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Salutació de l’alcaldessa
MAITE VIÑALS CLEMENTE

Una cosa curiosa que em passa sovint és que quan li dic a una 
persona que acabo de conèixer que sóc de Cabrils, aquesta 
persona em somriu i diu, “i tant, Cabrils, cada any vaig a la 
Mostra”! I no crec que sigui l’única persona a qui li passa, oi?

I això, com a cabrilenca, m’omple de satisfacció. Durant més 
de 30 anys hem aconseguit forjar, entre tots, un esdeveniment 
que s’ha convertit en referència.  L’administració com a 
organitzadora, els restauradors amb els seus productes i els 
cabrilencs, com a primers usuaris i grans prescriptors d’un 
producte que ens encanta mostrar i ensenyar.

El que és cert és que, tenint els ingredients que tenim, fer un  
bon menú era més fàcil. Tenim una Festa Major en el millor 
moment de l’estiu, tenim restaurants de referència implicats, 
tenim una DO que ens marida perfectament i harmoniosa i tenim 
un espai espectacular on sopar, beure i gaudir, acompanyats  
de familia i amics.

I és que la Mostra s’ha convertit en més que una mostra de 
(bons) plats. S’ha convertit en una referència obligada. O 
vosaltres no heu fet servir la frase “ens veiem a la Mostra”? O 
vosaltres no teniu de fa dies marcat en vermell al calendari el dia 
que us retrobareu amb vells amics tot gaudint de la nit al pati de 
l’escola? 

Aconseguir-ho ha sigut un èxit de totes les persones que hi 
han treballat i m’han precedit. I el nostre repte, a partir de ja, és 
seguir treballant per adaptar aquesta Mostra a les necessitats 
actuals, molt diferents a aquelles que ens trobàvem quan la 
Mostra es feia sota cobert, allà on ara tenim la Biblioteca.

Aixi doncs, us demano que seguiu sent prescriptors de la nostra 
Mostra. Que seguim mostrant com un petit poble del Maresme 
pot reunir tant i tant talent culinari, i com de divertit i amè és 
passar-hi les nits d’estiu compartint plaers.

Seguim mostrant-nos orgullosos de la Mostra. Us hi espero.

Maite Viñals Clemente, Alcaldessa de Cabrils

´



Carpaccio de tomàquet

Ingredients
2 tomaquets grosos

Formatge de cabra ratllat

Vinagreta de fruits secs

Sal Maldon 

Pebre

Vinagreta d’alfàbrega  
amb pinyons

Oli d’alfàbrega 

Vinagre de Mòdena

I palitos grisini

Tallem el tomaquet a rondanxes i el posem en un plat.  
Ho amanim amb oli i hi ratllem el formatge de cabra amb la cara 
gran del ratllador. 

Coloquem per sobre del carpaccio de tomàquet i del formatge la 
vinagreta de fruits secs i hi afegim sal Maldon. 

Finalment, hi posem pebre per sobre, la vinagreta d’alfàbrega  
i pinyons, oli d’alfabrega i vinagre de Mòdena. 

Per a decorar-ho hi afegim un palito Grisini. 

Elaboració

CA L’ESTRANY

CAMÍ COLL DE PORT,  19,  CABRILS |  93 750 70 66 |  WWW.CALESTRANY.COM
Estrella Damm en recomana el consum responsable. 5,4º

100% INGREDIENTS NATURALS. SENSE SULFITS AFEGITS, 
NI ADDITIUS, NI CONSERVANTS



Entrecot “Motarrd”

Ingredients
Per persona:

1 Entrecot de vedella (més 
de 400 grams)

1 Patata a daus

Masala curry

Pebre negre gruixuda

1 copa de Brandy

Primer de tot fregim les patates tallades a daus i les reservem.

Salpebrem l’entrecot al gust, i el mig arrebossem amb Masala 
curry. El fregim amb la margarina ben calenta. Un cop estigui mig 
cuit, afegim les patates que tenim reservades. 

Quan la carn estigui al teu gust de cocció, apugem el foc i amb 
precaució ruixem amb el brandy que s´encendrà i el deixem 
flambejar uns segons.

