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SANT MARTÍ

DIVENDRES 8
18.30h · Biblioteca can Llaurador
Pregó 10 anys Biblioteca

20h · CMC La Unió
Cor Atàlia

20.30h · Restaurants de Teià
Cercatapes

23.30h · Envelat can Bruguera
Nit Jove

DISSABTE 9
11h · Parc de can Godó

Baixada de vehicles sense 
motor

12.30h · Av. Roca Suárez Llanos
Guerra de bombardes

16.30h · c. Àngel Guimerà
Engalanem el carrer Àngel 

Guimerà

17h · Camp Municipal Sant Berger
Trofeu Vila de Teià

18h · Teatre La Flor de La Palma
Concert amb Cafè Trio

21.30h · Envelat can Bruguera
Sopar Llunàtic

23.30h · Envelat can Bruguera
Concert Hotel  Cochambre

DILLUNS 4
19h · Biblioteca can Llaurador

Exposició Biblioteca

DIUMENGE 10
9.30h · Parc de can Godó
Trobada de Gegants

11h · CMC La Unió
Balconada!

13h · Campanar de l’església
Visita al campanar

14h · Campanar de l’església
Repicada de campanes

17.30h · Centre Enoturístic i 
Arqueològic de Vallmora

Visita guiada al celler 
romà d’Epictet 

18h · Teatre La Flor de La 
Palma

Espectacle familiar: 
El conillet blanc

DIMARTS 12
17.30h · Biblioteca can Llaurador

Planetari Familiar

DIMECRES 13
18h · Biblioteca can Llaurador

Crea el teu artbot

20h · Teatre La Flor de La Palma
Teatre. Rhümia

DIJOUS 14
18h · Biblioteca can Llaurador

Taller A vista d’ocell

20h ·Masia can Llaurador
Pel·lícula La Xirgu

DIVENDRES 15
18h · Casal de joves

Escape Room

19h · Església de Sant Martí
Gresca Gegantera

19h · Biblioteca
Xerrada El Meridià verd

20h · CMC La Unió
Què D’aquí

22h · CMC La Unió
Gresca Gegantera

DISSABTE 16
9h · CMC La Unió

Passejada històrica

17.30h · Esglèsia parroquial
Coral Esclat

18h · CMC La Unió
Ball Gent Gran

18.30h · Ajuntament
Correfoc Infantil

19.30h · La Rampa
Ball de bèsties

21h · Plaça Sant Martí
Correfoc

00h · Parc de can Godó
Petem la nit

DILLUNS 11
9h · Campanar de l’església
Repicada de campanes 

11h · Plaça Sant Martí
Gimkana

11h · Església de Sant Martí
Ofici

12h · Plaça Sant Martí
Sardanes

12h · Església de Sant Martí
Foto martins i martines

12.30h · Plaça Sant Martí
Tastet de relleno

19h · CMC La Unió
Tei de plata

DIMARTS 5
18h · Biblioteca can Llaurador

Hora del conte

DIMECRES 6
19h · Biblioteca can Llaurador

Performance Brossa

DIJOUS 7
19h · CMC La Unió

Exposició 
Instants de Festa Major

DIUMENGE 17
9h · Espai can Llaurador

Teialada

9h · Bar La Masia
Open de dòmino

12h · Espai can Llarador
Miniteialada

12h · Mercat Municipal
Tast al mercat

17h · Parc de can Godó
Festa Popular

20.30h · La Rampa
Fi de festa i botifarrada



SANT MARTÍ 2019
FESTA MAJOR DE TEIÀ del 8 al 17 de novembre

ACTES QUE REQUEREIXEN INSCRIPCIONS I/O PAGAMENT
Molts actes tenen les places limitades, inscriu-te amb antelació!

9/11   -  BAIXADA DE VEHICLES Inscripcions a festesampaelcim@gmail.com
9/11   -  SOPAR LLUNÀTIC  Acte de pagament (6-12 euros). Cal passar per la Unió abans del 7 de novembre. 
10/11 -  BALCONADA!  Cal apuntar-se abans del 8 de novembre a la Unió.
10/11 -  EL CONILLET BLANC  Acte de pagament (3 euros). Entrades anticipades a la Unió
12/11 -  PLANETARI FAMILIAR Inscripcions a b.teia@diba.cat 935550104
13/11 -  CREA EL TEU ARTBOT Inscripcions a b.teia@diba.cat 935550104
13/11 -  TEATRE: RHÜMIA Acte de pagament (6 euros). Entrades anticipades a la Unió
14/11 -  A VISTA D’OCELL  Inscripcions a b.teia@diba.cat 935550104
15/11 -  QUÈ D’AQUÍ Concursants enviar correu a cultura@teia.cat
15/11 -  ESCAPE ROOM  Inscripcions a casaldejoves@teia.cat
16/11 -  XXV PASSEJADA  Activitat de pagament (3 euros). Cal passar per la Unió abans del 13 de novembre.
17/11 -  XVI TEIALADA  Inscripcions a http://clubexcursionistateia.cat/
17/11 -  OPEN SANT MARTÍ Inscripcions al Sr. Andreu Ganges (651470973) o al Sr. Marcel Castells (676873360)
17/11 -  MINITEIALADA  Inscripcions a http://clubexcursionistateia.cat/

EXPOSICIONS

INSTANTS DE FESTA MAJOR DE JOSÉ ANTONIO SANCHO
CMC La Unió. Fins el 24 de novembre de 2019 
Inauguració dijous 7 de novembre a les 19 h

LA IMPORTÀNCIA DE DIR-SE MARTÍ:
LA FESTA MAJOR EN IMATGES
CMC La Unió. Fins al 12 de gener de 2020
Inauguració el dia 13 de desembre a les 19.30 h a la CMC La 
Unió

COMPOSITORS MUSICALS DE TOTS EL TEMPS
I TOTES LES TÈCNIQUES PICTÒRIQUES
Biblioteca de can Llaurador. Fins al 29 de novembre de 2019
Inauguració el dilluns 4 a les 19 h a la Biblioteca can Llaurador

ANTILÒGICA. VICTÒRIA PUJADAS
Ca l’Antiga. Fins al 17 novembre de 2019
Inauguració 19 d’octubre a les 18.30 h a Ca l’Antiga

NOTES GENERALS
• El cap de setmana del 8 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, la trobada de gegants, les sardanes i el con-
curs de relleno es faran a l’envelat de can Bruguera. La Festa 
Popular, a la CMC La Unió.

