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Joan Maria de Castellar
Festa Major

Teià, vila social, esportiva i culturalment dinàmica durant el transcurs dels dies, vessa
en plena tardor tot l’ingeni, el treball i l’altruisme d’entitats de tots els àmbits. A Teià els
arbres de la nostra riera ens parlen, i ara, en aquests dies de tardor, nuus de fullaraca,
contemplen altius, comparses i dimonis, vehicles i gegants, tabals i passejades, danses
i repicades. El Sant Martí 2017 és any d’estrenes, de noves propostes i nous protagonistes. Estrenem cançó de Festa Major, estrenem conte de Sant Martí i estrenem bèstia de
foc per a la colla de Dimonis de Teià i de la mà de la regidoria de Cultura que tinc el goig
d’encapçalar.
És també any de celebració d’aniversaris. Els Chapertons, que van iniciar la seva exitosa
carrera artística en el nostre poble, en fan 25 i amb aquest motiu, ens vestiran la CMC
La Unió de pneumàtics i fantasia en una exposició que descriurà la seva activitat teatral
al llarg de 25 anys dalt dels escenaris i que els ha dut arreu del món. La Coral Esclat ens
oferirà un gran concert que servirà de tret de sortida de celebració del seu 40è aniversari.
Un any més, doncs, les entitats teianenques són el veritable motor de la Festa Major i
ens omplen un programa divers i llaminer i amb la complicitat de la Comissió de Festes
ja fa mesos que treballa colze amb colze perquè tot plegat surti bé de debó.
Tot plegat per a fer més festiva i participativa una Festa major, la nostra, que any rere
any esclata per carrers i places al crit de “Visca Sant Martí”. Us convidem a participar-hi
ben activament, us convidem a guarnir els vostres balcons i ﬁnestres, us convidem a fer
relleno, a ballar, a cantar, a sortir al carrer i us encoratgem a memoritzar la tornada del
nostre himne, i que fa així:
Ja és novembre, ja és aquí
preparats tots per gaudir
ha arribat la festa grossa
ens la porta Sant Martí.
Alcem mocadors amunt
que tothom ho vegi clar
que la gresca s’encomana
al crit de cremi Teià!
És novembre, és tardor, és la nostra Festa Major. Que en gaudiu ben intensament!
Visca Sant Martí i visca Teià!
Francesc Ribas i París
Regidor de Cultura

Després d’una tardor molt entretinguda políticament i socialment, i amb l’estiuet de Sant Martí que cada cop se’ns avança més, ens arriba la Festa Major
de Teià, amb gairebé dues setmanes d’activitats lúdiques, culturals, esportives,
solidàries... De cohesió social i convivència, al capdavall.
Sempre hi ha novetats destacables a la nostra Festa Major de Sant Martí. Amb
un pregó que integra l’esperat i reconegut Correfoc, a càrrec dels Dimonis de
Teià, se’ns presentarà la fera dels Dimonis, que contribuirà a singularitzar el
bestiari popular del nostre poble. Estrenarem la cançó de la festa major que
va escriure la Cristina Armengol, ara ja la podrem gaudir amb música de Bernat Antolín i Paula Moya i dolces veus juvenils i la Banda Municipal, tot plegat
envoltat de molta participació ciutadana. Com la llegenda de Sant Martí esceniﬁcada.
I s’han potenciat els concursos amb més premis i que omplen la Festa Major
d’aquell d’esperit competitiu i festiu alhora, com ara el del Relleno, que també
ens singularitza en la tradició gastronòmica.
I no us perdeu els esdeveniments que són habituals a la nostra festa major,
com ara la baixada de vehicles sense motor, la trobada de Gegants, l’oﬁci de
festa Major, els reconeixements del Tei de Plata i la novetat de saber qui serà el
primer Teianenc de l’any per votació popular, la Teialada, i un munt d’activitats
que coordinen meravellosament les entitats locals i la Comissió de Festa Major!
I no us perdeu tampoc la ﬁ de festa amb l’encesa del campanar de l’església de
Sant Martí, la Catedral del Maresme o de la Costa!
Bona Festa Major a tothom!

