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Ja hi tornem amb la nostra festa major de tardor: Sant Martí!
De nou, Comissió de Festa Major amb entitats locals, amb coordinació
de la Regidoria de Cultura (amb Joventut i altres regidories), ens han
preparat un programa intens.
Desgranant només algunes de les pinzellades de la Festa Major, els 20 anys
del Sac i Ganxo de la Societat la Flor de la Palma harmonitzarà amb el pregó.
Si les previsions no fallen, Correfoc (de nit), Trobada de Gegants i Baixada de
vehicles (de dia), amb sengles corrues i cercaviles, podran inaugurar el nou
asfaltat del passeig de la Riera, després de 5 mesos d’obres de renovació del
clavegueram (gràcies a tothom per la paciència i la col·laboració, per cert!).
Enguany no haurem de fer el Cim per al ball i concerts i altres activitats,
perquè tindrem envelat a tocar del parc de can Godó, gràcies a la col·laboració de can Bruguera, que ens cedeixen l’espai d’aparcament provisional d’aquests mesos d’obres.
De nou, comencem a fer salivera amb el relleno, de la mà del taller i del
concurs; amb el cercatapes pels restaurants del poble i el Sopar de circ
de l’envelat, amb el pa amb vi i sucre i botifarrada final.
Per segon any, de bracet, comptarem amb els reconeixements del Tei de
Plata, de caire més institucional, i el Teianenc o Teianenca de l’Any, de
regust més popular i participatiu.
I un munt d’actes, exposicions i activitats que trobareu desgranades en
aquest programa de mà (i digital), per a tots els gustos i inquietuds.
Bona Festa Major 2018! (tot desitjant la #llibertatPresosPolítics).
Andreu Bosch i Rodoreda
Alcalde de Teià
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Com ens agrada la tardor! Com ens agrada el novembre! Com ens
agrada la nostra Festa Major!
És Sant Martí el nostre patró i a qui li fem homenatge en aquests dies
en que deixem enrere les suors estiuenques i donem la benvinguda a la
fresca, la mullena i...la disbauxa!
I enguany, d’una manera especial i on l’artèria principal del poble, el nervi principal de Teià, la Riera, té un protagonisme ben marcat. Després de
mesos de cirurgia interna i estètica, ara, per Festa Major l’estrenem i la
fruïm en tot el seu esplendor. El cor del poble, bategarà com mai amb
les colles geganteres, el dimonis i el Batraci, la baixada de vehicles i fins
i tot i hem ubicat un envelat al rovell del poble, a Can Bruguera, per que
el bategar se senti més intens que mai. La Riera serà també protagonista
de l’exposició de la CMC La Unió, pam a pam, d’arbre en arbre; i la XXIV
Passejada Popular ens en descobrirà històries oblidades. I el pregó dels
20 anys del Sac & Ganxo de la Flor de la Palma, també farà néixer la
Festa Major a la Riera.
I volem que se senti la festa per tots els racons de la vila i que participeu i
guarniu els vostres balcons i finestres per anunciar que ja és Festa, que és
Festa Major (us podreu endur una estada en un allotjament rural magnífic)
Que ressonin els tabals, que refili la gralla, balleu, salteu, gaudiu, que ja comença la festa. Que baixin riuades de gresca, per la Riera frondosa, i Sant Martí
deixa’ns, un any més, ullades de sol del teu estiuet, i cridem plegats ben fort,
Visca Teià i visca Sant Martí
Que tingueu una fantàstica Festa Major!
Francesc Ribas i París
Regidor de Cultura
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RESUM DEL PROGRAMA
NOVEMBRE 2018

DILLUNS 5

DIMARTS 6

DIMECRES 7

DIJOUS 8

17.30h Planetari digital

18h Titelles Ada Cusidó

17.30h Planetari digital

19h Concert Coral Picarol

19h Taller de Relleno

21h Teatre: Mala Broma

DIJOUS 14

DIVENDRES 15

DILLUNS 12

DIMARTS 13

10h Descobrim la petanca

20h Recital Josep Pedrals

17h Jocs de taula
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DIVENDRES 2

DISSABTE 3

DIUMENGE 4

18h Conte de Sant Martí

9h Passejada

9.30h Trobada de Gegants

19.30h Exposició Unió

10.30h Preparats artistes!

11h Balconada!

21h Pregó

11h Música en família

18h Concert Coral Esclat

22h Què d’Aquí

18h Ball de la Gent Gran
18.30h Correfoc infantil
19.30h Ball de bèsties de foc
21h Correfoc
00.00h Petem la nit

DIVENDRES 9

DISSABTE 10

DIUMENGE 11

18h Pallasso: Marcel Gros
20h Concert de Bandes
20.30h Cercatapes
23.45h Nit jove

11h Baixada de Vehicles

9h Repicada de campanes

12h Guerra de Bombardes

11h Ofici solemne

12h Ball de Llancers

11h Joc de pistes

14h Repicada de campanes

11.45h Relleno

18h Concert de Festa Major

12h Fotografia Martins i Martines

18h Cloenda “Esperit multicultural” 12h Sardanes
20h Lliurament del Tei i Teianenc

17h Festa Popular

22h Sopar de circ

20h Passi fotos i pa amb vi i sucre

23.30h Ball amb l’Orquestra Europa 20.15h Encesa del campanar

DIVENDRES 16

DISABTE 17

DIUMENGE 18

9h Torneig Ping-pong

9h Open de Dòmino
9h Teialada
12.30h Miniteialada
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PROGRAMA D’ACTES
DIVENDRES 2 DE NOVEMBRE

A les 21 h a la plaça Catalunya

PREGÓ DE FESTA MAJOR
Comença la Festa Major de la mà de la colla del
Sac i Ganxo que t’endinsarà en el seu univers
particular tot celebrant els 20 anys de l’espectacle més especial de La Palma.
Ho organitza la Societat la Flor de la Palma.