Servirem l´entrecot amb les patates sobre de la carn i el suc  
per sobre. Bon profit!

CAL GRAS

Elaboració

CAL GRAS,  4,  CABRILS |  93 753 18 53 – 93 750 84 25 |  WWW.CALGRAS.COM

Tataki de vedella amb ceba 
confitada amb vinagre d’arròs
Ingredients
500 grams de mitjana de 
vedella de la part estreta

200 grams de vinagre 
d’arròs

100 grams de soja

Gingebre fresc

2 cebes

Sal i pebre

Prepararem la barreja de vinagre d’arròs, soja i gingebre.

Netejarem la peça de vedella i li treurem el greix del voltant.

Salpebrerem la vedella i la marcarem a la paella procurant que 
no se’ns cogui per dins

Ho treurem del foc i ho afegirem a la mescla de vinagre, soja 
i gingebre. Ho deixarem macerar durant unes 2 hores i ho 
separarem.

Tallarem les cebes en juliana i ho saltejarem amb la salsa de 
vinagre, soja i gingebre

Ho posarem en un plat i a sobre hi posarem la vedella tallada ben 
fina. 

CAN RIN

Elaboració

TORRENT ROIG,  2 ,  CABRILS |  93 750 90 01  |  WWW.CANRIN.NET



Paella vegana

Ingredients
Per 10 persones

Arròs perlat de Pals

10 Mini pastanagues

1 Remolatxa

2 alls i fulles de julivert

2 carxofes

100 g de mongeta tendra

100 g de pèsols 

250 g de tomàquets madurs

1 ceba de figueres

Mig pebrot vermell i verd

Mitja alberginia i carbassó

2 litres de brou de verdures

Netegem i tallem a daus les verdures, saltagem primer les 
pastanagues i la remolatxa. A continuació saltegem la resta  
de verdures. Afegim el tomàquet ratllat i la ceba i deixem 
sofregir-ho tot, quan estigui bastant cuit hi afegim l’all  
i el julivert.

Quan tenim tota la verdura ben sofregida hi afegim l’arròs,  
el barregem amb les verdures i incorporem el brou calent. 

Ho deixem coure 20 minuts i ja ho tindrem llest per servir.

CAN POCURULL

Elaboració

SANT JOAN,  30,  VILASSAR DE MAR |  93 759 39 99 |  WWW.CANPOCURULL.COM



Crema catalana

Ingredients
1,200 llet     

250 grams de sucre

9 rovells d’ou

35 grams de farina de blat  
de moro

1 vaina de canyella

1 pell de llimona

Posem una tassa de llet i diluim la farina i els rovells d’ou. En 
una cassola, posem la resta de la llet a bullir amb la llimona, la 
canyella i el sucre. 

Un cop passats 4 o 5 minuts, afegim la llet amb els rovells i 
colem la barreja. La posem el foc sense deixar de remenar fins 
que bulli. 

Poseu la crema en terrines i deixeu-la refredar. Un cop freda, 
afegiu-hi sucre per sobre i cremeu-la. Bon profit!

FORN VIAS /  CA LA ROSI

Elaboració

ANSELM CLAVÉ,  2-4-6,  CABRILS |  93 753 31  54 – 620 151  381

Melós de xai  
amb pètals de préssec
Ingredients
Coll de Xai

Préssec de vinya

Licors de la terra

Oli, sucre i sal

Coem el coll de xai a baixa temperatura durant 12 hores. El 
desfilem i juntament amb el suc del rostit, ho posem premsat en 
una terrina.

Com a guarnició, coem al forn els pètals de préssec de vinya amb 
licors, mantega i sucre.

Acompanyem d’una salsa feta amb els ossos del coll de xai 
rostits amb moscatell.

HOSTAL DE LA PLAÇA

Elaboració

PLAÇA DE L’ESGLÈSIA,  32,  CABRILS |  93 753 19 02 |  WWW.HOSTALDECABRILS.COM



Alberginia farcida 
de verdures
Ingredients
1 Alberginia

30 grams de tomàquet

1 pastanaga

Sal i oli d’oliva

30 grams de carbassó

30 grams de ceba

Beixamel  

5 grams de formatge rallat

30 grams de pèsols 

30 grams de xampinyons

30 grams de pebrot

Rentar l’alberginia, tallar la tija i tallar-la per la meitat. 