• L’organització es reserva el dret de canviar o alterar el progra-
ma per causes de força major sense avisar prèviament. 

• La Fira d’atraccions s’instal·larà a can Llaurador de l’1 al 17 de 
novembre.

• Disposeu del correu electrònic cultura@teia.cat per fer-nos 
arribar els vostres suggeriments, queixes, ampliar la informa-
ció del programa, etc. 

• Per a emergències truqueu a la Policia Local (666 59 67 42) 
o al 112.





Ja és novembre, ja és aquí 
preparats tots per gaudir 
ha arribat la festa grossa 

ens la porta Sant Martí.

Així pregona l’himne l’adveniment de la Festa Major de Teià. I és que, en efecte, ja s’acosta... 

Per a tots nosaltres, la Festa és sinònim de participació i no només en la gresca, sinó també en la seva or-
ganització, en la qual s’impliquen pràcticament totes les entitats del poble, acordades a través de la Comis-
sió de Festes, un grup de gent diversa en edats i parers que fan una tasca impagable tot traspuant una 
generositat i energia encomanadisses.

En aquest sentit, el programa que teniu a les mans, s’embolcalla amb els suggeridors grafits, obra dels tres 
artistes murals a qui es va encarregar el recent Somiem Teià, justament inspirats en les propostes ciuta-
danes dels “Pressupostos Participatius”. A dins, és clar, es detallen, amb pèls i senyals, les activitats que 
entre tots hem preparat i que esperem gaudir plegats:

La biblioteca, que enguany celebra els 10 anys, serà la pregonera. Hi esteu tots citats per donar el tret de 
sortida a la Festa, que comptarà amb els Gegants a tota gralla, les Corals amb els seus cants, els Dimonis 
tot cremant la nit, el Relleno a foc més lent i entre ple de moviment... Uns a peu cap a la Passejada i els Bal-
cons engalanats, altres a la Teialada o amb Vehicles sense motor Riera avall. O abillats cap al Sopar llunàtic, 
passant pel Què d’Aquí...  Tampoc hi faltarà el teatre, que hem triat pensant en xics i grans. Hi haurà festa 
grossa a l’Envelat amb bona música i sarau a discreció. I encara la Repicada de campanes, l’Ofici solemne i 
els Martins i Martines, que fan honor al nostre Sant patró. I xst... el Tei de Plata, que, com cada any, vol ser 
secret. Aquest cop, a més, la Festa es mostrarà a si mateixa orgullosa en una mena de selfie a l’exposició de 
la Unió. Tancarà amb la Festa Popular i la traca final amb alguna novetat. 

Tot això i més, trobareu en aquest programa que us presentem amb el desig que la conjuntura de les inde-
cisions i decisions polítiques no ens esguerrin la festa. Sortim de festa i cridem la llibertat, que una cosa no 
treu l’altra.

Bona Festa Major, Teià!

      Andreu Bosch i Rodoreda    Olga Parra Ordaz
      Alcalde       Regidora de Cultura
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Els grafits de la portada són de  
Bemie, Pablo Navas i Reos.  
Les obres varen formar part 
de l’exposició SOMIEM TEIÀ 

que va organitzar la Comissió 
d’Exposicions al juliol de 2019 a 

la CMC La Unió

Les fotografies que il·lustren el 
programa de Festa Major són 
d’en José Antonio Sancho i 

corresponen a la Festa Major 
2018. Les podeu veure totes a 
l’exposició de la CMC La Unió
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DIMARTS 5 DE NOVEMBRE

LA FLOR DE COLORS 
18 h - Biblioteca can Llaurador 
En un bosc on viuen diferents animals, plantes i arbres 
i on fins i tot hi ha una flor que té un pètal de cada co-
lor, es viu en harmonia fins que un dia deixa de ploure, 
l’estany s’asseca i els animals han de marxar…
Hora del conte a càrrec de La Flaps.
Edat orientativa: de 6 mesos a 4 anys.

DIMECRES 6 DE NOVEMBRE

VAIG NÉIXER AL CARRER WAGNER
EL 19-01-1919 DE BARCELONA 
19 h - Biblioteca can Llaurador 
En l’Any Brossa us convidem a aquesta presentació 
performàtica de Joan Brossa. Què passaria si Joan 
Brossa parlés d’ell mateix en boca d’una altra perso-
na? Viu després de la seva mort. Un artista no mor 
mai, Brossa no s’acaba.
A càrrec de Montse Vives, artista performer.

DIJOUS 7 DE NOVEMBRE

INSTANTS DE FESTA MAJOR
DE JOSÉ ANTONIO SANCHO
19 h - CMC La Unió
Exposició de fotografies de la Festa Major de 2018 a 
càrrec de José Antonio Sancho.
La Comissió d’Exposicions va encarregar al fotò-
graf que ens oferís la seva particular mirada sobre la 
festa major. Una nova i artística aproximació a Teià i 
a la nostra festa.
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DIVENDRES 8 DE NOVEMBRE

PREGÓ DE FESTA MAJOR
18.30 h - Biblioteca can Llaurador
Enguany la Biblioteca  celebra 10 anys i per això serà 
l’encarregada de cridar-nos a la Festa d’una manera 
màgica i sorprenent...  No hi faltaran el pà d’àngel, el 
moscatell i el most. 