A les 18 h a l’església de Sant Martí

A les 22 h a la CMC La Unió

LA LLEGENDA DE SANT MARTÍ

QUÈ D’AQUÍ

Arribat de França amb el seu cavall, Sant Martí
tornarà a obrir la Festa Major.
Adaptació de la llegenda popular a càrrec de
Cristina Armengol i direcció de Jordi Almirall.
Interpretat per Marc Panal i Sergi Torné. Efectes especials a càrrec de Marti Tarradas. Veu
en off d’Enric Coromines.

El joc que posa a prova els teus coneixements
de Teià i la seva gent.
Cal apuntar-s’hi en un grup de quatre persones
a cultura@teia.cat. El premi és un àpat per a tot
l’equip al restaurant El nouAntigó.
Ho organitza la Comissió de Festes.

A les 19.30 h a la CMC La Unió

LA RIERA PAM A PAM
Inauguració de l’exposició de fotografies de la
Riera de Toni Batllori.
Casa per casa, des de la rotonda de l’entrada fins
al torrent del Molí. 1.400 metres de la realitat que
es converteixen en una curiosa tirallonga de fotografies de quaranta metres de llargada. Les imatges són recents, de poc abans que comencessin
les obres del clavegueram. La idea és “completar”
la mostra amb les fotografies de la Riera, actuals
o històriques, que vosaltres porteu.
Ho organitza el Fons Batllori Jofré.
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DISSABTE 3 DE NOVEMBRE
A les 9 h a la CMC La Unió

XXIV PASSEJADA: LA RIERA
La vida del poble es mou al voltant de la Riera.
Els teianencs, en el decurs de la història, hem
après tant a estimar-la com a tenir-li por. Veurem testimonis de la seva funció de cohesionar
el poble i algunes mesures de precaució per defensar-nos de les rierades.
Cal apuntar-s’hi a la CMC La Unió abans del 2
de novembre. El preu del tiquet és de 3 euros.
A càrrec de Jordi i Josep Maria Balada.
Ho organitza l’Arxiu Històric.
A les 10.30 h al carrer Àngel Guimerà

PREPARATS ARTISTES!
Necessitem moltes mans i ganes de pintar. En
acabar, vermut popular!
Ho organitza Artistraç-Aula d’Art i els veïns del
carrer Àngel Guimerà.

A les 18 h a la CMC La Unió

BALL PER A LA GENT GRAN
Sol o acompanyat, no faltis al ball amb el Duet
The Paradise. Una bona estona per ballar, xerrar i berenar. Cal apuntar-s’hi abans al Casal de
Gent Gran o a la CMC La Unió.
Amb la col·laboració del Casal de la Gent Gran.
A les 18.30 h a la plaça de Catalunya

A les 11 h a la CMC La Unió

MÚSICA EN FAMÍLIA
Sessió adreçada a infants de 8 a 36 mesos per
gaudir de la música en família, per potenciar la
comunicació entre pares, mares i fills. Treballem
la descoberta del cos i la veu a través de la música, amb danses, cançons, massatges i jocs.
A càrrec de Paula Moya.
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CORREFOC INFANTIL
La passió pel foc comença des de ben petits i
el Correfoc infantil és la millor ocasió per gaudir-ne. Els més menuts de la Colla et conviden
a cremar Teià, t’hi apuntes?
Recorregut: plaça Catalunya, passeig de la Riera, carretera d’en Sarró i plaça Sant Jaume.
Ho organitza la Colla de Dimonis de Teià.

En acabar, a la plaça Sant Martí

BALL DE BÈSTIES
Ball de lluïment de bèsties amb el Batraci i les
colles convidades el Drac de la Geltrú (Vilanova i
la Geltrú) i les Forces Infernals de Poblenou (Pineda de Mar). Ho organitza la Colla de Dimonis.
A les 21 h a la plaça Catalunya

CORREFOC
Després d’un any esperant la Festa Major, els
Dimonis surten de les tenebres disposats a deixar Teià a les fosques i fer-lo tremolar com mai.
La Colla més diabòlica del poble, juntament
amb el Batraci, la seva bèstia de foc, tornen
amb l’espectacle i la pirotècnia més endimoniada que mai t’hagis imaginat. Un cop més cridarem: llum, foc, sofre i que cremi Teià!
Ho organitza la Colla de Dimonis amb la participació
de l’Escola d’Arts Escèniques Bibiana Morales.
Recorregut: plaça de Catalunya, passeig de la Riera, torrent
del Dr. Barrera, carrer d’Antonio Machado, carrer d’Antoni
Gaudí, passeig de la Riera, carrer de Pere Noguera, carrer de
Caterina Albert, plaça de Sant Martí, La Rampa, passeig de
la Riera, plaça de les Ordidores i Teixidores.

A les 24 h al parc de can Godó

PETEM LA NIT!
Després d’una nit de foc intensa, rematarem
amb una festa popular amb DJ Barbosound, DJ
CarriON, DJ Tarradas i barra a càrrec dels Dimonis de Teià.
Ho organitza la Colla de Dimonis de Teià.
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DIUMENGE 4 DE NOVEMBRE
A partir de les 8 h

XXXII TROBADA DE GEGANTS
A les 9.30 h arribada i plantada de gegants a
l’avinguda Roca Suárez Llanos.
A les 11.30 h Cercavila pel passeig de la Riera.
A les 12.45 h Ball de Gegants al parc de can
Godó.
Ho organitza la Colla Gegantera de Teià.
A les 11 h a la CMC La Unió

BALCONADA!
Saps que fem un concurs d’engalanar balcons?
I que el premi és un cap de setmana en una
casa de turisme rural? Consulta les bases al final del programa!
La Balconada és la passejada pel poble per a
veure tots els balcons engalanats que participen al concurs; entre tots els participants es
decidirà qui són els guanyadors.
A les 18 h a l’església