Cuinar-la durant 15 minuts amb aigua. Picar la ceba, l’api, el 
carabassó i el tomàquet, els pèsols, la pastanaga, el pebrot  
i els xampinyons. Posar l’oli a la paella i saltejar les verdures.

Escórrer l’alberginia i treure’n la polpa. Barrejar les verdures  
amb la polpa i farcir l’alberginia amb aquesta barreja. 

Espolvorejar amb el formatge ratllat i gratinar amb beixamel  
al forn.

LAURA CATERING 

Elaboració

PLAÇA DE LA FÀBRICA,  LOCAL 8,  PREMIÀ DE DALT |  937 523 808 |  WWW.CARNSLAURA.CAT
937 53 80 84 www.hotelmasdebaix.com



Carpaccio de peu de porc amb 
tocs citrics, parmesà i tapenade
Ingredients
Per a 4 persones:  

8 peus de porc bullits  
amb espècies i verdures

Paper film

Oli d’oliva verge 

1 llima 

Encenalls de parmesà 

Tapenade olivada negra 

10 grams de pinyons torrats 

Rúcula

Desossar els peus, fer-ne una rodella amb el paper film i  posar-
lo a la nevera. 

El traiem de la nevera i tallem a ganivet o a màquina el més prim 
possible en un plat.

Li tirem una mica de sal, pebre negre, oli, i unes gotes de llima.

Finalment, hi afegim la tapenade d’oliva i els encenalls de 
parmesà  per sobre i decorem amb uns pinyons torradets  
i un manat de rúcula.

LES CINC SÈNIES /  LES SANTES

Elaboració

VEÏNAT DE MATA,  59,  MATARÓ |  93 790 70 77 |  WWW.LESCINCSENIES.COM

Éclair de salmó  
i crema de formatge
Ingredients
Per a l’éclair

320 grams d’aigua

150 grams de mantega

6 grams de sal i sucre

180 grams de farina

5-6 ous

Per a la crema de formatges

180 grams formatge cremós

70 grams gorgonzola

70 grams formatge cabra

15 grams d’oli d’oliva

120 grams nata semimuntada

Per a fer 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.

Per a la crema de formatge, barrejar tots els ingredients a la 
batedora excepte la nata. Semimuntar la nata. Barrejar les dues 
elaboracions curosament. 

Finalment, 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. 

PAMSUCRE

Elaboració

PASSATGE SANT JOSEP,  1 ,  PREMIÀ DE DALT |  93 638 72 67 



Lemon Pie

Ingredients
Per folrar el motlle: 

50 grams de galeta

40 grams mantega pomada

25 grams de sucre en gra

15 grams de farina

10 ml d’aigua

Per la crema: 

280 grams llet condensada

100 grams de suc de llimona

4 rovells d’ou

1 llimona ratllada 

Per la massa cruixent, triturar les galetes, barrejar-les amb la 
mantega i el sucre, la farina i l’aigua. Estendre als motlles i coure 
a 180º durant aproximadament 10 minuts. 

Per l’elaboració de la crema, s’hauran de barrejar els rovells d’ou 
amb la llet condensada, la ratlladura i el suc de llimona. Omplir el 
pastis amb la crema i coure-ho a 170º durant 8 minuts. 

Batre 1 clara d’ou a punt de neu i afegir-hi 100 grams de sucre i el 
suc de mitja llimona per fer la merenga. 

Finalment, decorar el Lemon Pie posant la merenga en una 
màniga pastissera, caramelitzar-la amb un bufador o posant-lo al 
forn a 220º durant 1 minut. 