COR ATÀLIA
20 h – CMC La Unió
El Cor Atàlia farà un recorregut de cançó coral d’aquí i 
d’allà amb música en directe dirigits per en Toni Soler.

CERCATAPES
20.30 h – Diferents restaurants de Teià
Els bars i restaurants participants del Cercatapes 
oferiran una tapa i una beguda. Un jurat designat 
decidirà el guanyador de la millor tapa, que s’endurà 
un premi. Els tiquets de participació es podran com-
prar a Promoció Econòmica, al carrer de la Baixada 
de les Moreres 1 (sota les escales de l’Ajuntament)

NIT JOVE 
23.30 h – Envelat de can Bruguera
Un any més la Nit Jove ens farà gaudir del ritme fins 
ben entrada la matinada. Aquest any comptarem 
amb Sample corp., un grup del Maresme que ho 
està petant fort. A continuació l’orquestra Angangas 
portarà els millors hits de tots els temps. Per acabar 
un DJ ens portarà música de tots els estils per tancar 
la nit. 

SANT MARTÍ 2019 · 5



DISSABTE 9 DE NOVEMBRE

BAIXADA DE VEHICLES SENSE MOTOR
11 h - Parc de can Godó
Per participar a la Baixada, una de les més tradici-
onals i amb més solera del Maresme, has d’enviar 
un correu electrònic a festesampaelcim@gmail.com, 
indicant: 1) nom del vehicle; 2) nombre  de partici-
pants; 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

GUERRA DE BOMBARDES
A continuació - Avda. Roca Suárez Llanos 
hi ha algunes guerres que ens agraden molt,  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

PREPARATS ARTISTES!
16.30 h – Carrer Àngel Guimerà
Engalanem el carrer amb banderoles i tot el que ens 
ensenyarà a fer la Marta Comas d’Artistraç. Des-
prés berenar per a tots els participants.
Ho organitza Artistraç–Escola d’art i els veïns del car-
rer Àngel Guimerà

TROFEU VILA DE TEIÀ
DE VETERANS DE FUTBOL
17 h – Camp Municipal de Sant Berger
Partit entre el Club Atlètic Teià i l’Agrupació Barça Ju-
gadors.

CONCERT DE GALA
18 h – Teatre La Flor de la Palma
Concert de cançó catalana, musicals, cançó napolita-
na, música clàssica… A càrrec del Cafè Trio, format 
per Marcel Casellas, tenor, Eva Solà, soprano i Jordi 
González, pianista. El conjunt del Berguedà té més 
de 20 anys d’experiència i una qualitat musical ex-
traordinària.
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SOPAR LLUNÀTIC
21.30 h – Envelat de can Bruguera
L’home va “xafar” la lluna per primera vegada el 20 
de juliol de 1969? Veritat o mentida? Però si sempre 
hem somniat la lluna en un cove, estem de mala llu-
na o de bona lluna o estem a la lluna de València i 
molts infants neixen amb bona lluna. 
Vinga va!, que  la lluna la pruna vestida o no de dol, 
amb bruixes o mussols, la tenim ben coneguda i ja 
fa temps que molts viuen a la lluna.  Ens vestirem de 
llunàtiques d’abans d’ahir, d’avui o del futur i sopa-
rem amb la lluna de novembre

És imprescindible apuntar-s’hi abans del 7 de no-
vembre a la Unió. Caldrà haver pagat per a reser-
var un lloc. El preu del sopar és de 12 euros. 6 
euros per als infants de 3 a 10 anys

HOTEL COCHAMBRE
23.30 h – Envelat de can Bruguera
Els treballadors d’aquest hotel fa anys que treballen 
incansablement per les festes de tot Catalunya. El 
grup de versions ens assegura la millor festa i molt 
bon humor a càrrec del seu líder indiscutible, en Be-
nito Inglada.

DISCOCHAMBRE
A continuació - Envelat de can Bruguera
Pels que encara no n’heu tingut prou ho allargarem 
una mica, la festa està assegurada!
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DIUMENGE 10 DE NOVEMBRE

XXXIII TROBADA DE GEGANTS
8 h – Parc de can Godó
A les 9.30 h arribada i plantada de gegants al parc 
de can Godó
A les 11.30 h Cercavila
A les 12.45 h Ball de Gegants al parc de can Godó
Ho organitza la Colla Gegantera de Teià
Cercavila de gegants amb 9 colles convidades, a més 
de les dues colles teianenques

BALCONADA!
11 h - CMC La Unió
Saps que fem un concurs d’engalanar balcons? I que 
el premi és un cap de setmana en una casa de turis-
me rural? Consulta les bases al final del programa, el 
tema d’aquest any és “Llunàtic”!
La Balconada és la passejada pel poble per a veure 
tots els balcons engalanats que participen al con-
curs; entre tots els participants es decidirà qui són 
els guanyadors.

VISITA GUIADA AL CAMPANAR
13 h – Campanar de l’església
A càrrec dels campaners de Teià

REPICADA DE CAMPANES
14 h – Campanar de l’església
Tot l’any ens han vigilat des de ben amunt: Martina, 
Cisa, Jacoba, Josepa, Assumpta i Jordina. I ara repiquen 
sense treva: tots apunt! Ja som a la vigília del gran dia!

