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La Mostra
gastronòmica,
comercial i
d’artesans de
Cabrils

Lina Morales
Alcaldessa de Cabrils

Benvolguts i benvolgudes amics i amigues,
Sembla que era ahir que celebràvem amb
molta il·lusió la trentena edició de la Mostra
Gastronòmica, Comercial i d’Artesans de
Cabrils. Doncs vet aquí que ja hi tornem a
ser per entrar en un nou decenni.
Com a esdeveniment consolidat dins de
la Festa Major de Santa Helena, el nostre
poble acull visitants d’arreu de Catalunya.
Alguns ho descobreixen per primera
vegada, d’altres en són clients fidels que
any rere any visiten el recinte, adquireixen
productes fabricats artesanalment i
degusten una cuina creativa i de proximitat.
Acompanyen els diferents tasts amb
vins i caves de la D.O. Alella, de la qual el
nostre municipi en forma part. Un perfecte
maridatge entre sabors i aromes.
La Mostra s’ha convertit alhora en un
motor econòmic per excel·lència, de
promoció dels diferents restaurants i hotels.
Cabrils és conegut arreu per la bona cuina i
això ens ha d’omplir d’orgull.
Gaudiu de la Mostra, deixeu-vos
transportar per la música jazz i no oblideu
que un 0’7 % de la venda dels tiquets
i begudes es destina a l’organització no
governamental Som Proactiva Open Arms,
la principal missió de la qual és rescatar
del mar refugiats que arriben a les costes
europees fugint de conflictes bèl·lics,
pobresa o persecució.

No puc acabar sense donar les gràcies
a tothom que participa, d’una manera o
altra, treballant en la Mostra, la directora, la
brigada municipal, la Policia que ens dona
seguretat en tots els actes, treballadors
de la Mostra, la regidora de Turisme, que
sense la feina de tots ells i elles no seria
possible portar endavant aquest gran
esdeveniment del nostre municipi.
Us hi espero a tots.
Lina Morales
Alcaldessa

Isabel Tamboleo
Regidora de Comerç i consum,
Promoció econòmica, Turisme,
Sanitat, Benestar social i Dona,
Cooperació i solidaritat.

El mes d’agost és el mes gastronòmic
per excel·lència al nostre municipi.
Aquest any celebrem la 31 Mostra
Gastronòmica i Comercial de Cabrils
un espai de trobada per visibilitzar la
interessant oferta tan comercial com
gastronòmica del nostre poble i les
especialitats que els establiments de
restauració ofereixen des de les més
tradicionals fins a les més exòtiques.
La cuina, el paisatge i el turisme són tres
instruments que ens han de permetre
dinamitzar l’economia i una oportunitat per
poder compartir sensacions, el treball
i la il·lusió que s’amaguen darrere d’un bon
àpat.
Ens veiem a la Mostra!

Enoturisme d’Alella
Descobreix el territori DO Alella més
vinícola i gastronòmic
Et convidem a viure, gaudir i trepitjar el
nostre territori banyat amb vinyes que
miren al mar i muntanyes que es mouen
amb la brisa.
Natura i paisatge van de la mà de la nostra
gastronomia, cellers, productes locals,
tradicions i festes que no et pots perdre i
que et faran riure amb els amics i la família.
Ja en són 24 els municipis que configuren
el nostre mapa i des d’on organitzem
experiències vinculades a la cultura
vinícola i la identitat del territori. Segueixnos a enoturismedoalella.cat i participa
en les moltes activitats que et tenim
preparades: veremar, esmorzar o dinar a
la vinya, tastos als mercats, maridatges
enogastronòmics i música en viu on el vi
sempre n’és protagonista. Acompanya’ns a
fer vibrar d’emoció el territori DO Alella i fes
#rutavidoalella.
www.enoturismedoalella.cat

L. Bosch. Museu Municipal

Bon menjar i bona
cara és cosa que a tots
agrada
La gastronomia és l’art de menjar i
beure bé, és el coneixement ordenat
d’una filosofia de vida on hi ha molts
aspectes que hi intervenen. Si avui Cabrils
té un reconeixement especial és perquè
els restauradors han entès que el que
mengem o bevem és fruit del passat. Els
ibers, els fenicis, els grecs o els romans,
els jueus o els àrabs, en un moment o
altre de la nostra història han deixat una
petjada en la manera de cuinar. Molts dels
ingredients actualment bàsics que utilitzen
els xefs provenen del continent americà
com el tomàquet, la patata, el pebrot o el
cacau. Les influències d’altres cuines, més
modernes també hi són evidents, el mateix
que la nostra impregna les forànies.
Gràcies a la documentació més antiga
sabem que al nostre poble s’hi cultivaven
cereals, bàsicament blat, ordi, civada,
espelta i sègol a més del cànem per teixir.
Als turons hi predominava la vinya, que
des d’època romana sempre hi ha estat
present sense interrupció. Ja fa anys que
els viticultors del turó d’en Torres formen
part de la DO Alella. I no hem d’oblidar
les maduixes, els tarongers, els llimoners
i l’olivera. A més dels llegums, la fruita
seca, les verdures i les hortalisses, hi havia
el bestiar domèstic i la cacera. El garrofer
també ha estat molt vinculat al territori,
sobretot per les necessitats alimentàries del
bestiar, que representaven la principal força
motriu.