Andreu Bosch i Rodoreda
Alcalde de Teià

PROGRAMA RESUMIT
DISSABTE 28 D’OCTUBRE
17 h - CMC La Unió
Taller de ﬂors
DIJOUS 2 DE NOVEMBRE
19 h - CMC La Unió
Taller de Relleno
DIVENDRES 3 DE NOVEMBRE
18.30 h - plaça Sant Martí
Llegenda de Sant Martí
A continuació
Concert de la Banda Municipal i
cantants locals
20 h - CMC La Unió
Chapertons, 25 anys rodant
21 h - Casal de Joves
Jocs al Casal
22 h - CMC La Unió
Què d’aquí

DISSABTE 4 DE NOVEMBRE
9 h - CMC La Unió
XXIII Passejada: Els personatges
dels carrers
10.30 h - CMC La Unió
Música en família
10.30 h - carrer d’Àngel Guimerà
Preparats artistes!
18 h - CMC La Unió
Ball per a la Gent Gran
18.30 h - plaça de les Teixidores i
Ordidores
Correfoc Infantil
19.30 h - plaça Sant Jaume
Tabalada
21 h - passeig de la Riera, davant
del parc de can Godó
Pregó de festa Major i Correfoc
00.30 h - parc de can Godó
Petem la nit!

DIUMENGE 5 DE NOVEMBRE
A partir de les 8 h
XXXI Trobada de Gegants
11 h - CMC La Unió
Balconada
18 h - a l’església
Concert de Corals
DIMARTS 7 DE NOVEMBRE
18 h - Biblioteca can Llaurador
Espectacle de titelles: El viatge
d’en Jan
DIMECRES 8 DE NOVEMBRE
20 h - Biblioteca can Llaurador
Espectacle de poesia i música:
Com nos tornem

DIJOUS 9 DE NOVEMBRE
21 h - teatre La Flor de la Palma
Espectacle dels Chapertons
Còmic Teatre: Rodó

DIVENDRES 10 DE NOVEMBRE
14 h - campanar de l’església
Repicada
17 h - poliesportiu El Cim
Discoteca infantil

DISSABTE 11 DE NOVEMBRE
9 h - campanar de l’església
Repicada de campanes

11 h - des de can Cambray
Baixada de vehicles sense motor

11 h - església de Sant Martí
Oﬁci de Festa Major

Després, al torrent de can Mateu
Guerra de bombardes

11 h - plaça Sant Martí
Tallers per a infants

13 h - plaça Sant Martí
Ball de llancers

A l’acabar l’oﬁci a les escales de
l’Ajuntament
Fotograﬁa de Martins i Martines

17 h - parc de can Godó
Festa Popular

19 h - ca l’Antiga
Joc poètic de llum i aigua

A l’acabar l’oﬁci a la plaça Sant
Martí
Ballada de sardanes

20 h - Casal de Gent Gran
Teià pintat pels aquarel·listes

11.45 h - plaça Sant Martí
Concurs de Relleno

20 a 22 h - bars i restaurants
Cercatapes

A la mitja part de les sardanes
Tastet de Relleno

22 h - teatre La Flor de la Palma
Concert de Festa Major

18.30 h - CMC La Unió
Lliurament del Tei de Plata i
Teianenc de l’Any

22 h - pavelló poliesportiu
Nit jove: Smoking Souls, Sense
Sal, Pd Membrillo i l’Orquestra
de Mitjanit

DIUMENGE 12 DE NOVEMBRE

22 h - poliesportiu El Cim
Sopar de cine
23.30 h - poliesportiu El cim
Ball de Festa Major amb la Banda
del Drac

20 h - Rampa de l’església
Recull de fotograﬁes de la Festa
Major i pa amb vi i sucre.
En acabar
Encesa del campanar
DISSABTE 18 DE NOVEMBRE
9 h - CMC La Unió
Torneig de Tennis Taula
11.30 h - plaça Catalunya
Master Class Holi Zumba
DIUMENGE 19 DE NOVEMBRE
9 h - parc de can Godó
XIV Teialada
9 h - Bar la Masia
Open Sant Martí

PROGRAMA
D’ACTES

DISSABTE 28 D’OCTUBRE
A les 17 h a la CMC La Unió

Taller de ﬂors
Taller per a totes edats per tal de preparar la
decoració dels vostres balcons i ﬁnestres. Així,
el poble farà més goig. Veniu i agafeu idees per
participar al concurs de balcons! Ep, que enguany podeu guanyar un gran premi!