EL CELLER ROMÀ D’EPICTET
17.30 h - Centre Enoturístic i Arqueològic de 
Vallmora
Visita guiada dinamitzada al celler d’Epictet per 
conèixer el procés d’elaboració i curiositats del vi 
romà i tast de 6 vins de pansa blanca DO Alella. Ins-
cripció prèvia a reserves@tanitdifusio.cat Preu: 10 €

EL CONILLET BLANC
18 h – Teatre La Flor de la Palma
El petit conill blanc ha perdut casa seva, el voleu aju-
dar a trobar-la? 
Espectacle amb música en directe per als més petits 
de la casa. Espectacle de la companyia Espiral Mà-
gica dirigit per Georgina Cort.
Preu entrada: 3 euros per persona.
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Tens ganes de formar part de la colla gegantera?
Vols col·laborar en fer créixer el teixit associatiu?
T’agrada preservar les tradicions?

En Pere Noguera i l’Elionor necessiten companyia! 
Apunta’t a la colla, hi ha moltes maneres de participar-hi.

Pots parlar directament amb ells a la Trobada o bé enviant un correu a
teiagegant@hotmail.com

Teià té un ric teixit associatiu on tothom hi té cabuda.  Consulta a la pàgina web
de l’Ajuntament (www.teia.cat) totes les entitats i troba el teu lloc!

Apunta’t a la
Colla Gegantera!



DILLUNS 11 DE NOVEMBRE
REPICADA DE CAMPANES
9 h - Campanar de l’església
Decidides toquen les nostres campanes, Sant Martí 
ja no es fa esperar més. Avui relleno, Tei i ofici us es-
peren, bona diada!

OFICI DE FESTA MAJOR
11 h - Església de Sant Martí
Tradicional missa en honor a Sant Martí presidida 
pel bisbe auxiliar Antoni Vadell. Amb la participació 
del Cor Parroquial i cantada dels goigs en finalitzar.

FOTOGRAFIA DE MARTINS I MARTINES
A l’acabar l’ofici - Escales de l’església
Aviseu tots els Martins i Martines, que no hi falti nin-
gú! I posem per a la foto que s’exposarà a la Unió a 
partir del 13 de desembre; tots els que hi surtin en 
podran recollir una còpia en paper.

LA RECEPTA PERDUDA!
11 h - Plaça Sant Martí
Joc de pistes per a descobrir on s’amaga la recep-
ta del relleno. Ens hi ajudes? Segur que passem una 
bona estona!

CONCURS DE RELLENO
11.45 h - Plaça Sant Martí
El plat tradicional és difícil de fer i sobretot vol mol-
tes hores, per això volem premiar 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 gua-
nyador i un acompanyant podran anar al Restaurant 
Tresmacarrons a viure l’experiència “Dijous de Vi”
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BALLADA DE SARDANES
A l’acabar l’ofici - Plaça Sant Martí
Tradicional ballada amb la Cobla Premià

TASTET DE RELLENO
A la mitja part de les sardanes
Enguany s’estrena en el tastet el Restaurant Cam-
bray de Teià. Des de la Comissió de Festes els agraïm 
per endavant el seu compromís amb les tradicions de 
Teià. Aprofiteu el dia de festa i veniu a tastar-lo, que 
segurament és l’únic dia de l’any que ho podreu fer.

LLIURAMENT DEL TEI DE PLATA I 
TEIANENC DE L’ANY
19 h – CMC La Unió
Entrega del guardó anual que atorga el consistori 
per honorar una persona o entitat i descoberta del 
Teianenc de l’Any decidit per votació popular a partir 
de les propostes dels teianencs.



DIJOUS 14 DE NOVEMBRE
A VISTA D’OCELL (LA MÀQUINA 
VOLADORA DE LEONARDO)
18 h - Biblioteca can Llaurador 
Observem el vol dels ocells tal com va fer Leonardo 
da Vinci? En aquest taller començarem per dibuixar 
com són les ales i la cua dels ocells al volar i a partir 
d’aquest model construirem una reproducció a es-
cala de la màquina voladora de da Vinci ( amb fusta, 
roba, filferro, fils...) que podrem penjar del sostre de 
l’habitació. Adreçat a infants a partir de 7 anys. A càr-
rec d’El Taller. 

Amb inscripció prèvia a b.teia@diba.cat o bé al 
935550104. 

PEL·LÍCULA LA XIRGU
20 h – Masia can Llaurador
En els 50 anys de la seva mort recordarem la que 
fou una de les millors actrius tràgiques del teatre 
universal del segle XX. Una dona amb indomable vo-
cació teatral que va revolucionar el món del teatre i 
les arts escèniques. Us convidem a conèixer més a 
la “Xirgu”. 
A càrrec de Dones 21

DIMARTS 12 DE NOVEMBRE
PLANETARI FAMILIAR
17.30 h / 18.30 h - Biblioteca can Llaurador 
El Planetari digital d’Explora360 és un format innova-
dor, tecnològic i de qualitat que captiva l’interès dels 
participants i facilita l’aprenentatge de la temàtica re-
alitzada. Adreçat a famílies amb infants de 3 a 7 anys. 

Amb inscripció prèvia a la Biblioteca can Llaurador,  
a b.teia@diba.cat o bé al 93 555 01 04.

DIMECRES 13 DE NOVEMBRE
CREA EL TEU ARTBOT
18 h  - Biblioteca can Llaurador  
Construeix un robot amb material reciclat i fes que 
pinti sol, dibuixant o no patrons. Els participants 
s’enduran a casa el robot (sense motor) i el dibuix 
que hagi creat. Adreçat a infants de 6 a 8 anys. A 
càrrec de la Fundació Pere Tarrés 

Amb inscripció prèvia a b.teia@diba.cat o bé al 93 
555 01 04.