Ja fa anys que aquest paisatge ha canviat.
Cabrils s’ha convertit en un dels bressols
de la cuina del segle XXI. La Mostra és
un reflex del savoir-faire, de l’arrelament
al territori, de l’ús de productes de
qualitat, locals i de temporada, de l’art de
la creativitat i de la composició. Aquest
maridatge de la tradició i la modernitat és
el que ha fet del nostre poble un referent
de la gastronomia catalana.

Les receptes
que trobareu
a continuació
són les
recomanacions
que proposen
els participants
de l’edició
d’enguany de
la Mostra.

Xipironets amb
favetes baby
Ingredients
Per a 4 persones:
– 1 Kg de xipironets
– 1 llauna de favetes amb oli
– All i julivert
– Pebre vermell de la Vera, tant del
dolç com del picant
– 3 cullerades soperes de brou de peix
– Sal
– Unes gotes d’absenta

Canelons de salmó
fumat amb creme
fraiche d’anet i
maionesa de cítrics
Ingredients
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Elaboració
Se saltegen el xipironets fins que deixin
anar tota l’aigua. Una vegada evaporada
l’aigua, s’hi tira un raig d’oli d’oliva i una
picada d’all i juivert. Quan l’all i julivert agafa
color i afegirem una copa de vi blanc.
Quan hagi reduït s’hi incorporen els pebres,
el brou de peix i les favetes i es deixa una
estoneta a foc lent fins que s’incorporen
tots els gustos. Al final de la cocció s’hi
tiren unes gotes d’absenta.

Elaboració
Marinar el salmó durant 4 hores , picar el
salmó en daus petits, mesclar amb el suc
de llima.

Barmutet

Ca l’Estrany

Finalment es tanca el foc, es tapa la cassola
i es deixa reposar uns 10 minuts. Després
d’això ja es pot servir.
El Barmutet us desitja un bon profit!!!!

200 g de salmó fumat
100 g de suc de llima
20 g de maionesa
60 g de philadelphia
10 g de ceba tendra picada
5 g de coriandre
5 g de cibulet
100 g de iogurt natural no ensucrat
20 g de polpa de maracujà
50 g de coulis de mango
20 g de suc de llimona
20 g de suc de taronja
Pebre
Oli d’oliva

El coriandre, el cibulet picat prèviament.
Afegir la philadelphia i la maionesa. Bullir
la pasta dels canelons durant 5 minuts, i
omplir i posar salsa als canelons.
Emplatar en un plat rectangular, salsar i
empolsar una mica d’anet en fresc.

Conill
amb cargols
Ingredients
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1 conill
2 o 3 cebes grosses
4 o 5 tomàquets madurs
1 cabeça d’alls
1 branca de canyella
2 o 3 fulles de llorer
Un rajolí d’anís
Ametlles torrades
400 g de cargols

Elaboració
En una cassola baixa amb una cullera de
llard, daurem un cap d’all sencer amb una
branca de canyella, posem ceba tallada
petita, potxem i afegim el tomaquet
trinxat amb unes pells de taronja i un parell
de fulles de llaurer. Quan el tomàquet
comença a ser cuit, posem el conill tallat
a quarts, sal pebrat amb una mica
d’orenga, el daurem pels dos costats
mentre remenem perquè no s’enganxi.
Quan està daurat, hi posem un raig de
moscatell i d’anís i als tres minuts, afegim
aigua fins cobrir i hi posem el fetge amb
una mica de sal. Deixem reduir a la meitat.

Cal Gras

14

14

14

En un pot, posarem el fetge ja cuit amb
una mica del sofregit del conill, un grapat
d’ametlles torrades pelades i ho piquem.
Afegim els cargols bullits a la cassola. Quan
torni a bullir hi tirem la picada. Ho acabem
de coure i rectifiquem de sal.