CONCERT DE LA CORAL ESCLAT
La coral Esclat celebra els seus 40 anys i ha
preparat amb molta il·lusió una recopilació de
peces que ha interpretat en algun moment de
la seva trajectòria, acompanyada per un excel·
lent grup de músics.
Ho organitza la Coral Esclat, Atàlia i Picarol.
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DILLUNS 5 DE NOVEMBRE

DIMECRES 7 DE NOVEMBRE

A les 17.30 h a la Biblioteca can Llaurador

A les 17.30 h a la Biblioteca can Llaurador

CONTES EN 360º.
EXPLORADORS DE L’ESPAI

CONTES EN 360º. EXPLORADORS DEL
FONS MARÍ

Un viatge a les estrelles, planetes i la Lluna combinant el conte amb la realitat. Ens convertirem
en astronautes i agafarem un coet per anar a
l’espai! Adreçat a famílies amb infants de 3 a 7
anys. Ho organitza la Biblioteca can Llaurador.

Un conte que ens endinsarà en un viatge al fons
del mar on descobrirem la increïble bellesa dels
nostres oceans i els seus habitants.
Adreçat a famílies amb infants de 3 a 7 anys.
Ho organitza la Biblioteca can Llaurador.

A les 18.30 h a la Biblioteca can Llaurador

A les 18.30 h a la Biblioteca can Llaurador

PLANETARI FAMILIAR: SISTEMA SOLAR

PLANETARI FAMILIAR: VIA LÀCTIA

Un viatge per conèixer de manera diferent i en una
pantalla de 360° l’Univers que ens envolta: veurem
el Sol de ben a prop, la Lluna amb els seus grans
cràters o observarem la caiguda d’un meteor.
Adreçat a famílies amb infants a partir de 6
anys. Places limitades amb inscripció prèvia a
b.teia@diba.cat o bé al 93 555 01 04.
Ho organitza la Biblioteca can Llaurador.

Observarem els diferents planetes del Sistema
Solar, com es mouen, les seves dimensions i
distància amb el Sol.
Adreçat a famílies a partir d’11 anys.
Activitats de places limitades amb inscripció
prèvia a b.teia@diba.cat o bé al 93 555 01 04.
Ho organitza la Biblioteca can Llaurador.
A les 19 h a la CMC La Unió

DIMARTS 6 DE NOVEMBRE
A les 18 h a la Biblioteca can Llaurador

DINS DEL COR

TALLER DE RELLENO
Descobrirem i tastarem la recepta de relleno
de la Marta Raméntol, darrera guanyadora del
concurs de Sant Martí.

Espectacle de titelles a càrrec d’Ada Cusidó. Un
conte dolç sobre l’amistat i la companyia. Els vols
venir a conèixer? Adreçat a nens i nenes de 0 a 4
anys. Ho organitza la Biblioteca can Llaurador.
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DIJOUS 8 DE NOVEMBRE

DIVENDRES 9 DE NOVEMBRE

A les 19 h a la Biblioteca can Llaurador

A les 18 h a la CMC La Unió

CANTADA DE MUSICALS DE
BROADWAY

LA GRAN A...VENTURA

La Coral Picarol ens ofereix un passeig pels musicals més coneguts de Broadway.
A les 21 h al teatre de La Flor de la Palma

TEATRE: MALA BROMA
Mala Broma és una comèdia negra que posa al límit
els seus personatges. Un retrobament de dos vells
amics serveix per preguntar-se sobre aquests límits: l’amistat, l’amor
i sobretot l’humor…
Es pot fer broma de
tot? Una obra escrita
per Jordi Casanovas,
dirigida per Marc
Angelet i interpretada per Anna Sahun,
Ernest Villegas i Òscar Muñoz.
Preu de l’entrada: 10
euros. Venda d’entrades anticipades a
la CMC La Unió i a
la taquilla del teatre
mitja hora abans de
l’espectacle.
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Marcel Gros ens proposa una visita guiada a
través del seu univers particular. Una autobiografia esbojarrada. Passin i vegin les actuacions
estel·lars d’un paper platejat, un cubell d’escombraries, el viatge a bord d’una A majúscula,
la camisa del papa, el mim, el mag, el faquir...
Preu entrada: 3 euros. Venda d’entrades anticipades a la CMC La Unió i a la taquilla mitja hora
abans de l’espectacle.

A les 20 h al teatre de La Flor de la Palma

CONCERT DE LA BANDA
Concert conjunt de l’Aband, banda d’adults de l’Antàrtida, i la Banda Municipal de Teià, teatralitzat pel
grup Tres o Vint de Teià. Dues parelles que queden
per sopar recorden les cançons importants de les
seves vides: Dire Straits, Deep Purple, Supertramp,
The Beatles... 50 músics sobre l’escenari!