RHÜMIA de la RHUM&CIA
20 h – Teatre La Flor de la Palma
Rhümia és el segon espectacle de teatre de pallas-
sos de la companyia Rhum & Cia, companyia crea-
da en homenatge al reconegut pallasso Joan Mon-
tanyès, més conegut com a Monti. Un espectacle 
per a tots els públics amb una dramatúrgia teatral 
plena d’humor, jocs de paraules, gamberrades, mu-
sicalitat i una alta dosi de tendresa i emoció a partir 
d’una selecció d’entrades clàssiques i nous números 
de creació, que farà les delícies de petits i grans.
Preu entrada: 6 euros

© Martí E. Berenguer
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DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE
ESCAPE ROOM – VÍCTIMA 17
18 h – Casal de joves
Hi ha un assassí en sèrie lliure i segueix un patró molt 
concret. Segons aquest patró, en 90 minuts matarà 
la víctima 17. VUIT, el Departament d’Intel·ligència 
Territorial té vàries proves dels crims, però els queda 
alguna cosa per lligar. Heu estat cridats a col·laborar 
degut a les vostres grans capacitats deductives i d’in-
vestigació. Sereu capaços i capaces d’atrapar-lo i evi-
tar que mati la seva pròxima víctima abans de temps?
El Casal de Joves organitza un escape room per joves 
de 12 a 18 anys. 

Places limitades. Activitat gratuïta amb inscripció: 
casaldejoves@teia.cat. En acabar el joc, es realit-
zarà un sopar de germanor (Gratuït). 

XERRADA: EL MERIDIÀ VERD
19 h  – Biblioteca can Llaurador
A càrrec de Toni Marí del Parc de la Serralada Litoral

GRESCA GEGANTERA
19 h – Església de Sant Martí
Els Gegants de Teià estan de festa i els acompanya 
la xaranga Buskant el To de Sitges per acabar-se 
de lluir. Sortiran de l’Església, cap a la carretera d’en 
Sarró, pel passeig de la Riera i a La Unió descansa-
ran un moment per recuperar les forces.

QUÈ D’AQUÍ
20 h – CMC La Unió
El joc que posa a prova els teus coneixements sobre 
Teià i la seva gent. Cal apuntar-se en un grup de qua-
tre persones a cultura@teia.cat. El premi és un àpat 
per a tot l’equip al Restaurant Nou Antigó. 

GRESCA GEGANTERA
22 h – CMC La Unió
Els gegants no paren, sembla que no es cansin mai, 
però ara ja els toca reposar, acompanyem-los tots 
cap a la dormida. En acabar, pa amb vi i sucre a càr-
rec d’Òmnium Cultural
Recorregut: Unió, passeig de la Riera, torrent de 
Casa Bru, Pere Noguera,  Riera, Rampa, Església. 

© Martí E. Berenguer
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DISSABTE 16 DE NOVEMBRE
XXV PASSEJADA: EL PAISATGE URBÀ 
DE TEIÀ A TRAVÉS DELS TEMPS 
9 h – CMC La Unió
Disseminats, barris, carrers i nuclis de població.
Teià es forma a partir d’un grup de masies aïllades 
que envolten l’església. Amb el temps s’edifiquen no-
ves cases al voltant de l’església formant carrers, al 
nucli separat del Masnou i  als barris situats al da-
munt d’antics horts o vinyes. A càrrec d’en Jordi i en 
Josep Maria Balada. Ho organitza l’Arxiu Històric 
amb la col·laboració d’Òmnium Cultural

Cal apuntar-se a La Unió abans del dia 13 de no-
vembre; el preu del tiquet és de 3 euros.

CONCERT CORAL ESCLAT
17.30 h – Església Parroquial
La Coral Esclat dirigida per en Víctor Barber estarà 
acompanyada per l’Orfeó Nova Tàrrega de Tàrrega 
i la Coral Sant Ignasi de Barcelona en un concert 
organitzat per Catalunya Coral de la FCEC. 

BALL PER A LA GENT GRAN
18 h – CMC La Unió
El duet Axis  ens garanteix un bon ball durant tota 
la tarda. Cal apuntar-se a la Unió i al Casal de Gent 
Gran per a reservar el berenar.
Hi col·labora el Casal de la Gent Gran 

CORREFOC INFANTIL
18.30 h - Ajuntament
Els dimoniets i dimonietes de la Colla portem tot 
l’any esperant el moment d’agafar les maces i cre-
mar Teià. Sumeu-vos a la festa del foc dels més me-
nuts en família, us hi apunteu?
Recorregut: Ajuntament de Teià, Víctor Català, Tor-
rent de Casa Bru, Plaça Catalunya, Passeig de la Rie-
ra, La Rampa i Plaça Sant Jaume. 
Ho organitza la Colla de Dimonis de Teià
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BALL DE BÈSTIES
19.30 h - La Rampa
Al mes de novembre a en Batraci, la nostra bèstia 
de foc, li encanta tornar als carrers de Teià, acom-
panyat d’altres bèsties, per exhibir-se i ballar amb 
solemnitat. 
Recorregut: Al finalitzar el correfoc infantil anirem en 
cercavila des de la plaça Sant Jaume fins al Passeig 
de la Riera passant per La Rampa.
Ho organitza la Colla de Dimonis de Teià