Cuixa de porc
ibèric al forn

Cebiche de
salmó i mango

Ingredients

Ingredients

– 1 Cuixa de porc ibèric sencera,
amb pell i pota.
– 4 litres de cervesa
– Un grapat de grans de pebre
– 2 farcellets d’herbes

Per a 4 persones:
– 500 g de salmó
– 1 ceba morada
– ½ pebrot verd
– ½ pebrot vermell
– 4 llimes
– 1 bitxo (opcional)
– ½ manat de coriandre
– 1 mango
– 100 g de llet de coco
– Sal

Elaboració
Comprem una cuixa de porc ibèric amb
la seva pell i peu inclòs a la xarcuteria de
confiança. La posem en un recipient i
hi afegim 4 litres de cervesa, uns grans
de pebre i uns farcellets d’herbes. La
deixem amarant-se de cervesa durant 48
hores, durant les quals li anem donant la
volta perquè es vagi amarant per tota la
superfície.

Elaboració
Amb un dia d’antelació, netejarem el
salmó; traurem la pell, les espines i el
greix i el posarem al congelador durant 24
hores, passat aquest temps el traurem del
congelador i un cop estigui descongelat, el
tallarem a daus d’un gruix de ½ centímetre.
Tallarem la ceba i els pebrots en juliana.

Desprès de les 24 hores de cocció posem
el forn amb calor seca convencional a
200ºC, reguem la cuixa amb la cervesa
que ens ha sobrat de la preparació i
deixem que la pell es quedi ben torrada.
El resultat ha de ser una cuixa de porc
ibèric amb un tall que pràcticament es
desfaci al tallar.
Ho podem acompanyar amb una reducció
de la cervesa de la mateixa cocció i una
compota de poma.

Agafarem ½ mango i el tallarem a daus de
la mateixa mida que el salmó. Triturem i
fem puré l’altra meitat. Farem suc amb les
llimes i ho barrejarem amb la llet de coco i
el puré de mango.

Can Rin

Can Pocurull

Passades les 48 hores la posem al forn
de vapor a 60 ºC, o si no en tenim en el
forn normal a 45 ºC aprox. Durant unes 24
hores.

Per últim, ho barrejarem tot junt, el salmó,
les verdures, el mango, el coriandre picat
i el bitxo, afegirem sal i ho deixarem
macerar uns 20 minuts.
Passat aquest temps, ho emplatarem i ja
estarà llest per menjar.

Coca de
brioix i fruita
Ingredients
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

200 ml llet
475 g farina de força
50 g de mantega
30 g de llevat de forner
1 pell de llimona
1 ou
150 g de sucre
Una mica de vainilla i sal
Fruites confitades
Pinyons
Sucre

Elaboració

Forn Vias – Ca la Rosi

En un recipient es posa sucre ratlladura
de llimona, vainilla, la llet i la mantega i es
barreja.
Després es posa l’ou, el llevat i finalment
la sal i la farina. Tot ben barrejat fins tenir
una bona massa. Es deixa reposar fins que
el volum es dupliqui.
Estirem la massa en forma de coca
ovalada, es posa la fruita els pinyons i el
sucre.
Es deixa reposar una mica i es posa al forn
a 180 ºC uns 10 a 12 minuts.

Pa
amb xocolata

Ànec
amb peres

Ingredients

Ingredients

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1 barra de pa
Xocolata negra
Oli
Sal

Elaboració

Elaboració

Hostal de la Plaça

El Gravat

Agafem una barra de pa bo i la tallem
amb la màquina de tallar embotits molt
finet, posem 2 talls de pa amb forma de
creu i posem una presa de xocolata negra
ben bona hi ho emboliquem, un cop
tenim el farcell de pa amb xocolata ho
fiquem al forn dins que quedi ben torrat,
ho treiem i ho amanim amb oli i sal
i ja ho tenim!

Un ànec tallat en vuitens o ànec confitat
Una ceba gran
Un parell de pebrots petits
Un parell de tomàquets de penjar
Un parell de dents d’all
Una pastanaga i un porro (opcional)
Una poma gran, tipus Golden
Un parell de branques de canyella
Un gotet de brandi (opcional)
Brou d’au o aigua.
2 o 3 peres de Lleida ben fermes.

Si opteu per l’ànec fresc ja tallat, traieuli tot el greix. Saleu i marqueu-lo en
una cassola amb poc oli. Si compreu
cuixes confitades, marqueu-les en la
cassola amb el seu greix i després retirar
l’excés. Ofeguem la ceba fins que estigui
caramel·litzada. Afegiu sal i una gota
d’aigua per accelerar el procès. Talleu els
pebrots i daureu-los amb la ceba. Afegiu
la pastanaga a trossets i els tomàquets
pelats i a trossos.
Introduïu la poma a trossos. Deixeu la pell
perquè espesseixi la salsa. Poseu el brandi,
i espereu que s’evapori l’alcohol. Afegiu
de nou l’ànec trossejat juntament amb la
canyella i el romaní, cobriu amb aigua o
brou d’au i deixeu que cogui 1,30h.
Retireu l’ànec, passeu la salsa pel
passapurés, perquè quedi ben fina. Afegiu
l’ànec de nou, les peres trossejades i deixeu
que coguin i s’estovin una mica.