PASTISSERIA FALGUERAS

Elaboració

PLAÇA D’ÀNGEL GUIMERÀ,  5,  VILASSAR DE MAR |  937 59 06 91  |  WWW.PASTISSERIESFALGUERAS.COM

CÒCTELS ·  GINS ·  VINS ·
VERMUTS ·  ESMORZARS I

SOPARS ·  ESDEVENIMENTS

PRIVATS I  CELEBRACIONS

(LLOGUER D'ESPAI) ·  SPEED
DATING ·  MÚSICA EN VIU·

VERMUTS MUSICALS ·  TALLERS
DE TAST I  MARIDATGE

Vidal  i  Barraquer  24,  Vilassar  de  Dalt  -  Telèfon:  692  976  752

HORARI:

DL. 8:30 A 13H

DM. 8:30 A 13H

DC. 8:30 A 13H / 18 A 01:30H

DJ. 8:30 A 13H / 18 A 01:30H

DV. 8:30 A 13H / 18 A 03H

DS. 12 A 15H / 17 A 03H

DG. 12 A 15H / 17 A 01:30H

DRY  LAW  WINE  &  COCKTAIL  BAR



Sopa freda de sindria, cireres  
i remolatxa amb sorell marinat
Ingredients
Per a 4 persones

250 grams de cireres 
desossades

250 grams de sindria  
tallada a trossos (millor la 
varietat sense pinyols)

100 grams remolatxa cuita 

1 sorell sencer

Un quart de ceba 

Mig grill d’all 

1 raig d’oli d’oliva verge

1 raig de vinagre balsàmic

Sal i Pebre 

La nit anterior cobrirem el sorell amb sal i sucre a parts iguals, el 
deixarem marinant a la nevera durant 12 hores.

Al dia següent, li traurem la barreja de la sal i el sucre, el 
netejarem amb aigua, i li traurem l’espina i la pell, tot deixant els 
lloms que tallarem a trossos petits de 3 o 4 cm. I els reservarem 
a la nevera.

Per tal de fer la sopa triturarem les cireres juntament amb la 
sindria tallada a trossos, la remolatxa, la ceba i l’all. Li afegirem 
una mica d’aigua si fos necessari. Un cop triturat ben fi, no pot 
quedar cap grumoll, li afegirem l’oli a poc a poc (com si féssim 
una maionesa) sense deixar de triturar. Tastarem i rectificarem 
de sal i pebre al nostre gust.

Ho servirem en un plat o bol on col·locarem els trossos de llom 
del sorell que regarem amb la sopa ben freda. 

PIZZERIA DE L’HORT /  TEMPO DE L’HORT

Elaboració

CARRER MARTÍNEZ I  VALLS,  8–10,  CABRILS |  93 753 33 50 |  WWW.HORT.CAT

Costellam de vaca al forn

Ingredients
Per a 4 persones:

1,5 kg de costellam de vaca 
amb os

Patates i pastanagues  
petites

Tomàquets cirerol

Mongeta tendra

Créixens

Cabeça d’alls

Llorer i farigola

Oli OVE, sal grossa i fina, 
sucre i pebre negre

Vi ranci

Garrafa d’oli per confitar

Cobrim el costellam amb una barreja de sal fina, sal gruixuda i 
sucre (25/25/50) i el deixem a la nevera durant 6 hores. Un cop 
net amb aigua mineral el cobrim amb oli de confitar, 1 cabeça 
d’alls tallada pel mig, farigola, 1 fulla de llorer i un grapadet de 
pebre negre. Ho deixem escalfar a foc minim, amb paper sulfurat 
arrapat a la carn. 

Posem la cassola amb la vaca al forn, a 80º, de 12 a 14 hores. 
En acabat, posem el forn a 220ºi hi coloquem les patates i 
pastanagues amb una capa de sal gruixuda. 

Eixuguem el costellam i el posem a sobre de la reixeta del forn. 
Posem al forn, de 15 a 20 minuts, a 220º, les dues safates, 
Saltem en una cassola amb oli OVE, juntament amb 1 all aixafat, 
fulles de farigola, sal, pebre negre i tomàquets cirerol.

Traiem del forn i afegim les verdures. Hi afegim un raig de vi 
ranci o brou i en deixem evaporar l’alcohol. 

SAL I  PEBRE

Elaboració

HORTS DE SANTA CREU,  8,  CABRILS |  93 753 80 90 |  WWW.SALIPEBRE.ES
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Roastbeef

Ingredients
1,5 kg d’entrecot de vedella

100 g d’olives farcides

Mig got d’oli d’oliva

2 cullerades de mostassa

Mig got de Brandy

Farigola

Julivert

Mantega

Sal i Pebre

Primer, li posem sal i pebre a la carn, li afegim la mostassa i una 
mica de julivert i farigola.