A les 20.30 h pels diferents bars i restaurants

CERCATAPES
Els restaurants de Teià oferiran una tapa i una
copa de vi de la DO Alella i un jurat decidirà el
guanyador de la millor tapa. Els tiquets es vendran al carrer de la Baixada de les Moreres, 1
(sota les escales de l’Ajuntament).
Ho organitza la Regidoria de Promoció Econòmica.
A les 23.45 h a l’envelat de can Bruguera
(c/Sebastià Dalmau, 2)

NIT JOVE
Un any més, la Nit Jove ens farà gaudir del ritme fins ben entrada la matinada. Aquest any
comptarem amb Koers, el grup de reggae revelació d’enguany i autors de la cançó de l’estiu
de TV3. Després de passar pels principals escenaris del país, ens presentaran el seu treball
discogràfic Unbroken.
A continuació l’Orquestra de Mitjanit portarà
els millors hits de tots els temps. Per acabar, DJ
Sendo, un dels més reconeguts del panorama
català, ens portarà música de tots els estils per
tancar la nit.
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DISSABTE 10 DE NOVEMBRE
A les 11 h des del parc de can Godó

BAIXADA DE VEHICLES SENSE MOTOR
Per participar a la Baixada, una de les més tradicionals i amb
més solera del Maresme, has d’enviar un correu electrònic a
festesampaelcim@gmail.com, indicant: 1) nom del vehicle; 2)
nombre de participants; 3) curs o entitat; i 4) telèfon de contacte.
Els dorsals es donaran el mateix dia de la prova.
Ho organitza l’AMPA El Cim.
Després de la baixada,
a l’avinguda Roca Suárez Llanos

GUERRA DE BOMBARDES
Farina i papers de colors per a la guerra més tradicional de la Festa
Major. Protegeix-te els ulls i llença-t’hi!
Ho organitza l’Agrupament Escolta Mintaka.
A les 12 h a la plaça Sant Martí

BALL DE LLANCERS
Els llancers de Teià compartiran plaça amb les colles de Sant Feliu
de Buixalleu (Tornabous), Sant Feliu de Codines (Ball Tradicional
català) i Martorelles (Gitanes).
En acabar, farem tots junts el tradicional aperitiu.
Ho organitza Teià Tradició Viva.
A les 14 h des del campanar de l’església

REPICADA DE CAMPANES
Toquen campanes i sabem d’on, el campanar escalfa motors i ens
deixa a tots ben sords, pica i repica que demà és el dia gran!
/16/

A les 18 h a l’envelat (C/Sebastià Dalmau, 2)

CONCERT DE FESTA MAJOR
A càrrec de l’Orquestra Europa, que, amb una
trajectòria de 38 anys damunt dels escenaris,
ens captivaran amb tots els temes clàssics del
concert de Festa Major.
A les 18 h a ca l’Antiga

CLOENDA DE L’EXPOSICIÓ “ESPERIT
MULTICULTURAL”
Performance. El pintor Paulí Josa realitzarà una
obra en directe que serà sortejada entre els assistents a la performance. Ho organitza ca l’Antiga
A les 20 h a la CMC La Unió

LLIURAMENT DEL TEI DE PLATA I
TEIANENC DE L’ANY

esperem al sopar de Festa Major! Busca algun
detall i participa en aquesta nit màgica!
El menú és la tradicional escudella, filet de porc
amb salsa de pomes i crema catalana de postres.
És imprescindible apuntar-s’hi abans del 7 de
novembre a la CMC La Unió. Caldrà haver pagat per reservar un lloc. El preu del sopar és de
12 euros. 6 euros per als infants de 3 a 10 anys.
A les 23.30 h a l’envelat de can Bruguera
(C/Sebastià Dalmau, 2)

BALL DE FESTA MAJOR
Venen de les terres de l’Ebre disposats a fernos ballar a tots: són l’Orquestra Europa. Han
compartit escenari amb artistes com Los Mojinos Escocios, David Civera, M-Clan o Paloma
San Basilio, entre d’altres.

Entrega del guardó anual que atorga el consistori a una persona o entitat en reconeixement a
la seva trajectòria, i descoberta del Teianenc de
l’Any decidit per votació popular a partir de les
propostes dels teianencs.
A les 22 h a l’envelat de can Bruguera
(C/Sebastià Dalmau, 2)

SOPAR DE CIRC
Malabaristes, funàmbuls, trapezistes i equilibristes, pallassos, domadors, mags, faquirs,
homes bales i encantadors de serps... a tots us
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DIUMENGE 11 DE NOVEMBRE
A les 9 h des del campanar de l’església

REPICADA DE CAMPANES
Toquen les campanes amb el discerniment ben
clar, Martina, Cisa, Jacoba, Josepa, Assumpta i
Jordina repiquen sense treva: bon Sant Martí!
A les 11 h a l’església de Sant Martí

OFICI DE FESTA MAJOR
Tradicional missa en honor a Sant Martí, el nostre patró, amb la participació del Cor Parroquial
i cantada dels goigs en finalitzar.
A l’acabar l’ofici, a les escales de l’església

A les 11 h a la plaça Sant Martí

LA RECEPTA PERDUDA!
Jocs de pistes per descobrir on s’amaga la recepta del relleno. Ens hi ajudes? Segur que passem una bona estona!

FOTOGRAFIA DE MARTINS I
MARTINES

A les 11.45 h a la plaça Sant Martí

Aviseu tots els Martins i Martines, que no hi
falti ningú! I poseu per a la foto que s’exposarà
a la CMC La Unió a partir del 30 de novembre;
tots els que hi surtin en podran recollir una còpia en paper.

El plat tradicional és difícil de fer i sobretot vol
moltes hores, per això volem premiar a tothom
que vingui a portar dues pomes al concurs; no
deixem que es perdi el relleno!
Porta la teva cassoleta a la plaça a les 11 h i consulta les bases del concurs al final del programa; el guanyador podrà fer un àpat per a dues
persones al restaurant Tresmacarrons.