DIJOUS 2 DE NOVEMBRE
A les 19 h a la CMC La Unió

Taller de Relleno
Per aprendre a fer pas a pas aquest plat tradicional i evitar que es perdin les pomes farcides
de Festa Major. A càrrec de Maria Jiménez.

DIVENDRES 3 DE NOVEMBRE

La prèvia
A les 18.30 h a la plaça Sant Martí

Llegenda de Sant Martí
Sant Martí arriba de França per explicar-nos
com va compartir la seva capa amb els més
necessitats. Adaptació de la llegenda popular
a càrrec de Cristina Armengol.
A continuació

Concert de la Banda Municipal i
cantants locals
La Festa Major estrena himne i el sentirem interpretat per la Banda Municipal de Teià, amb
lletra de Cristina Armengol i música de Bernat
Antolín i Paula Moya.

A les 20 h a la CMC La Unió

Chapertons, 25 anys rodant
La companyia Chapertons celebra 25 anys de
carrera amb una exposició per veure tota la
seva trajectòria i per poder remenar tots els
seus pneumàtics.
A les 21 h al Casal de Joves

Jocs al Casal
Obrim el Casal de joves per provar els millors
jocs de taula: El codi del secret, La màﬁa, Carcassona, Dixit i més de 50 tipus per a començar bé la primera nit de la Festa.
A les 22 h a la CMC La Unió

Què d’aquí
Tot un clàssic: el joc per a posar a prova els teus
coneixements de Teià i la seva gent. Cal apuntar-se en un grup de quatre persones a ﬂordelapalma@gmail.com. El premi és un àpat per a
tot l’equip al Restaurant nou Antigó.
Ho organitza la Societat la Flor de la Palma i la
Comissió de Festes

DISSABTE 4 DE NOVEMBRE
A les 9 h a la CMC La Unió

A les 18 h a la CMC La Unió

XXIII Passejada: Els personatges dels
carrers

Ball per a la Gent Gran

En Jordi i en Josep Maria Balada ens expliquen
l’origen i el per què d’alguns dels noms dels
carrers de Teià. Cal apuntar-s’hi a la CMC La
Unió abans del dia 3 de novembre. El preu és
de 3 euros.
Ho organitza l’Arxiu Històric

Tot tipus de balls, en parella i en grup, a càrrec del Duet New York. Hi haurà berenar pels
assistents. Cal apuntar-s’hi abans al Casal de
Gent Gran o a La Unió.
Amb la col·laboració del Casal de la Gent Gran
A les 18.30 h a la plaça de les Teixidores i Ordidores

A les 10.30 h a la CMC La Unió

Correfoc Infantil

Música en família

Enlluernarem un altre cop els més petits del
poble a la crida “llum, foc i espurnes!”
Recorregut: passeig de la Riera, Rampa de l’Església i plaça Sant Jaume
Ho organitza la Colla de Dimonis de Teià

A través de la música potenciem la comunicació entre pares i ﬁlls i treballem la descoberta
del cos i de la veu. Danses, cançons, massatges i jocs de falda, a càrrec de Paula Moya. Cal
apuntar-s’hi abans del 3 de novembre a la CMC
La Unió. Places limitades.
Per a infants de 0 a 3 anys a les 10.30 h
Per a infants de 3 a 5 anys a les 12 h
A les 10.30 h al carrer d’Àngel Guimerà