Peus de porc
amb samfaina

Festival de closques
a la brasa Josper

Ingredients

Ingredients

– 1 peu de porc per persona
– Pebrot verd
– Pebrot vermell
– Carbassó
– Oli d’oliva
– Sal
– Pebre negre
– Ceba
– Tomàquet
– Farigola

Per a 4 persones:
– 500g musclos roca
– 500g de cloïsses
– 12 escamarlans
– 12 gambes vermelles
– 12 gambes llagostineres

Elaboració
Netegem els musclos i les cloïsses.
Posteriorment, li tallem els bigotis a les
gambes.

Laura Càtering

Posem una cassola amb foc amb oli i quan
estigui calent, tirem les verdures i posem a
foc lent i deixarem que vagin coent. Si fos
necessari tirarem un got d’aigua i un cop
ben cuit ho separem.
A continuació i en una olla posarem els
peus a bullir amb una mica de sal, la
farigola i ho deixarem coure un parell
d’hores. Un cop estiguin cuits amb una
altra cassola hi posarem la samfaina que ja
tindrem al punt així com també els peus i
dexarem uns minuts que faci el xup-xup
a fi i efecte que es barregin els gustos.
Un cop tot ben barejat ja ho podem servir.

Les Cinc Sènies – Les Santes

Elaboració

Posar totes les closques i mariscs amb una
mica de sal, mitja llimona i picada d’all i
julivert amb oli verge d’oliva en una safata
i tot a la brasa Josper fins que s’obrin els
musclos i cloïsses.
Emplatar i servir molt calent

Éclair de salmó i
crema de formatge

Polvorons

Ingredients

Ingredients

Per a l’éclair
– 320 g aigua
– 150 g mantega
– 6 g sal
– 6 g sucre
– 180 g farina
– 5-6 ous

–
–
–
–
–

Elaboració

Per a la crema de formatges
– 180g formatge cremós (estil philadelphia)
– 70g gorgonzola
– 70g formatge cabra
– 15g oli oliva
– 120g nata semimuntada

Posar el llard desfet o molt tou en un bol.
Barrejar el sucre de Ilustre i l’ametlla picada
molt fina (pols). Amassar-ho
Un cop amassat, tirar-hi la farina amb la
vainilla i seguir amassant-ho
Quedarà una pasta dura, estirar-la amb
el corró, deixant que quedi un gruix d’un
centímetre aproximadament.

Pamsucre

Per a la crema de formatge
Barrejar tots els ingredients a la batedora
excepte la nata. Semimuntar la nata.
Barrejar les dues elaboracions curosament.
Muntatge final
Obrir l’eclair per la meitat i amb ajuda
d’una mànega pastissera posar crema de
formatge, tapar, afegir més formatge i
decorar amb salmó fumat i cibulet.

Pastisseries Falgueras

Elaboració
Per a l’éclair
Posar en un pot a bullir l’aigua, sal i
mantega. Afegim la farina i remenem fins
que la massa sigui brillant i es desenganxi
sola de les parets. Anar afegint ous un a un
fins aconseguir textura fina i homogenea.
Donar forma d’éclair. Forn a 160-170ºC,
fins que estiguin secs.

400 g llard
400 g sucre Ilustre
800 g farina (fluixa)
400 g ametlla (fruits secs)
Essència de vainilla

Donar-li la forma que es desitgi amb un
motlle.
Enfornar-ho durant 12 minuts
aproximadament a uns 200 ºC.

Croquetes
d’idiazabal i codony
Ingredients
– Llet
– Mantega
– Farina
– Ceba
– Formatge idiazabal
- Codony

Elaboració
Fem un sofregit amb la mantega i la ceba,
que prèviament haurem tallat a Brunoise.

Pizzeria – Tempo de L’Hort

Ratllem el formatge i trocegem el codony.
Fem un roux amb la mantega i la farina.
Per una altra banda, bullim la llet, amb nou
moscada, sal i pebre. Un cop comenci
a bullir, hi incorporem el codony i el
formatge. Barregem i ho deixem coure
a foc lent fins que obtinguem la textura
desitjada.
Ho deixem refredar sobre una safata d’acer
inoxidable. Amb la massa, fem boles en
forma de croqueta, d’uns 30 g
Les arrebossem amb ou i pa ratllat, i les
fregim.
Proposem servir-les acompanyades amb
salsa napolitana.