CONCURS DE RELLENO

A l’acabar l’ofici, a la plaça Sant Martí

BALLADA DE SARDANES
Tradicional ballada amb la Cobla Ciutat de Granollers.
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A la mitja part de les sardanes

TASTET DE RELLENO
Aprofiteu per tastar el tradicional relleno els
que encara no ho heu fet mai, un plat ben contundent que molts només mengen un cop l’any
a plaça.
A les 17 h al parc de can Godó

FESTA POPULAR
Tant si tenim 5 com 85 anys, aquesta és la tarda
per jugar tots junts als jocs de sempre: estirar
la corda, curses de sacs o pujar dalt la cucanya.
I ballar amb l’animador infantil Rah-mon Roma.
I quan acabem, xocolata desfeta per a tots!
A les 20 h a la Rampa de l’església

RECULL DE FOTOGRAFIES DE LA FESTA
MAJOR I PA AMB VI I SUCRE
Muntatge amb fotografies i música dels millors
moments de la Festa Major, a càrrec de la Comissió de Festes. Si vols que les teves fotos surtin al recull, només les has d’enviar abans del
dia 10 al matí a cultura@teia.cat
Amb la col·laboració d’Òmnium Cultural.
En acabar

ENCESA DEL CAMPANAR
A ritme de la cançó de la Festa Major veurem
com s’encén el campanar i es van fonent entre la
pólvora els darrers instants del Sant Martí d’enguany. Acompanyat d’una botifarra a la brasa.
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DILLUNS 12 DE NOVEMBRE
A les 10 h a la piscina municipal

DESCOBRIM LA PETANCA
Voluntaris del Club de Petanca ens ensenyaran
a jugar i muntarem un petit torneig. A partir de
8 anys. No cal inscripció.
Ho organitza el Club de Petanca de Teià.
A les 17 h a la CMC La Unió

JOCS DE TAULA
El joc és una gran eina per divertir-se, relacionar-se i aprendre, un element bàsic per créixer
i desenvolupar-nos. Tarda de jocs de taula per
a tota la família!
Ho organitza Òmnium Cultural.

DIMARTS 13 DE NOVEMBRE
A les 20 h a la Biblioteca can Llaurador

ESPECTACLE DE POESIA AMB JOSEP
PEDRALS
Josep Pedrals, poeta, recitador i col·laborador
habitual en mitjans de comunicació i en revistes científiques i culturals, ens ofereix un recital
dels seus poemes amb més èxit dels darrers 20
anys. Acte del Festival Multipolar per a adults.
Ho organitza la Biblioteca can Llaurador.
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DISSABTE 17 DE NOVEMBRE
A partir de les 9 h a la CMC La Unió

TORNEIG DE TENNIS TAULA
Per a aficionats de totes les edats, no federats.
Adults a les 9 h. Alevins i infantils a les 16 h.
Cal inscriure’s-hi, gratuïtament, abans del dia
16 a la CMC La Unió unió@teia.cat
Ho organitzen Amics del Tennis Taula.

DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE
A les 9 h a la Masia can Llaurador

XV TEIALADA
Pedalada popular en bicicleta de muntanya.
Més informació i inscripcions a:
http://clubexcursionistateia.cat/

A les 9 h al Cafè de Baix

OPEN SANT MARTÍ
Open a quatre partides de 300 punts o 45
minuts. Reserva i inscripcions al Sr. Andreu
Ganges (651470973) o al Sr. Marcel Castells
(676873360)
Ho organitza el Club de Domino de Teià.

A les 12.30 h a la Masia can Llaurador

MINITEIALADA
Per als més petits, recorregut urbà i vigilat.
Més informació i inscripcions a:
http://clubexcursionistateia.cat/
Ho organitza el Club Excursionista Teià.
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EXPOSICIONS
CMC LA UNIÓ
Del 2 al 18 de novembre de 2018

Del 30 de novembre de 2018 al 13 de gener de
2019

La Riera pam a pam

La importància de dir-se Martí: la Festa
Major en imatges

Una passejada per la Riera a peu pla. Casa per
casa, des de la rotonda de l’entrada fins al torrent
del Molí. Els 1.400 metres de la realitat reconvertits en una curiosa tirallonga de fotografies
de quaranta metres de llargada. Les fotografies
són actuals, de poc abans que comencessin les
obres del clavegueram. La idea és completar
l’exposició amb les fotografies de la riera, actuals o històriques, que porteu la gent.
Ho organitza el Fons Batllori Jofré.
Inauguració: divendres 2 de novembre a les
19.30 h
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Aprofita per veure totes les imatges de la Festa
Major que ens va enviant la gent i les fotografies del concurs de la Festa Major. Els Martins
podran aprofitar aquell dia per a recollir la seva
foto.
Inauguració: divendres 30 de novembre a les
19.30 h.

BIBLIOTECA CAN LLAURADOR

Animal!
És una mostra literària i fotogràfica que versa
sobre animals i té un doble objectiu: per una
banda, difondre textos de la literatura popular
i tradiciona,l i també de la culta, a través de la
mirada fotogràfica de l’artista Tanit Plana i, per
l’altra, promoure l’exhibició de l’obra de grans
artistes en el marc d’espais poc habituals, com
les biblioteques o cases particulars.
L’exposició està produïda per Tantàgora amb la
col·laboració del Departament de Cultura de la
Generalitat.

CA L’ANTIGA
Del 14 setembre a l’11 novembre 2018

Esperit multicultural.
‘The Neutral-ism International
Movement’
A Ca l’Antiga aquesta tardor serà totalment
multicultural i internacional. Presentem el Moviment Multicultural creat per l’artista italià
Francesco Perilli, conegut també com a Neutral-ism Movement. El Moviment Multicultural té artistes associats arreu del món i és una
mostra més de com l’art pot travessar fronteres i ajuntar les visions vàries de l’art que tenen
els que formen part de l’agrupament per tal de
fer-les universals.
L’art acosta cultures, és un llenguatge universal que tothom pot interpretar i gaudir-ne independentment de la nostra llengua, el nostre
origen o les nostres arrels. Sense perdre la seva
identitat, el seu bagatge, els artistes del moviment volen transmetre un ideal obert a tothom.
L’exposició Esperit Multicultural: The Neutral-ism Movement presenta 23 artistes que
venen d’Europa, Àsia i Amèrica. La mostra
s’ha pogut realitzar gràcies a la col·laboració
de Francesco Perilli i als pintors Paulí Josa i Pol
Peiró que segueixen el moviment a Catalunya.
Mariàngels Pérez Latorre
/23/

Recepta de Relleno de Festa Major
Atenció! Per fer aquesta recepta et caldran almenys 4 dies!