Seguidament, posem en una paella 40 grams de mantega i mig 
got d’oli d’oliva i li afegim la carn per tal de fer-la a foc ben fort. 
Una vegada feta la carn, li afegim el Brandy a la mateixa paella 
i deixem coure a foc moderat durant una hora aproximadament 
afegint una mica d’aigua si és necessari.

Una vegada fet, retirem la carn del foc i la tallem a talls molt fins. 

Finalment, la deixem en una safata i al voltant li afegim les olives 
de decoració.

Servim el plat.

XARET

Elaboració

CARRER XURROIA,  30,  CABRILS |  93 750 75 49 |  WWW.RESTAURANTXARET.COM



INFORMACIÓ D’ INTERÈS

Placa 32 edició
Durant la Mostra es podrà comprar l’ampolla de 
cava amb la placa commemorativa dels 32 anys,  
al stand de Parxet dins del recinte de la Mostra. 

Trobada de col·leccionistes de plaques

La Mostra solidària

La Mostra sostenible

NOVETAT! Enguany celebrem la 14a Trobada de col·lec-
cionistes de plaques de cava de Cabrils. Serà el diumenge 
18 de 6 de la tarda a 9 del vespre a la mateixa Mostra.

Com cada any es destinarà el 0,7 % de la 
recaptació de la venda dels tiquets que aquest any 
els donarem a Proactiva Open Arms.

NOVETAT! Com a novetat d’aquest any, 
l’ajuntament farà una aportació econòmica als 
Amics de Can Ruti, per el projecte “¿Las grasas 
alimentan el cancer?”. 

Aquesta iniciativa busca liderar la recerca a nivell 
nacional i internacional per a poder acostar de 
forma ràpida i eficaç els descobriments en matèria 
de nutrició als pacients amb càncer.

Recordeu que els  plats, gots i coberts són 
biodegradables. Entre tots, fem la Mostra més 
sostenible!

Horari de la Mostra
De divendres 16 d’agost a dilluns 19 d’agost

De 2/4 de 8 del vespre a 2/4 de 12 de la nit. 

Innauguració: dia 16 d’agost a les 8 del vespre  
davant l’stand de l’Ajuntament de Cabrils. 

Venda anticipada 

Dimarts 13 i dimecres 14:  
De 18 a 21h. 

Dijous 15:  
De 10 a 14h i de 18 a 21h. 

Divendres 16:  
De 10 a 14h. 

Venda de tickets per internet 
a partir del dia 5 d’agost a: 

tiquets.cabrils.cat



Atipa’t Vilassar - Vilassar de Dalt 
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PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR

Divendres, 16 d’agost
A 2/4 de 6 de la tarda, al Parc Anselm Clavé

SANTA PENYA 2019: L’INICI 
Presentació oficial de les penyes participants  
al concurs i repartiment de mocadors.

A les 6 de la tarda, des del Parc Anselm Clavé

CRIDA A LA FESTA MAJOR amb la 
participació de les penyes i les entitats de Cabrils.

A 2/4 de 7 de la tarda, a la Plaça de l’Església

BALLADA DE SARDANES amb la Cobla 
Ciutat de Cornellà

A les de 7 de la tarda, a la Plaça de l’Església 
LA TROCA, 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. Encetarem la festa amb 
el Pregó, seguit de la Repicada de campanes, La 
Ballada i finalment, la Baixada. 

A les 8 del vespre, al Recinte de la Mostra 
INAUGURACIÓ de la 32a Mostra 
Gastronòmica, Comercial i d’Artesans 2019.

A 2/4 de 12 de la nit, a l’escola L’Olivera  
LED FLUOR PARTY! 
La primera nit de ball de la Festa Major serà per 
gaudir-la amb els millors èxits del moment amb Dj 
MARSAL VENTURA i ADRIÀ ORTEGA, locutor de 
Los40!