Preparats artistes!
Un any més, Artistraç us convida a guarnir el
carrer d’Àngel Guimerà. Necessitem moltes
mans i ganes de pintar. Cal que porteu samarretes velles de colors no gaire foscos. En acabar, vermut popular!
Ho organitza Artistraç-Aula d’Art i els veïns del
carrer d’Àngel Guimerà

A les 19.30 h a la plaça Sant Jaume

Tabalada
Els nostre tabalers ja estan apunt per escampar
per a cada racó del poble el so i el ritme més infernal.
Recorregut: plaça Sant Martí, torrent de Casa
Bru, plaça Catalunya, passeig de la Riera, Antonio Machado, passeig de la Riera i plaça de les
Teixidores i Ordidores.
Ho organitza la Colla de Dimonis de Teià

A les 21 h al passeig de la Riera, davant del parc
de can Godó

Pregó de Festa Major i Correfoc
Aquest és un any i una festa especials per
a la Colla de Dimonis i ben aviat ho podreu
comprovar... Quan es farà fosc, iniciarem l’era
post-trentè aniversari amb més ﬂamarada
que mai. Els dimonis seran els encarregats del
pregó de la Festa Major. Enguany, el correfoc
estarà liderat per un nou personatge. Aviat coneixereu i temereu aquesta Bèstia.... Amb ella i
tots vosaltres tornarem a cridar: llum, foc, sofre
i que cremi Teià!
Ho organitza la Colla de Dimonis amb la participació de l’Escola d’Arts Escèniques Bibiana Morales i
els Diables de La Salut de Sant Feliu de Llobregat.
A les 00.30 h al parc de can Godó

Petem la nit!
Música, ball i bon rotllo en la nit del correfoc.
No et perdis els mash up’s de DJ Zurda i els
millors DJ’s locals. Ho organitzen la Colla de
Dimonis i la Regidoria de Joventut.

RECORREGUT CORREFOC: Passeig La Riera davant del
Parc de Can Godó, Carretera d’En Sarró, Plaça Sant Jaume,
Plaça Sant Martí, carrer Caterina Albert, Torrent de Casa
Bru, Plaça de Catalunya, Pg. La Riera i Plaça de les Teixidores i Ordidores.

DIUMENGE 5 DE NOVEMBRE
A partir de les 8 h

A les 11 h a la CMC La Unió

XXXI Trobada de Gegants

Balconada

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

Passejada pel poble per veure els balcons engalanats que participen en el concurs de balcons
de la Festa Major. Entre tots els participants es
decidirà qui són els guanyadors.
A les 18 h a l’església

Concert de Corals
La Coral Esclat celebra el 40è aniversari acompanyada de la Coral Picarol. Juntes interpretaran una selecció de peces musicades d’El Messies de Händel. Organitza la Coral Esclat, Atàlia
i Picarol

DIMARTS 7 DE NOVEMBRE
A les 18 h a la Biblioteca can Llaurador

El viatge d’en Jan
Espectacle de titelles que adapta el clàssic de
la literatura infantil Allà on viuen els monstres, a
càrrec dels rondallaires Tirabec. Adreçat a públic familiar.
Ho organitza la Biblioteca can Llaurador

DIMECRES 8 DE NOVEMBRE

DIJOUS 9 DE NOVEMBRE

A les 20 h a la Biblioteca can Llaurador

A les 21 h al teatre La Flor de la Palma

Com nos tornem

Rodó

Espectacle de poesia i música a càrrec de Gisela Figueras. Una perruquera murciana ens explica la seva particular visió de la poesia mentre canta, balla i pentina al personal... Adreçat
a públic adult.
Ho organitza la Biblioteca can Llaurador

Espectacle dels Chapertons Còmic Teatre per
a celebrar els 25 anys de trajectòria. Rodó és
un resum de diverses situacions que combinen
les obres, Boom!, Goma gom i Volta de roda. Tres
personatges, a través del joc i l’humor, ens faran viure tot un món d’imaginació, poesia i
creativitat, sempre amb els pneumàtics com a
protagonistes.
Preu entrada 10 euros. Venda anticipada a la
CMC La Unió

DIVENDRES 10 DE NOVEMBRE
A les 14 h des del campanar de l’església

De 20 a 22 h

Repicada

Cercatapes

Terrabastall indiscutible que anuncia l’arribada
de Sant Martí. Avui n’és la vigília, així que aneu
preparant el festí.