Ingredients:
• 18 pomes mitjanes, vermelletes i de carn forta
• 200 g de carn de vedella,
• 200 g de magra de porc
• 1 pit de pollastre (si es vol)
• 3 ous
• 1 llimona
• 100 g de melindros

• 2 preses de xocolata sense llet
• 100 g de sucre		
• 50 g d’ametlles torrades,
• Sal, oli, llard, canyella, torró de Xixona
• Brou
• Per rostir les carns, com s’acostumi (admet llard,
pastanaga, cebeta, alls...)

Preparació:
1. El dia abans rostim les carns juntes.
2. Trinxem la carn finament amb un raig de suc de llimona i ho pastem ben bé amb un ou batut. Si queda massa
sucós ho espessim amb un melindro.
3. Rentem i assequem les pomes, els traiem el cor i les llavors per la part oposada al pèndol i farcim el buit
amb aquesta pasta.
4. Posem una paella amb oli al foc. Suquem la poma per la part del farciment en ou batut i la posem a fregir a
la paella per afermar el tap, donant després un tomb a tota la poma. Podem fregir-ne dues o tres a la vegada,
no més, ja que cal molta cura.
5. Posem el suc resultant de la cocció de la carn en una cassola de terra plana i ampla. A mesura que enllestim
el fregit de la paella, hi col·locarem les pomes, amb el tap de carn amunt i un sol sostre. Després podem afegir-hi oli o llard si veiem que és pobre, i tres o quatre escarrotxes de llimona, un polset de sal i una escampada
de sucre.
6. Afegim aproximadament mig litre de brou. Quan les pomes canvien de color (mitja hora, més o menys) hi
afegim la picada, que consta dels melindros esmicolats, la xocolata ratllada, les ametlles ben fines, el sucre i, si
es vol, els torrons i la canyella, i es continua la cocció.
7. Amb foc lentíssim i la cassola damunt d’una planxa de ferro, es torna a cuinar l’endemà, l’altre i fins a tres o
quatre vegades, la qual cosa donarà com a resultat unes pomes confitades delicioses i un suc espès i perfumat.
Sobretot cal vigilar la cocció, ja que és un guisat molt fàcil d’enganxar-se.
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CONCURS DE RELLENO
El dia 11 de novembre se celebra el patró amb el plat tradicional de Teià: el relleno. Participa al
concurs i col·labora a preservar les tradicions teianenques, anima les generacions més joves a participar-hi activament i enriqueix la Festa Major.
Per participar al concurs cal portar dues pomes en una cassoleta de ceràmica, entre les 11 i les 11.30
h, a la plaça Sant Martí (si algú les ha de portar abans, només ens ho ha de dir). No cal que les porti
la persona que concursa.

PRIMER PREMI:
un àpat per a dues persones al
restaurant Tresmacarrons.
SEGON PREMI:
un àpat per a dues persones
a la Bona Estrella.
PREMI JOVE
(menors de 29 anys):
un àpat per a dues persones
a la Pizzeta.
Hi haurà records exclusius
per a tots els participants.
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Concurs fotografia

F T MAJOR’18!
PARTICIPANTS
Aquest concurs és obert a tots els
aficionats i aficionades
TEMA
El tema de les fotografies presentades és la Festa Major de Sant Martí,
qualsevol activitat o situació que es
generi a partir de la festa.
OBRA, MIDES I PRESENTACIÓ
Els participants poden presentar un
màxim de 3 fotografies.
Poden ser en color o en blanc i negre.
Les fotografies no podran ser manipulades amb aplicacions específiques que alterin la realitat.
Les mides de les fotos han de ser de
18x24 cm.
CATEGORIES
S’estableixen dues categories:
Infantil: fins a 16 anys
Adults: a partir de 17 anys
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IDENTIFICACIÓ
Al dors de les obres hi ha de constar
el títol. S’hi adjuntarà un sobre tancat
amb el títol de l’obra a la part exterior.
A l’interior del sobre hi ha de figurar:
títol de l’obra, nom i cognoms de l’autor, adreça, telèfon, correu electrònic
i data de naixement.
TERMINIS
Les obres s’han de portar a la CMC
La Unió abans del 22 de novembre
de 2018.
JURAT
El jurat està format per persones expertes en el camp de la fotografia i les
arts gràfiques, així com per un representant de la Comissió de Festes i un
de l’Ajuntament de Teià.
DRETS SOBRE LES OBRES
Les obres premiades passaran a ser
propietat de l’Ajuntament de Teià i
disposarà de tots els drets.
Les obres no premiades podran reco-

llir-se a la CMC La Unió; s’informarà
de la data a tots els participants per
escrit. Malgrat no estiguin premiades,
formaran part d’una exposició que es
farà a partir de la selecció del jurat.
PREMIS
Premi adult: 100 euros
Premi infantil: un àpat per a dues
persones a la Pizzeta
El jurat podrà atorgar un accèssit si
així ho considera oportú.
La data del lliurament de premis
serà el dia 30 de novembre a les
19.30 h, quan s’inauguri l’exposició
La importància de dir-se Martí a la
CMC La Unió.
ALTRES DISPOSICIONS
Qualsevol imprevist o aspecte no
previst en aquestes bases serà resolt per l’organització d’aquest concurs.
La participació en aquest concurs
implica la plena acceptació d’aquestes bases.