CORREFOC
21 h – Plaça Sant Martí
Els Dimonis de Teià arribem un any més des de l’in-
fern disposats a cremar places i carrers de la Vila 
de Teià. Gaudint de la festa del foc per excel·lència, 
volem fer-vos saltar, ballar i córrer entre espurnes.  
La Colla més diabòlica del poble juntament amb en 
Batraci, la seva bèstia de foc, tornem amb l’especta-
cle i pirotècnia més espatarrants. 
Recorregut: Plaça Sant Martí, Víctor Català, Pere Nogue-
ra, Passeig de la Riera, Antoni Gaudí, Antonio Machado, 
Doctor Barrera, Passeig de la Riera, Plaça Catalunya, 
Passeig de la Riera i Plaça de Teixidores i Ordidores. 
Ho organitza la Colla de Dimonis de Teià, amb la 
col·laboració de l’Escola d’Arts Escèniques Bibiana 
Morales

PETEM LA NIT
00 h – Parc de can Godó
I com cada any, després del Correfoc al Parc de Can 
Godó volem culminar la vetllada amb el “Petem la 
Nit”, una festa amb ambient popular on hi trobareu 
DJ’s de Teià i una barra a càrrec dels Dimonis. No 
podeu faltar-hi, serà èpic!
Ho organitza la Colla de Dimonis de Teià
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DIUMENGE 17 DE NOVEMBRE
XVI TEIALADA
9 h - Espai can Llaurador
Pedalada popular en bicicleta de muntanya. Més infor-
mació i inscripcions a  http://clubexcursionistateia.cat/
Ho organitza el Club Excursionista de Teià

OPEN SANT MARTÍ
9 h – Bar La Masia
Open a quatre partides de 300 punts o  45 mi-
nuts. Reserva i inscripcions al Sr. Andreu Ganges 
(651470973) o al Sr. Marcel Castells (676873360)
Ho organitza el Club de Domino de Teià

MINITEIALADA
12 h – Espai can Llaurador
Pedalada pels més menuts (Recomanat fins els 9 
anys). Recorregut marcat per la zona dels jardins 
de Can Llaurador. Més informació i inscripcions a  
http://clubexcursionistateia.cat/
Ho organitza el Club Excursionista de Teià

TAST AL MERCAT
12 h – Mercat Municipal

16 · SANT MARTÍ 2019



FESTA POPULAR
17 h - Parc de can Godó
Tarda per jugar tots junts als jocs de sempre: es-
tirar la corda, curses de sacs o pujar dalt la cuca-
nya. I ballar amb l’animador infantil Jordi Tonietti. I 
quan acabem, xocolata desfeta per a tots! A la plaça 
també podreu trobar una paradeta per conèixer de 
prop la tasca de Djouma i col·laborar a través de les 
bosses de tela i les joguines solidàries que ens aju-
den a seguir garantint una educació de qualitat en 
aquest barri dels afores de Bamako.

FI DE FESTA
20.30 h – La Rampa
Tanquem la Festa a ritme d’himne, amb un especta-
cle de làser, amb efectes d’animació, llum i so per-
sonalitzats per al nostre fi de festa, projeccions que 
recordarem fins el proper Sant Martí. Acompanyat 
de la botifarrada i la selecció de fotografies que ens 
haurà preparat la Comissió de Festes.

Djouma és una associació sense ànim de lucre 
que des del 2015 treballa a Mali i Uganda pels 
drets de la salut i l’educació, així com per l’em-
poderament de la dona. Enguany presenta un 
nou projecte educatiu, Kalan Yiriwa (l’escola que 
avança, en la llengua local), basat en la formació 
al professorat, les beques escolars i el suport 
en material educatiu a la mateixa escola on ja 
va construir una aula de preescolar. Laia Dosta, 
teianenca de l’any 2018, és fundadora i coordi-
nadora d’aquesta entitat.
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EXPOSICIONS

CMC LA UNIÓ
INSTANTS DE FESTA MAJOR DE JOSÉ ANTONIO SANCHO
El passat novembre, 2018, en José Antonio Sancho va anar a tots els actes de la Festa Major de Teià amb la seva 
càmera amb l’objectiu de poder-nos fer memòria i mostrar-nos la seva visió de la Festa Major.
Fins al 24 de novembre de 2019
Inauguració dijous 7 de novembre a les 19 h

CMC LA UNIÓ
LA IMPORTÀNCIA DE DIR-SE MARTÍ: LA FESTA MAJOR EN IMATGES
Recull d’imatges de la Festa Major, fetes per tots els voluntaris que ens les van enviant.  També s’exposaran 
les fotografies del concurs de la Festa Major, totes les del concurs tradicional i una selecció de les participants 
al concurs d’instagram. Els Martins i Martines podran aprofitar aquell dia per a recollir la seva foto en paper.
Fins al 12 de gener de 2020
Inauguració el dia 13 de desembre a les 19.30 h a la CMC La Unió

BIBLIOTECA CAN LLAURADOR
COMPOSITORS MUSICALS DE TOTS EL TEMPS I TOTES LES TÈCNIQUES 
PICTÒRIQUES
A càrrec de Josep Malagarriga
Fins al 29 de novembre de 2019
Inauguració el dilluns 4 a les 19 h a la Biblioteca can Llaurador

CA L’ANTIGA
ANTILÒGICA. VICTÒRIA PUJADAS
Victòria Pujadas és una artista multidisciplinar que ha destacat per les seves instal·lacions plenes de llum i 
poesia. No obstant, la seva trajectòria abasta moltes sèries de producció plàstica que mostren un recorregut 
pictòric molt material i alhora conceptual on el suport té presència recolzant i reforçant la visió pictòrica. Ca 
l’Antiga li ha proposat una mostra del seu treball que sigui un recull de les sèries més importants dels darrers 
anys. El resultat és “ANTILÒGICA”, un recorregut inspirat per tots els moments forts d’una part de la seva vida 
com a artista en la seva vessant plàstica. 
Fins al 17 novembre de 2019
Inauguració 19 d’octubre a les 18.30 h a Ca l’Antiga
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PARTICIPANTS
Aquest concurs és  obert a tothom que hi estigui 
aficionat.