Llom duroc
amb bolets
Ingredients

Mandonguilles
de peus de porc i
avellana amb sípia

Per a 4 persones:
– 25 g de bolets deshidratats
– 350 g d’aigua calenta
– 300 g de ceba
– 2 dents d’all
– 100 g oli d’oliva
– 100 g de tomàquet
– 50 g farina
– 800 g llom Duroc finets
– ½ gotet de vi ranci

Ingredients

Per a la picada:
– 2 nyores escalivades
– 10 g ametlles torrades
– 10 g avellanes torrades
– 1 nou i un grapadet de pinyons
– 2 dents d’all i alguna fulla de julivert
– 1 trosset xocolata negre

En una cassola, posem raig d’oli d’oliva,
posem els peus amb llorer, pebre negre i
bitxo, a bullir unes 2 hores. Un cop cuits es
deixen refredar, i es desossen. Marqueu la
cansalada i poseu-la al forn a 170º 45 min,
trinxem els peus de porc i la cansalada.
Preparem un sofregit de ceba i afegiu
la carn magra, quan comenci a enrossir,
poseu-hi i els peus de porc trinxats amb
la cansalada i deixem que es barregi tot
i s’enrosseixi, afeixim la picada d’avellana.
Un cop cuit, deixem refredar i fem les
mandonguilles, les pasem per farina i les
fregim amb oli molt calent.

–
–
–
–
–
–
–

Elaboració

Farem la picada al morter, afegint les
ametlles, avellanes, nous, nyores i all
escalivat, els pinyons, el julivert i la xocolata.
Afegirem a la cassola la picada, els bolets,
l’aigua de remullar-los i ho mantindrem a
foc lent durant 30 minuts.

Sal i Pebre

Rebost de la Sílvia

Elaboració
Hidratem els bolets posant-los en l’aigua
calenta. Salpebrem i enfarinem la carn, la
passem per oli lleugerament i reservem.
En el mateix oli sofregim els alls i les cebes
ben trossejades. Un cop rosset, afegir el
tomàquet natural ratllat, salpebrem, afegim
el vi ranci i sofregim 5 minuts més.

Peus de porc
Avellana torrada DOP Reus
Cansalada
Carn magra de porc trinxada
Sípia
Pa ratllat
Fumet de peix

Preparem un fumet de peix, feu un altre
sofregit de ceba, afegim la sípia tallada
a daus petits i una mica de romesco.
Incorporem el fumet de peix i coeu-ho
40 min.
Praliné d’avellana: Poseu 100g avellanes,
50 g de sucre, fins aconseguir una salsa
líquida. Poseu les mandonguilles al forn per
donar-los el darrer toc, i muntem el plat,
amb una pinzellada de pranilé d’avellana.

Salmó
al forn
Ingredients
Per a 4 persones:
– 4 lloms de salmó de 200 g cadascun
– 400 g de mantega
– 4 cullerades de brou de peix concentrat
– 4 llimones
– 500 g de patates
– Julivert
– Sal

Elaboració
En una paella, podem 200 g de mantega
per desfer. Un cop desfeta, col.loquem els
lloms de salmó, prèviament assaonats, i
ho introduïm al forn a una potència mitja.
Passats dos minuts, li donem la volta al
salmó i ho deixem coure dos minuts més.
Un cop cuit, el retirem del forn i li afegim
el suc de les llimones.
En una altra paella, deixem fondre la resta
de mantega (200 g), li afegim el brou
de peix i ho deixem bullir. Seguidament,
banyem el salmó amb aquesta salsa.

Xaret

Servim el salmó guarnint-lo amb una
làmina de llimona, julivert i les patates al
vapor.

En aquest
directori
podeu trobar
informació i
les dades de
contacte dels
restauradors
i paradetes
participants
de la 31 edició
de la Mostra.

Restauradors

Barmutet

Can Pocurull

Carrer de la Ciutat, 2, 08500 Vic
672 38 66 96
www.barmutet.cat

Sant Joan, 30, Vilassar de Mar
93 759 39 99
www.canpocurull.com

Vermuts, vins, caves,
tapes, entrepans i molt més

Ca l’Estrany

Especialitat en tot tipus
de peix del dia i carns de
primera qualitat

Xarcuteria
i plats cuinats

Forn Vias – Ca la Rosi
Forn de pa, pastisseria
i degustació

Camí Coll de Port, 19, 08340 Cabrils
93 750 70 66
www.calestrany.com

Anselm Clavé, 2-4-6, 08348, Cabrils
93 753 31 54 – 620 151 381

Cal Gras

El Gravat

Especialitat en cuina
casolana, carn a la brasa i
cargols a la llauna
Cal Gras, 4, 08348 Cabrils
93 753 18 53 – 93 750 84 25
www.calgras.com