Vine i coneix les diferents propostes gastronòmiques que ens fan els establiments del municipi per Festa Major. La copa de vi costarà 1.5
euros i la tapa 2.5 euros. Hi participaran diferents establiments de restauració del municipi.
A les 22 h al teatre La Flor de la Palma

Concert de Festa Major
A les 17 h al poliesportiu El Cim

Discoteca infantil
Ball amb els grans èxits del moment i de sempre. Petits i grans podrem deixar-nos anar i
treure l’artista que portem dins.
A les 19 h a ca l’Antiga

Joc poètic de llum i aigua
Espectacle d’Alejandra Rubies. Recorregut poètic de llum i foscor al voltant de l’exposició de
les escultures de fusta de Pere Bàguena.
Ho organitza Ca l’Antiga
A les 20 h al Casal de Gent Gran

Teià pintat pels aquarel·listes
Aquarel·listes del Centre de Belles Arts de Badalona i de Teià han immortalitzat racons de la
nostra vila. Ho organitza el Grup d’Art Teià i el
Casal de la Gent Gran

Les millors cançons catalanes de tots els temps,
fragments de sarsueles i coneguts temes de
musicals, a càrrec de l’Orquestra Titanium.
A les 22 h al pavelló poliesportiu

Nit jove
Smoking Souls, el grup revelació del País Valencià, presentarà el seu nou disc Cendra i Or.
A continuació hi actuarà el grup del pop-folk
Sense Sal presentant el seu últim treball Només
tenim la veu, i, per tancar la nit, l’Orquestra de
Mitjanit us farà ballar ﬁns a les 6 de la matinada. Entre grup i grup pd membrillo posarà la
nota musical.

DISSABTE 11 DE NOVEMBRE
A les 9 h des del campanar de l’església

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

Repicada de campanes

Ballada de sardanes

Les que tot ho guaiten no s’equivoquen i repiquen fort. La Martina, la Cisa, la Jacoba, la Josepa, l’Assumpta i la Jordina donen un any més
la benvinguda a Sant Martí

Tradicional ballada amb la Cobla Canigó

A les 11 h a l’església de Sant Martí

Oﬁci de Festa Major
Tradicional missa en honor a Sant Martí, el
nostre patró, presidida per l’excel·lentíssim i
reverend Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca i
bisbe auxiliar de Barcelona. Missa pontiﬁcal de
Perosi interpretada pel Cor Parroquial i l’Orfeó
El Delme de Sant Vicenç de Montalt i Argentona. Cantada dels goigs en ﬁnalitzar.
A les 11 h a la plaça Sant Martí

Tallers per a infants
Ja sigui cuinades o per a decorar, passa una bona
estona manipulant pomes, el nostre ingredient
estrella. Cal portar samarretes velles per tallar
i estampar, farem banderoles a partir dels elements urbans. Amb la col·laboració d’Artistraç.
A l’acabar l’oﬁci a les escales de l’Ajuntament

Fotograﬁa de Martins i Martines
Posem per a la foto que s’exposarà a La Unió a
partir del 15 de desembre. Tots els que hi surtin
en podran recollir una còpia en paper.

A les 11.45 h a la plaça Sant Martí

Concurs de Relleno
Volem conèixer qui cuina el millor plat de Festa Major. Premiarem a tothom que porti dues
pomes al concurs. Per Sant Martí toca Relleno!
Porta la teva cassoleta a la plaça a les 11.30h i
consulta les bases del concurs al ﬁnal del programa. Enguany, la persona guanyadora anirà a
dinar al restaturant Tresmacarrons.

A la mitja part de les sardanes

A les 22 h al poliesportiu El Cim

Tastet de Relleno

Sopar de cine

El Cafè de Baix cuinarà pomes per a tots. El relleno a la plaça Sant Martí sempre és més bo!