Durant la festa hi haurà “performances” i 
maquillatge fluorescent per la gent més atrevida!



PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR

Dissabte, 17 d’agost
A les 11 del mati, al carrer Domènec Carles  
i als Horts de Santa Creu

AIGUA SPLASH! 
Vine preparat/da per a refrescar-te amb inflables 
aquàtics i el tobogan gegant.

Us recomanem portar flotadors per lliscar millor al 
tobogan i venir amb protecció solar!

A les 7 de la tarda, al Parc Anselm Clavé

CONCERT SUAU amb ALIDÉ SANS

Se servirà el tradicional SUAU a tots els assistents.

A les 8 del vespre, des del Campanar

REPICADA DE CAMPANES DE 
VIGÍLIA DE FESTA MAJOR a càrrec dels 
campaners Jaume Tolrà Ferrer i David Galceran.

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, Santa Helena, 
Pare Casanovas, Passeig Tolrà, Maria Teresa, 
Santa Creu, pujada de la Ferreria, Emília Carles, 
Mestre Jambert i Plaça de l’Església.

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

NIT DE ROCK & ROLL amb THE 
COVERS BAND.

Tot seguit, a l’escola L’Olivera

CONTINUA LA FESTA amb el Dj 
cabrilenc ROGER FREEDOM

Diumenge, 18 d’agost - Dia de Santa Helena
A les 10 del mati, des de la Plaça de la Bodega

RAID D’AVENTURA CABRILS 2019 
Activitat per a infants, joves i adults, per gaudir en 
equips d’amistats, familiars...

A les 11 del mati, des del Campanar

REPICADA DE CAMPANES DE FESTA 
MAJOR a càrrec dels campaners Jaume Tolrà 
Ferrer i David Galceran.

A les 12 del migdia, a l’Església Parroquial

OFICI DE FESTA MAJOR 
Missa presidida per Mn. Robert Baró Cabrera.

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 2019 
El concurs més “gamberro” de la Festa Major!

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

BALL DE FESTA MAJOR amb 
l’orquestra LA GIRASOL 
Després d’uns anys sense aparèixer per Cabrils, 
enguany torna un a de les orquestres més festives 
de Catalunya!



PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR

Dilluns, 19 d’agost
A les 11 del mati, als Horts de Santa Creu

FESTA HOLI 2019 
Enguany tornem amb aquesta festa de tradició 
hindú com a activitat prèvia a la xeringada.

Es vendran bossetes de pols de colors a càrrec de 
BlueLive.

A les 12 del migida, als Horts de Santa Creu

XERINGADA 2019 
Vine preparat/da per a refrescar-te amb aigua i 
escuma! No hi ha excuses!

Col·labora Servei de Neteja Pere i Àngel S.L.

A les 6 de la tarda, a La Fàbrica

SET UP amb la Cia. LOS BARLOU 
Espectacle que alguns titllarien de “metacirc” (circ 
dins del circ), nosaltres l’anomenem passar una 
bona estona. I està comprovat. Passin i vegin.

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

BALL DE FESTA MAJOR  
amb HOTEL COCHAMBRE 
La darrera nit de ball serà amb els pioners en 
posar un punt teatral en una banda de versions. 
Els Cochambre, amb la seva posada en escena, el 
nivell musical i la ironia fresca, natural i inaudita 
dels components del grup han aconseguit que 
concert rere concert sigui cada dia més nombrosa 
la familia Cochambros@!

Dimarts, 20 d’agost
D’11 del mati a 2 de la tarda, a La Fàbrica

OBSIDIANA, l’escape room  
del gran tresor Maya 
Per a infants de 3 a 12 anys (de 3 a 6 anys han 
d’anar acompanyats, màxim 2 familiars per infant.)

Passis d’un màxim de 15 minuts per entre 10 i 15 
persones.

De 5 de la tarda a 8 del vespre, a La Fàbrica

IKAL, l’escape room  
de la maledicció Maya 
Per a joves i adults a partir de 12 anys.

Passis d’un màxim de 15 minuts per entre 10 i 15 
persones.

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 2019: EL DESENLLAÇ 
Entrega de premis del concurs de penyes  
de la Festa Major.