Can Rin

Plats recomanats:
Amanides i plats de
temporada
Torrent Roig, 2, 08348, Cabrils
93 750 90 01
www.canrin.net

Cuina mediterrània
i tradicional

Carrer de Sant Miquel dels Sants, 19, 08500 Vic
938 86 02 76

Hostal de la Plaça
Cuina mediterrània
i tradicional

Plaça de l’Esglèsia, 32, Cabrils
93 753 19 02
www.hostaldecabrils.com

Laura Catering
Carns i precuinats,
botifarres, brotxetes,
fideuàs i arrossos

Plaça de la Fàbrica, Local 8, 08338 Premià de Dalt
937 523 808
www.carnslaura.cat

Les Cinc Sènies
Cuina tradicional,
catalana, de mercat

Veïnat de Mata, 59, 08304 Mataró
93 790 70 77
www.lescincsenies.com

Pamsucre

Producte artesanal
i de temporada
Passatge Sant Josep 1, 08338 Premià de Dalt
936 38 72 67
www.pamsucre.cat

Pastisseries Falgueras
Pastissos, postres, berenars,
xocolatades, regals

Plaça d’Àngel Guimerà, 5, 08340 Vilassar de Mar
937 59 06 91
www.pastisseriesfalgueras.com

L’Hort

Cuina mediterrània,
arrossos, menus per grups
Martínez i Valls, 8–10, 08348 Cabrils
93 753 33 50
www.hort.cat

Rebost de la Sílvia
Pernil ibèric, embotits,
formatges artesans, pasta
italiana i molt més

Gran Via , 129 Mercat Sant Joan Parada 16
638 37 79 88

Sal i Pebre

Plats de sempre amb un
punt avantguardista
Horts de Santa Creu, 8, 08348 Cabrils
93 753 80 90
www.salipebre.es

Xaret
Chuletón de bou, suquet
de rap, galtes de vedella,
crepes al gust
Xurroia, 30, 08348 Cabrils
93 750 75 49
www.restaurantxaret.com

Vins i caves
DO Alella

Bouquet d’Alella

Entitats
Ajuntament de Cabrils

Sant Josep de Calassanç, 8,
08328 Alella DO

Parxet
Marquès d’Alella
BV-5006, 23, Can Matons, s/n,
08106 Santa Maria de Martorelles

Roura
Vall de Rials, s/n,
08328 Alella

Testuan
Cabrils

Adainc Protectora
d’animals de Cabrils
CEM Cabrils Centre
Esportiu Municipal
Coral La Concòrdia
Nou Comerç Cabrils
Societat La Concòrdia

Paradetes
By Mirelae

Bijuteria artesanal selecta
amb plata, perles i vidre
Barcelona

Creacions F Martí
Abaloris artesanals amb
plata, minerals i tèxtil.
Ultramort

Lourdes Soteras
Bijuteria, roba
i complements
Alella

Ecoriginal.Organic
Combinació de llavors
crues i caramel·litzades
Barcelona

Embotits casolans
de Planoles
Embotits
Planoles

EsteticAida
Serveis d’estètica
Cabrils

Formatges Can Pujol
Formatges madurats de
llet de cabra i ovella
Vilassar de Dalt

Forn Franquesa
Coques de Perafita
Pa i coques artesanals
Perafita

Herbes i bolets
Coixins terapèutics,
caramels, olis de
massatges...
Cabrils

Indi& Blue

Bolsos de roba i pell
Barcelona

La Bamba & 9pas

Mommy’s Forest

Cabrils

Vilassar de Mar

Servei producció de festes
i escola de Dansa moderna

La Karaba

Joieria en argent i pedres
semiprecioses
Barcelona

Collarets i xumeters de
silicona, joguines de fusta..

Formatges Muntanyola
Elaborats amb llet de búfala,
cabra i ecològics de vaca
Sant Salvador de Guardiola

Los panales
de Chinchilla

Piruleta de Boira

Mel i productes derivats

Antiguitats, complements,
joieria de plata

Badalona

Barcelona

Marta Duran

Outlet by Panela

Bijuteria floral,
cultiu propi
Barcelona

Mavel

Rellotges d’home i dona,
carteres, ulleres de sol
Òrrius

Roba i Complements
Vilassar de Mar

Kyo Artesanias
Orgonites, minerals, bols
tibetans i de quars
Vilassar de Mar

Mira’m

Thermomix

Barcelona

Cabrils

Roba i complements

Demostració i venda

0

organitzar es

Can Tosca, masia del
segle
i celebr
XVI un espai únic per

organitzar esdeveniments
i celebracions.
Carretera Vilassar
de Mar a Cab

Tupperware

Ampolles d’aigua, carmanyoles,
tot tipus de tuppers.