FOTOMAJOR’18! A INSTAGRAM
OBJECTE
El concurs fotogràfic #fotomajor18
consisteix a publicar fotografies de la
Festa Major (incloent-hi qualsevol activitat o situació que es generi a partir de
la festa) etiquetant-les amb el hashtag
#fotomajor18 a la xarxa Instagram.
TERMINI
El concurs s’iniciarà el dia 2 de novembre de 2018 i finalitzarà el dia 18 de novembre de 2018.

violent, ofensiu, incendiari o difamatori.
També que han obtingut les autoritzacions de les persones i entitats que
hi puguin aparèixer. L’organització es
reserva el dret de rebutjar fotografies i
missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la
imatge institucional de l‘Ajuntament de
Teià, així com les que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe,
religió, opinió o qualsevol altra condició
o circumstància personal o associada.

FORMA DE PARTICIPACIÓ
Per participar en el concurs s’haurà de
tenir un compte a Instagram amb un
perfil públic i respectar les condicions
d’aquesta xarxa.

PREMIS
Primer premi: 50 euros
Segon premi: 30 euros
El jurat podrà atorgar un accèssit si així
ho considera oportú.

Els participants hauran de:
-Realitzar una fotografia durant la Festa
Major de Sant Martí 2018 en què aparegui algun element que permeti identificar la festa.
-Etiquetar la fotografia amb el hashtag
#fotomajor18
No hi ha limitació de quantitat de fotografies per participant.

SELECCIÓ DE PROPOSTES GUANYADORES
La selecció de les propostes guanyadores es farà entre els dies 20 i 21 de
novembre.
Un jurat integrat per persones vinculades a l’organització s’encarregarà de
seleccionar els guanyadors dels dos
premis, tenint en compte el nombre de
likes que rebin així com l’originalitat de
la imatge i el seu valor estètic.

CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRAFIES
Els participants, pel fet de participar,
declaren sota la seva responsabilitat
que les imatges no tenen cap contingut
ni material obscè, sexualment explícit,

LLIURAMENT DE PREMIS
Els premis es lliuraran el dia 30 de novembre a les 19.30 h a la CMC La Unió
durant la inauguració de l’exposició

La importància de dir-se Martí, on hi
haurà les fotos guanyadores exposades i una selecció de les participants al
concurs.
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Pot participar en el concurs qualsevol
persona de 12 anys o més. En el cas de
persones de menys de 18 anys, el fet
de participar en el concurs implica que
tenen el consentiment dels seus pares
o tutors.
Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’Ajuntament de Teià
del contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de
tercers.
Els participants es fan responsables
davant de tercers d’haver obtingut els
drets d’imatge exigits per la llei de les
persones o entitats que apareguin fotografiades, amb total indemnitat per
part de l’Ajuntament de Teià.
Les obres premiades passaran a ser
propietat de l’Ajuntament de Teià i disposarà de tots els drets. L’Ajuntament
de Teià es reserva el dret de fer difusió i
de publicar les fotografies presentades
al concurs a les seves pàgines a Internet i a les seves xarxes socials.
La participació en el concurs suposa
l’acceptació íntegra de totes les bases.
Qualsevol imprevist o aspecte no previst en aquestes bases serà resolt per
l’organització d’aquest concurs.
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BALCONADA18!
Concurs d’engalanar el balcó

L’objectiu del concurs és que el poble estigui ben bonic durant la Festa Major i que es respiri la festivitat en
l’ambient.
INSTRUCCIONS PER A PARTICIPAR
- Guarniu el balcó o la finestra com més us agradi, amb el circ com a motiu principal.
- El balcó haurà d’estar guarnit del 2 a l’11 de novembre.
- Apunteu-vos-hi a la CMC La Unió abans del dia 3 de novembre.
- El dia 4 de novembre a partir de les 11 h passarem a veure el vostre balcó.
PREMI
- El premi serà un cap de setmana en una casa de turisme rural per a dues persones.
- Hi haurà agraïments per a tots els participants.
VEREDICTE
- Es farà saber el guanyador el dia 11 de novembre durant del Concurs de Relleno a la plaça de Sant Martí.
JURAT I VALORACIONS
La Comissió de Balcons, amb l’ajuda de totes les persones que facin el recorregut sencer, farà la valoració dels
balcons i decidirà els premis.
Es valorarà especialment:
• La relació amb la Festa Major i amb Teià en general
• L’originalitat de la composició
• La creativitat i solucions artístiques aplicades
• L’ús d’elements naturals, reutilitzables, reciclats
ALTRES
Tot allò que no estigui previst en aquestes bases serà
resolt per la Comissió de Balcons.
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Les candidatures proposades són:

LAIA DOSTA (cooperant internacional)
Per haver impulsat i coordinat el projecte
Gomesi d’apoderament de la dona a Uganda
amb la seva ONG Djouma i la col·laboració de
Petits Detalls.

DAVID CENTENO (taxista)
Per haver realitzat serveis gratuïts de taxi el
21D, entre els quals destaca portar una dona
de 92 anys de Barcelona a Caldes perquè pogués votar.

Tei

2ª EDICIÓ DEL TEIANENC DE L’ANY
Busquem el Teianenc de l’Any!
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Participa i vota la teva candidatura
preferida a:
• Oficina d’Atenció del Ciutadà (Ajuntament de Teià): C/Pere Noguera, 12
• CMC La Unió: Pg. de la Riera, 116
• Biblioteca de Can Llaurador:
Av. J Roca Suárez Llanos, 1
• En línia a través de www.teia.cat
Podeu votar fins al 7 de novembre
i us esperem 11 de novembre a la
cerimònia de lliurament del Tei de
Plata, on també donarem a conèixer
el Teianenc de l’Any 2018.

Marc Soler (actor)
Per haver estat seleccionat per la Companyia
teatral Dagoll Dagom per formar part del repertori d’actors per a la seva nova producció
Maremar: una adaptació de l’obra Pèricles, el
príncep de Tir, de William Shakespeare, amb
música i lletres de Lluís Llach.

