anar bé que en dos dies es va esgotar tot. Degut a l’èxit i la il·lusió de
tothom ens vam engrescar a fer-ne una altra. I apa!!! Tornem-hi, cotxe i altaveu. El
resultat va ser altra vegada espectacular, es va recollir la quantitat d’unes 950.000
pessetes. Cabrils ja podia tenir gegants! I ara què? Com els farem? I qui ens els farà?
Després de buscar i buscar vam decidir que ens els fes en ‘Nona’ de Mataró (que
ja no està entre nosaltres).
Volíem que fossin els més macos de tots, que els vestits fossin de l’època que Cabrils es va independitzar de Vilassar de Dalt.
Us en recordeu del viatge a Barcelona?
Maravillas i M. Àngels:

—Sí, el dia del Museu de la indumentària, hi vam anar per buscar informació sobre
el vestuari de l’època. Ens van donar l’adreça equivocada i no ho trobàvem, vam
preguntar a uns policies de tràﬁc i ens van escortar ﬁns a la porta.
I nosaltres “cagades” perquè anàvem sis a dins un cotxe; per sort no ens van dir
res.
Tot plegat porta molta feina perquè darrere dels gegants ha de col·laborar-hi molta
gent: geganters, grallers, etc. etc.

Després de diverses reunions amb en ‘Nona’ i decidir com els volíem, cada setmana
hi anàvem per veure el procés de gestació, era com un embaràs, però mai ens va
ensenyar el projecte, ﬁns que no va estar acabat.

La nostra sorpresa va ser quan ens els va portar a la Concòrdia, estaven tots tapats
i… buf… quan els va destapar no vàrem saber què dir… el cap de la geganta era
tan gran! Tenia galteres com en Neymar, i ell… semblava en Curro Jiménez! Bromes
a part, era molt seriós això, eh! I vàrem decidir que el cap de la geganta s’havia de
fer nou. Teníem la Festa Major a tocar i no podíem perdre temps. No vàrem poder
fer res més, continuen tenint el cap gros però ens els estimem molt.

Gràcies a tots vàrem portar a terme la il·lusió de tenir uns gegants, en Cristòfol i
l’Helena, que durant molts anys varen representar el nostre poble arreu de Catalunya i Andorra. Sabeu per què es diuen així? Doncs Cristòfol per l’ermita preromànica de Sant Cristòfol que està a Sant Crist, i Helena per la copatrona del poble.

Volem agrair la gran col·laboració d’en ‘Pitu’ (Josep Suari) per portar el camió pels
desplaçaments, i en Carles Bergay per la seva dedicació. I gràcies també als nous
geganters per continuar aquesta tasca.
Els gegants presideixen i donen vida a les nostres tradicions, fem que els nostres,
junt amb els grallers, ens facin vibrar d’alegria aquestes festes.
Totes: Mou-te aquesta festa Major!!!

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

Menú diari
Menjar casolà
9,50 €
Polígon Les Corts
C/ les Corts,19
08349 Cabrera de Mar
Tel. 647 488 095

MENÚ DIARI · CAFETERIA
TAPES · ENTREPANS
MENJAR PER EMPORTAR

CIGARRETS ELECTRæNICS
PREMSA
REVISTES
PAPERERIA

93 753 25 55
Torrent Roig, 9 - 08348 CABRILS
*Vila Gastronòmica* - Tel. 937 508 039

Em lia Carles, 28 ? CABRILS

TERBIO
PROJECTES
I OBRES, SL
HORARI
URGÈNCIES
De dilluns a divendres:
619 79 08 04
Matí de 10 a 13 h
Tarda de 16.30 a 20.30 h
Dissabtes: Matí de 10 a 14 h

Passatge Horts de la Santa Creu, 12
08348 CABRILS
Tel. 93 750 95 73
vetcabrils telefonica.net
veterinarisalellaicabrils.com

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
08348 CABRILS (Barcelona)

T. 93 750 88 31-607 923 994
terbioprojectes@gmail.com