08340 Cabrils, Barcelona
609 410 2
Tel. 93 750 78 99 - 609 410 202 - www.masia
info@masiacantosca.es
Carretera Vilassar de Mar a Cabrils, s/n
Tel.
93Barcelona
750 78 99 08340
Cabrils,

Terrassa

info@masiacantosca.es - www.masiacantosca.es

11

10
llibret Mostra'17.indd 11

Amb:

Flors Gemma

25/7/17

11

Josep Mª de Segarra, 16 08338 Premià de Dalt
llibret Mostra'17.indd937
11 51 33 39

Comercials
Brac Moto & Riders
Coach

Mas de Baix

Cabrils

Planta de compostatge
de Cabrils

Can Tosca
Cabrils

Corriol – Triatló
Vilassar de Mar

Damm S.A.
Escola Nàutica
Cara al Vent
Vilassar de Mar

Flors Gemma
Premià de Dalt

Malecon
Mojitos Coctels
Mataró

Cabrils

Rovira Cafès
L’Ametlla del Vallès

Vicenç Amat
Serveis Immobiliaris
del Maresme
Cabrils

En les pàgines
següents podreu
consultar el
recull d’activitats
que se celebraran
durant la Festa
Major de Santa
Helena del 2018

Dijous, 16 d’agost
Santa Penya 2018: L’inici
A les 5 de la tarda,
als Horts de Santa Creu

“Yo sobreviví a la EGB”
A càrrec d’en Jordi Merca
A les 9 de la nit, Nit de Teatre a La Fàbrica
Trasllada’t en el temps i torna a viure la
maleïda/meravellosa època dels 80, d’una
manera divertida, barrejant anècdotes,
improvisacions i bona música en directe.

Divendres, 17 d’agost
Sol amb Lluna
a càrrec de SGRATTA
A les 11 del matí,
als Horts de Santa Creu

Ballada de Sardanes
A les 6 de la tarda,
a la Plaça de l’Església

La troca, la Festa de l’inici
de la Festa Major, el Pregó,
Repicada, Ballada i Baixada
A 2/4 de 7 de la tarda,
a La Fàbrica

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

Va Parir Tour 2018
A 2/4 de 12 de la nit,
a l’escola L’Olivera
Una nit de festa per gaudir de la música
amb Carles Pérez, Dídac Tomàs, Andreu
Presas i el Gran Germán.

Dissabte, 18 d’agost
Santa Helena
Torneig Bàsquet 3x3
Durant tot el dia,
als Horts de Santa Creu

Repicada de Campanes
A càrrec de Jaume Tolrà i David Galceran
A les 11 del matí, des del Campanar

Batibull de Festa Major
A càrrec de la companyia De Parranda
A 2/4 de 12 del matí, al Parc Anselm Clavé

Ofici de Festa Major
A les 12 del migdia,
a l’Església Parroquial Santa Creu

Vermut de Festa Major
A la 1 del migdia,
al Parc Anselm Clavé

Presentació del llibre Sols
compto les hores lluminoses.
Els rellotges de sol de Cabrils
A les 8 del vespre,
al Recinte de La Mostra

Correfoc amb Peluts de Foc
A 2/4 d’11 de la nit,
des del Mil·lenari de Catalunya

Mashuparty Live Show
Amb la banda MASHROOM & Dj. SURDA
A 2/4 de 12 de la nit, a l’escola L’Olivera
Gaudeix de versions de clàssics i hits
moderns d’estil pop-rock i disco,
presentats en forma de mashups.

Esmorzar
Amb sucs i croissants per a qui encara
aguanti despert
En acabar, a l’escola L’Olivera

Gambarrada 2018
Tot seguit,
al Parc Anselm Clavé

Colors al carrer i gelatada
A les 6 de la tarda,
al carrer Domènec Carles

Diumenge, 19 d’agost
XIII trobada d’intercanvi
de plaques de cava
De 10 del matí a 2 de la tarda,
a la Sala “La Concòrdia”

Tobogan urbà i parc refrescant
A les 11 del matí, al Carrer Domènec Carles
i als Horts de Santa Creu

Dilluns, 20 d’agost
Festa Holi
A les 11 del matí,
als Horts de Santa Creu

Xeringada
A les 12 del matí,
als Horts de Santa Creu

Concert suau amb Lombao

Nit de versions
amb Hotel Cochambre

A les 7 de la tarda,
a la Plaça del Mil·lenari

A 2/4 de 12 de la nit,
a l’escola L’OLIVERA

Ball de Festa Major
Amb l’orquestra AQUARIUM
A 2/4 de 12 de la nit,
a l’Escola L’Olivera