Ajuntament
de Teià
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ACTES DE PAGAMENT
Totes les entrades es poden comprar anticipadament a la CMC Unió en el seu horari habitual.

PASSEJADA POPULAR · dissabte 3 de novembre · 9 h
Entrada general: 3 euros
El preu inclou el llibret explicatiu i l’esmorzar.
No es garanteix l’esmorzar a totes aquelles persones que s’apuntin el mateix dia a la passejada.
TEATRE. MALA BROMA · dijous 8 de novembre · 21 h

Entrada general: 10 euros
Entrades no numerades. Aforament limitat.
Es podran comprar entrades a la taquilla mitja hora abans de l’espectacle.
L’espectacle començarà puntualment.
No es permetrà l’entrada a la platea del teatre un cop hagi començat l’espectacle.
No es podrà fer fotografies ni gravar sense permís exprés de l’organització.

TEATRE FAMILIAR. MARCEL GROS · divendres 9 de novembre · 18 h
Entrada general: 3 euros
Aforament limitat, butaques no numerades.
Pregarem que no entreu amb cotxets al teatre.
Es podran comprar entrades a la taquilla mitja hora abans de l’espectacle.
L’espectacle començarà puntualment.
No es permetrà l’entrada a la platea del teatre un cop hagi començat l’espectacle.
No es podrà fer fotografies ni gravar sense permís exprés de l’organització.

SOPAR DE CIRC · dissabte 10 de novembre · 22 h

Tiquet general (a partir d’11 anys): 12 euros
Tiquet infantil (de 3 a 10 anys): 6 euros
Cal comprar el tiquet abans del dia 7 de novembre.
No es vendran tiquets el mateix dia.
Per a poder reservar una taula cal haver pagat.
Les taules són de 8 comensals; sempre que es pugui es compartirà taula i no es deixaran llocs buits.
El menú és escudella i filet de porc. Les places són limitades.
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NOTES GENERALS
• El cap de setmana del 9 al 11 de novembre s’instal·larà un envelat per als actes
de Festa Major a can Bruguera, al carrer
Sebastià Dalmau, 2.
• En cas de pluja, les sardanes, el concurs
de relleno, la fi de festa i lafesta popular
es faran a l’envelat de Can Bruguera.
• Tots els actes començaran puntualment.
• L’organització es reserva el dret a canviar o alterar el programa per causes de
força major sense avisar prèviament.
• Talls de carrers: durant la cercavila de
gegants, els correfocs, la baixada de vehicles i la Teialada es tallaran totalment o
parcialment al trànsit alguns carrers del
poble. Preveieu amb temps els vostres
moviments amb cotxe o moto.
• Disposeu del correu electrònic cultura@teia.cat per fer-nos arribar els vostres suggeriments, queixes, ampliar la
informació del programa, etc.
• Podreu seguir tota l’actualitat de la Festa Major a través de les xarxes socials i
del web de l’Ajuntament (www.teia.cat)
• Per a emergències, truqueu a la Policia
Local (666 59 67 42) o al 112

CONSELLS PER A UNA
FESTA MAJOR SEGURA:
CORREFOC 2018
Per als participants al correfoc:
- Protegiu-vos el cos amb roba gruixuda de cotó.
- Feu sempre cas del servei d’ordre.
- No obstruïu el pas dels dimonis i músics.
Per als veïns:
- Cal retirar els vehicles del recorregut, recollir la roba
estesa i plegar els tendals.
- Cal tancar totes les portes i finestres per tal d’evitar
l’entrada de coets. Si convé, cal protegir els vidres de
finestres i aparadors amb cartrons.
- Eviteu llençar res als contenidors d’escombraries
abans del correfoc i, si és imprescindible, assegureu-vos de deixar el contenidor ben tancat.
- No deixeu trastos vells al carrer.
Els recorreguts d’enguany són:
CORREFOC INFANTIL: plaça de Catalunya, passeig de
la Riera, carretera d’en Sarró i plaça de Sant Jaume.
CORREFOC: plaça de Catalunya, passeig de la Riera,
torrent del Dr. Barrera, carrer d’Antonio Machado, carrer d’Antoni Gaudí, passeig de la Riera, carrer de Pere
Noguera, carrer de Víctor Català, plaça de Sant Martí,
La Rampa, passeig de la Riera, plaça de les Ordidores
i Teixidores.
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MOCADOR DE FESTA MAJOR

15 anys fent el mocador de la Festa Major,
Com sempre a Can Bassols de Teià
Som assessors immobiliaris i gestors del vostre habitatge
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Bona Festa Major!

Obert de dimarts a dissabte midgia i nit
Av. Maresme, 21. 08320 El Masnou
T: 935 40 92 66
www.tresmacarrons.com
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Us desitgem
una bona

Festa Major!
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www.basetis.com
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La Comissió de Festes, les entitats i l’Ajuntament de Teià
han organitzat la Festa Major de Sant Martí 2018

Ajuntament
de Teià
Agrupament Escolta Mintaka
Amics del Tennis Taula
AMPA CEIP El Cim
Artistraç – Aula d’Art
Arxiu Històric
Banda Municipal de Teià
Biblioteca can Llaurador
Ca l’Antiga
Campaners de Teià
Casal de la Gent Gran
Club Dòmino de Teià
Club Excursionista de Teià
Club Petanca de Teià
Colla de Dimonis
Colla de Geganters
Comissió d’Exposicions
Corals de Teià
Escola d’Arts Escèniques Bibiana Morales
Fons Batllori
Òmnium Cultural Alella, Teià, El Masnou
Parròquia de Sant Martí
Societat La Flor de la Palma
Teià Tradició Viva
Veïns del carrer Àngel Guimerà
Agraïments especials a la família Torrent Ribas i Basetis
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