TEMA
El tema de les fotografies presentades és la FESTA 
MAJOR DE SANT MARTÍ 2019, 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 20 de novembre de 2019.

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 el qual 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 que 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 13 de 
desembre a les 19 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.

EL CONCURS DE FOTOGRAFIA
F   T   MAJOR’19!
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OBJECTE
El concurs fotogràfic #fotomajor19 
consisteix a publicar fotografies de 
la FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ 
2019 (incloent-hi qualsevol activitat 
o situació que es generi a partir de 
la festa) etiquetant-les amb el has-
htag #fotomajor19 a la xarxa Insta-
gram. 

TERMINI
El concurs s’iniciarà el dia 7 i finalit-
zarà el dia 17 de novembre de 2019 
a les 23.59 h. 

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

Els participants hauran de:
- Realitzar una fotografia durant la 
Festa Major de Sant Martí 2019 en 
la que aparegui algun element que 
permeti identificar la festa.
- Etiquetar la fotografia amb el has-
htag #fotomajor19 
No hi ha limitació de quantitat de 
fotografies per participant.

CARACTERÍSTIQUES DE LES 
FOTOGRAFIES
Els participants, pel fet de partici-
par, declaren sota la seva respon-
sabilitat que les imatges no tenen 
cap contingut ni material obscè, 
sexualment explícit, violent, ofen-
siu, 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 fotografi-
es i missatges que incompleixin les 
premisses anteriors, que malmetin 
la imatge institucional de l‘Ajun-
tament de Teià, així com les que 
siguin discriminatòries per raó de 
naixement, raça, sexe, religió, opi-
nió o qualsevol altra condició o cir-
cumstància personal o associada.

PREMIS
Primer premi: 50 euros
Segon premi: 30 euros
*El jurat podrà atorgar un accèssit 
si així ho considera oportú.
Els premis es lliuraran el dia 13 de de-
sembre a les 19 h a la CMC La Unió 
durant la inauguració de l’exposició 
La importància de dir-se Martí. 

SELECCIÓ DE PROPOSTES 
GUANYADORES
Un jurat integrat per persones vincu-
lades a l’organització s’encarregarà de 
seleccionar els guanyadors dels dos 
premis, tenint en compte el nombre 
de “likes” que rebin així com l’origina-
litat de la imatge i el seu valor estètic.

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 per fer-ho.
Les obres premiades passaran a ser 
propietat de l’Ajuntament de Teià 
el qual 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 su-
posa l’acceptació íntegra de totes 
les bases. Qualsevol imprevist o 
aspecte no  previst  en aquestes 
bases serà resolt per l’organització 
d’aquest concurs.

FOTOMAJOR’19!
A INSTAGRAM
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CONCURS DE RELLENO
El dia 11 de novembre es cele-
bra el patró amb el plat tradicio-
nal de Teià, el relleno. Participa al 
concurs i col·labora a preservar 
les tradicions teianenques, ani-
ma les generacions més joves 
a participar-hi activament i enri-
queix la Festa Major.

Per participar al concurs cal 
portar 2 pomes en una casso-
leta 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.

El veredicte es donarà conèixer 
a la mitja part de les sardanes, 
el mateix dia 11 de novembre a 
la plaça Sant Martí

12 JOVE

PREMI JOVE
(menors de 20 anys)
Un àpat per a dues 

persones a la Pizzeta

Hi haurà records exclusius per a tots els participants.Hi haurà records exclusius per a tots els participants.Hi haurà records exclusius per a tots els participants.Hi haurà records exclusius per a tots els participants.Hi haurà records exclusius per a tots els participants.Hi haurà records exclusius per a tots els participants.

PRIMER PREMI
Experiència gastronòmica 

Dijous de Vi per a dues per-
sones al Restaurant Tresma-

carrons del Masnou

SEGON PREMI
Un àpat per a dues 

persones a la Bona Estrella
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BALCONADA19!
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.

CATEGORIES
S’estableixen dues categories:
Infantil: fins a 16 anys
Adults: a partir de 17 anys

Instruccions per a participar
- Adorneu el balcó o la finestra com més us agradi, amb una temàtica 

“LLUNÀTICS” com a element principal.
- El balcó haurà d’estar guarnit del 7 al 17 de novembre.
- Apunteu-vos a la Unió abans del dia 8 de novembre.
- El dia 10 de novembre a partir de les 11 h passarem a veure el vostre balcó.

PREMI
- Premi adult: El primer premi serà una nit a la casa de turisme rural 

Cal Sastre (Santa Pau – Garrotxa) amb sopar i esmorzar per a dues 
persones.

- Premi infantil (fins a 16 anys): 4 invitacions al Cosmocaixa amb entrada 
al planetari.

- Hi haurà detall d’agraïment per a tots els participants.

VEREDICTE
- Es farà saber el guanyador el dia 11 de novembre durant del Concurs 

de relleno a la plaça Sant Martí.

JURAT I VALORACIONS
La Comissió de Balcons, amb l’ajuda de totes les persones que facin el re-
corregut 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 naturals, reutilitzables, reciclats

ALTRES
Tot el que no estigui previst en aquestes bases serà resolt per la Comis-
sió de Balcons.
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LES FIGURES
AMAGADES
CONCURS PER ALS 
APARADORS DELS 
COMERÇOS LOCAL

Enguany, els Corresponsals 
del Casal de Joves han ama-
gat figures representatives de 
la festa major pels aparadors 
dels comerços del municipi. 
Les trobaràs totes?
Recull la targeta a l’Ajuntament 
o la Unió, omple-la i porta-la 
a la bústia situada a la Unió 
abans del 17 de novembre a 
les 14 h. Durant la festa Popu-
lar del 17 de novembre, entre 
totes les butlletes correctes, se 
sortejarà un premi! 
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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...)