Enguany, el sopar de Festa Major anirà de cine!
No hi faltaran directors, actors, atrezzo, bandes
sonores i tot el que pugueu imaginar per recordar grans pel·lícules i els seus protagonistes.
Us convidem a participar en aquesta gala amb
alguna cosa relacionada amb el cinema: una
disfressa, el pentinat del vostre actor preferit,
una claqueta o qualsevol objecte o cosa relacionat amb el cinema. El prestigiós jurat de la
Comissió de Festes lliurarà una estatueta dels
Oscars a la idea més original, divertida o graciosa. Pot ser individual o en grup.
VENIU A PASSAR-HO DE CINE!
Cal apuntar-s’hi abans del 8 de novembre a la
CMC La Unió. Caldrà pagar per reservar un lloc.
El preu del sopar és de 12 euros per als adults, i
de 6 euros per als infants de 3 a 10 anys.

A les 18.30 h a la CMC La Unió

Lliurament del Tei de Plata i Teianenc
de l’Any
Entrega del guardó anual del Tei de Plata que
atorga el consistori com a reconeixement a la
trajectòria d’una persona o entitat arrelada al
poble, i descoberta del Teianenc de l’Any decidit per votació popular a partir de les propostes
dels teianencs.

A les 23.30 h al poliesportiu El cim

Ball de Festa Major
La Banda del Drac, amb més de trenta anys
rodant per les places, hi posarà la música i la
festa.

DIUMENGE 12 DE NOVEMBRE
A les 11 h des de can Cambray

Baixada de vehicles sense motor
Per participar a la Baixada, una de les més tradicionals i amb més solera del Maresme, heu
d’enviar un correu electrònic a festesampaelcim@gmail.com i indicar-hi: 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 al torrent de can Mateu

Guerra de bombardes
Enfarinem el poble: petits i grans, pares i ﬁlls.
Protegeix-te i posa’t dins el núvol blanc.
Ho organitza l’Agrupament Escolta Mintaka

A les 13 h a la plaça Sant Martí

Ball de llancers

A les 20 h a la Rampa de l’església

Acompanyats de l’Associació de Reconstrucció Històrica de Dansa Catalana, podreu veure
els tradicionals llancers i altres balls curts amb
música en directe.
Ho organitza Teià Tradició Viva

Recull de fotograﬁes de la Festa Major
i pa amb vi i sucre.

A les 17 h al parc de can Godó

Festa Popular
Curses de sacs, estirar la corda i pujar a dalt la
cucanya... Els jocs més tradicionals per a jugar
tots junt, petits i grans, mentre procurem no
cremar-nos la llengua amb la xocolata desfeta. Ball d’animació amb la Tresca i la verdesca.
Amb la col·laboració de l’Eixida.

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 ens les has d’enviar abans
del dia 12 a cultura@teia.cat
Amb la col·laboració d’Òmnium Cultural
En acabar

Encesa del campanar
La Festa Major s’acomiada amb un espectacle
de foc i música, esperant que n’hàgiu gaudit
molt i que l’any que ve encara sigui millor!

Sant Martí Esportiu
DISSABTE 18 DE NOVEMBRE
A partir de les 9 h a la CMC La Unió

A les 11.30 h a la plaça Catalunya

Torneig de Tennis Taula

Master Class Holi Zumba

Per aﬁcionats de totes les edats, no federats.
Adults a les 9 h. Alevins i infantils a les 16 h.
Cal inscriure’s, gratuïtament, abans del dia 16 a
la CMC La Unió unió@teia.cat
Ho organitzen Amics del Ping-pong de Teià.

DIUMENGE 19 DE NOVEMBRE
A les 9 h al parc de can Godó

XIV Teialada
Pedalada popular en bicicleta de muntanya.
A les 12.30h Miniteialada per als més petits.
Recorregut urbà i vigilat. Més informació i inscripcions a http://clubexcursionistateia.cat/
Ho organitza el Club Excursionista Teià
A les 9 h al Bar la Masia

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

És gratuïta i oberta a tothom. Cal inscripció
prèvia a la recepció o facebook del Poliesportiu
Municipal El Cim, per garantir que tindràs un sobre amb pols de colors. Fins al 16 de novembre.
Nosaltres l’hem combinat amb una màster de
Zumba! Vine vestit de blanc! T’ho perdràs?