Dimarts, 21 d’agost
Sopar de final de Festa Major
A 2/4 de 10 del vespre,
al Parc Anselm Clavé

Santa Penya 2018:
El Desenllaç
Durant el sopar,
al Parc Anselm Clavé

En les pàgines
següents,
trobareu
informació
referent a
l’organització de
la 31a Mostra

Organitza
SEIPRO
(Serveis i Promocions Municipals)

Col·labora

Ajuntament de Cabrils
Diputació de Barcelona
Consorci DO Alella
Sorli
Font Vella
Damm

Comitè Assessor
Lina Morales
Presidenta
Isabel Tamboleo
Regidora de Turisme
Geno Estrada
Directora de la Mostra
Artur Masiques
President de l’Associació
d’Hostalers de Cabrils
Pilar Llongueras
Presidenta de la Societat
la Concòrdia i vocal
Carlos Rodríguez
Laia Ferrer
Miguel Doñate
Peter Oberle
Carme Torres
Vocals

Disseny
Hel·lena Prat

Serveis

Informació destacada

Infermeria

Durant la Mostra es podrà adquirir l’ampolla
de cava amb la placa commemorativa dels
31 anys, a l’estand de Roura dins del recinte
de la Mostra.

Ambulància

Horari de la Mostra

Divendres 17 d’agost (inauguració):
de 8 del vespre a 2/4 de dotze de la nit.
Dissabte 18, diumenge 19 i dilluns 20
d´agost:
de 2/4 de 8 del vespre a 2/4 de dotze de la nit.

Trobada de col·leccionistes de plaques
Enguany celebrem la 13a Trobada de
col·leccionistes de plaques de cava de
Cabrils. Serà el diumenge 19 d’agost de
2018 de 10 del matí a 2 del migdia, a la Sala
La Concòrdia.
Es vendrà cava amb la placa
commemorativa 2018.

Venda de tiquets per internet
tiquets.cabrils.cat

Altra informació d’interès
Venda anticipada
La venda anticipada de tiquets, ubicada
davant del Centre Cívic La Fàbrica, serà:
- Dimarts 14 i dimecres 15 d’agost, de 6
de la tarda a 9 del vespre.
- Dijous 16, de 10 del matí a 2 del migdia
i de 6 de la tarda a 9 del vespre.
- Divendres 17 d’agost, de 10 del matí a 2
del migdia.
Mobilitat
Per facilitar els desplaçaments, un any més
posem a disposició dels visitants un trenet
per poder anar còmodament a la Mostra.
El recorregut del trenet és l’habitual del
bus C-12, comprès entre Can Batalló CAP Cabrils i la rotonda de la zona escolar.
L’horari és des de les 7 de la tarda fins a les
3 de la matinada.

Amenització musical
Durant la Mostra, mentre sopeu, podreu
gaudir de jazz en viu amb el grup Blue Gin.
La Mostra solidària
Es destinarà el 0,7 % de la recaptació de
la venda dels tiquets de tast i beguda a
Proactiva Open Arms.
La Mostra sostenible
Recordeu que els plats, gots i coberts són
biodegradables. Entre tots, fem la Mostra
més sostenible!
Presentació llibre
Recinte de la 31ª Mostra de Cabrils, a
l’Escola l’Olivera, dissabte, 18 d’agost a les
8 del vespre, a l’estand de l’Ajuntament de
Cabrils, presentació del llibre Sols compto
les hores lluminoses. Els rellotges de sol de
Cabrils.

Consumició de tastos de la
Mostra gastronòmica 2017
23311 tastos

Nombre de participants de la
Mostra gastronòmica 2018
Restauració

17

Vins i caves

4

Comercials

11

Entitats
Paradetes

6
23

TOTAL: 			61

Tot seguit,
podreu trobar
un plànol de la
ubicació dels
participants
de l’edició
d’enguany
de la Mostra.

Carrer Can Blanch
entrada

infermeria

zona de
ball

info

venda de
tiquets

WC

Carrer Can Blanch

cafè

Ajuntament

carpes
menjador

taules
menjador

pavelló
menjador

bar
Tiquets on-line
Carrer Sant Sebastià

Llegenda
Restaurant

Comercial

Vins i caves

Punts d’interès

Paradetes

Entitats

Carretera de Cabrils

Avinguda de les Escoles

tiquets on-line i
recollida safates

La Mostra
ens uneix
XXXI Mostra Gastronòmica
de Cabrils