EXPOSICIONS

CMC La Unió

Chapertons, 25 anys rodant
Retrospectiva dels 25 anys de carrera professional de la companyia
Chapertons.
Del 3 al 19 de novembre

Ca l’Antiga

Nervacions orgàniques
Escultures de fusta de Pere Bàguena
Horaris de visita durant la Festa Major: dijous, divendres i dissabte
de 17 a 20 h i diumenge d’11 a 14 h.

Biblioteca can Llaurador

Amb A d’astrònoma
Exposició cedida per la Universitat de Barcelona dedicada a astrònomes de diferents segles i països que han fet aportació de rellevància mundial a l’estudi de l’univers.
Del 2 al 30 de novembre

Ja està en marxa la fase de votacions per escollir el Teaianenc del 2017:

Te

Busquem el Teianenc de l’Any!
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Les candidatures proposades pels Teianencs són:

JOSEP VILLAGRASA
Per seva idea de participar en la Marató de Barcelona amb els Gegants i haver-ho organitzat amb gran èxit, implicant gràcies amb el seu tarannà a diferents sectors i veïns
de Teià, en favor de una causa humanitària.

CÈLIA CARBONELL
Cèlia Carbonell per haver estat proclamada la millor jugadora de la Final i campiona
d’Espanya de bàsquet en categoria cadet per segona temporada consecutiva amb el
CB Snatt’s Femení Sant Adrià.

Participa i vota la teva candidatura preferida, les votacions es poden fer de manera presencial a:
- l’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
i també online a través de www.teia.cat
Podeu votar ﬁns el dia 7 de novembre i us esperem 11 de novembre en la cerimònia de lliurament del Tei
de Plata, on també donarem a conèixer el Teianenc de l’Any 2017.

Recepta de Relleno de Festa Major
Ingredients:
• 18 pomes mitjanes, vermelletes i de carn forta • 100 g de sucre
• 200 g de carn de vedella,
• 50 g d’ametlles torrades
• 200 g de magra de porc
• Sal
• 1 pit de pollastre (si es vol)
• Oli
• 3 ous
• Llard
• 1 llimona
• Canyella
• 100 g de melindros
• Torró de Xixona
• 2 preses de xocolata sense llet
• Brou
• Per rostir les carns, com s’acostumi (admet llard, pastanaga, cebeta, alls,...)

Preparació: Atenció! Per fer aquesta recepta et caldran almenys 4 dies!
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)
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 una planxa de ferro es torna a cuinar l’endemà, l’altre, ﬁns tres o quatre
vegades, resultant unes delicioses pomes conﬁtades, gustoses i un suc espès i perfumat. Sobretot cal vigilar la
cocció ja que és un guisat molt fàcil d’enganxar-se.

FARMACIATEIÀ
DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS OBERT AL MATÍ

ANÀLISI CLÍNICS
HOMEOPATIA
FLORS DE BACH
FÓRMULES MAGISTRALS
DIETES
ESPECIALISTES EN DERMOFARMÀCIA
ANÀLISI DE PELL I CABELL
ESPECIALISTES EN PRODUCTES INFANTILS
Passeig de la Riera 130 · 08329 Teià. Tel. | Fax: 93 555 35 18

Concurs fotograﬁa fotomajor’17!
PARTICIPANTS
Aquest concurs és obert a totes els aﬁcionats i aﬁcionades
TEMA
El tema de les fotograﬁes presentades és la FESTA
MAJOR DE SANT MARTÍ 2017, 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
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
dia 23 de novembre de 2017.

JURAT
El jurat és 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 recollir-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 1 de desembre, 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.

Concurs de relleno
El dia 11 de novembre celebra el patró amb el plat tradicional de Teià. 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 2 pomes en una cassoleta de ceràmica, entre les 11.30 i les 12 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 del Masnou
• 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

Balconada17!
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 participar-hi
- Guarniu el balcó o la ﬁnestra com més us agradi, amb les ﬂors com a element principal.
- El balcó haurà d’estar guarnit del 3 al 12 de novembre.
- Apunteu-vos a La Unió abans del 4 de novembre.
- El 5 de novembre a partir de les 11 h passarem a veure el vostre balcó.
Premi
- El primer premi serà un cap de setmana en una casa de turisme rural per a dues persones.
- Hi haurà records per a tots els participants.
Veredicte
- Es farà saber el guanyador el 12 de novembre abans del Fi de Festa Fotogràﬁc.
Jurat i valoracions
La Comissió de Balcons amb l’ajuda de totes les persones que facin el recorregut sencer faran la
valoració dels balcons i decidiran els premiats.
Es valorarà especialment:
• Relació amb la Festa Major i amb Teià en general.
• Originalitat de la composició.
• Creativitat i solucions artístiques aplicades.
• Ús d’elements ﬂorals, materials naturals i reutilitzables.
Altres
Tot el què no estigui previst en aquestes bases serà resolt per la Comissió de Balcons.

NOTES GENERALS
• Disposeu del correu electrònic cultura@teia.cat per fer-nos arribar els vostres suggeriments, queixes, ampliar la informació del programa, etc.
• L’organització es reserva el dret a canviar o alterar el programa per causes de força major sense
avisar prèviament.
• La ﬁra d’atraccions estarà situada a Can Llaurador del 3 al 12 de novembre.
• En cas de pluja, les sardanes, el concurs de relleno i el ﬁ de festa es faran a la CMC La Unió. La
Festa Popular, al pavelló poliesportiu.
• Tots els actes començaran puntualment.

CONSELLS PER A UNA FESTA MAJOR
SEGURA: CORREFOC 2017
Per als participants al correfoc:
- Protegiu-vos el cos amb roba gruixuda de cotó.
- Feu sempre cas del servei d’ordre.
- No obstruïu els dimonis o músics.

ACTES DE PAGAMENT
Totes les entrades es poden comprar anticipadament a La Unió en el seu horari habitual.

Per als veïns:

Passejada popular

- 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.

Chapertons

Dissabte 4 de novembre a les 9 h.
El preu inclou el llibret explicatiu i l’esmorzar.
No es garanteix l’esmorzar a totes aquelles
persones que s’hi apuntin el mateix dia a la
passejada.
Entrada general: 3 euros

Dijous 9 de novembre a les 21 h.
Places limitades.
Entrada general: 10 euros

Sopar de cinema
Dissabte 11 de novembre a les 22 h.
Cal comprar el tiquet abans del dia 8 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 mandonguilles amb sèpia.
Les places són limitades.
Tiquet general (a partir d’11 anys): 12 euros
Tiquet infantil (de 3 a 10 anys): 6 euros

AUTOSERVEI CASALS
QUEVIURES – TOCINERIA
FRUITES I VERDURES

US DESITJEM UNA
BONA FESTA MAJOR!
Passeig de la Riera , 134
Tel. 93.555.36.67
SERVEI A DOMICILI GRATUIT

La Comissió de Festes, les entitats i l’Ajuntament de Teià
han organitzat la Festa Major de Sant Martí 2017

Ajuntament
de Teià

Agrupament Escolta Mintaka
AMPA CEIP El Cim
Artistraç – Aula d’Art
Arxiu Històric
Banda Municipal de Teià
Biblioteca can Llaurador
Campaners de Teià
Casal de la Gent Gran
Club Excursionista de Teià
Colla de Dimonis
Colla de Geganters
Comissió d’Exposicions
Consell Municipal de Cooperació
Corals de Teià
Eixida, cooperativa de consum
Escola d’Arts Escèniques Bibiana Morales
Fons Batllori
Grup d’Art de Teià
Òmnium Cultural Alella, Teià, El Masnou
Parròquia de Sant Martí
Societat La Flor de la Palma
Teià Tradició Viva
Veïns del carrer Àngel Guimerà