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, per donar 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. Des-
prés, 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.

24 · SANT MARTÍ 2019



ACTES DE PAGAMENT
Totes les entrades es poden comprar anticipadament a la CMC Unió en el seu horari habitual (de dimarts a 
dissabte de 18 a 20.30 h; dissabte i diumenge d’11 a 14 h)

Sopar llunàtic: dissabte 9 de novembre, 21.30 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 6 de novembre.
No es vendran tiquets el mateix dia.
Per a poder reservar una taula cal haver pagat.
Les taules són de 10 comensals; sempre que es pugui es compartirà taula i no es deixaran llocs buits. El menú 
és escudella i pollastre rostit amb prunes. Les places són limitades.

Teatre familiar. El conillet blanc: diumenge 10 de novembre, 18 h
Entrada general: 3 euros
Aforament limitat, butaques no numerades.
Us preguem que no entreu amb cotxets al teatre.
Es podran comprar entrades, també, 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 podran fer fotografies ni gravar sense permís exprés de l’organització.

Teatre. Rhümia de la Rhum&Cia: dimecres 13 de novembre, 20 h
Entrada general: 6 euros 
Entrades no numerades. Aforament limitat.
Es podran comprar entrades, també, 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 podran fer fotografies ni gravar sense permís exprés de l’organització.

Passejada popular: dissabte 16 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.
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CONSELLS PER A UNA FESTA MAJOR SEGURA

ACTES DE FOC: 
CORREFOCS I BALL DE BÈSTIES
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.
Per als veïns:
- Retireu els vehicles del recorregut, recolliu la roba 
estesa i plegueu els tendals.
- Tanqueu totes les portes i finestres per tal d’evitar 
l’entrada de coets. Si convé, cal que protegiu els vi-
dres de finestres i aparadors amb cartrons.
- Eviteu llençar res als contenidors d’escombraries 
abans del correfoc i, si és imprescindible, assegu-
reu-vos de deixar el contenidor ben tancat.
- No deixeu trastos vells al carrer.

MOBILITAT
Diferents actes de la Festa Major afectaran la mo-
bilitat de vehicles al centre del poble, preveieu amb 
temps els vostres moviments.

BAIXADA DE VEHICLES
El passeig de la Riera quedarà totalment tallat al 
trànsit de les 11 a les 12.30 h, del parc de can Godó 
al a rotonda de l’1 d’Octubre.
L’avinguda Roca Suàrez Llanos estarà tallada de la 
cantonada amb el carrer Tenor Viñas fins a la roton-
da de l’1 d’Octubre, de les 11 a les 14 h.

ENGALANEM EL CARRER ÀNGEL GUIMERÀ
A partir de les 16 h no es podrà circular ni aparcar al 
carrer Àngel Guimerà.

TROBADA DE GEGANTS
El passeig de la Riera tindrà pas alternatiu de cotxes 
durant la cercavila, de les 11.30 a les 12.30 h.
ACTES AL TEATRE LA FLOR DE LA PALMA
Es tallarà el trànsit al carrer Pere Noguera durant els 
actes al teatre, els dies 9, 10 i 13 de novembre.

RELLENO I SARDANES
No es podrà aparcar ni circular per la plaça Sant 
Martí durant tot el matí del dia 11 de novembre.

CORREFOC
No podrà haver-hi cap cotxe aparcat en el recorregut.
No es podrà circular per cap tram del recorregut 
mentre hi hagi els correfocs en funcionament.
Els recorreguts són:
CORREFOC INFANTIL: Ajuntament de Teià, Víctor Ca-
talà, Torrent de Casa Bru, Plaça Catalunya, Passeig 
de la Riera, La Rampa i Plaça Sant Jaume.
CORREFOC: Plaça Sant Martí, Víctor Català, Pere 
Noguera, Passeig de la Riera, Antoni Gaudí, Antonio 
Machado, Doctor Barrera, Passeig de la Riera, plaça 
Catalunya, Passeig de la Riera i Plaça de Teixidores i 
Ordidores. 

TEIALADA
La cursa sortirà de can Llaurador i creuarà el poble, 
no es tallarà la circulació dels cotxes però hi haurà 
pas alternatiu en alguns trams. Conduïu amb res-
pecte i responsabilitat.
FI DE FESTA
No es podrà aparcar a la plaça Sant Martí de les 17 
a les 22 h
No es podrà circular per la plaça Sant Martí de les 
19 a les 22 h
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RECORREGUT ALTERNATIU
Durant la baixada de vehicles, el correfoc i la trobada 
de gegants us recomanem que utilitzeu el recorre-
gut alternatiu senyalitzat per la Molassa

APARCAMENTS
Recomanem que utilitzeu els aparcaments habilitats 
al torrent del Dr. Barrera i al solar de Can Bruguera.
Del 8 a l’11 de novembre no es podrà aparcar al solar 
de can Bruguera perquè hi haurà instal·lat l’envelat

DE FESTA, RESPECTA
Punt Lila: hi haurà instal·lat un punt d’informació els 
dies 8 i 9 a davant de l’envelat de Festa Major de les 
23 a les 05 h de la matinada. El dia 16 de novembre 
estarà al parc de can Godó.
Davant de qualsevol agressió no siguis còmplice: ac-
tua, dona suport i rebutja-la.
Si és una emergència sanitària o policial, truca al 
112.
Beu amb moderació, combina amb begudes no al-
cohòliques, no cal que beguis a totes les rondes, si 
beus no condueixis.
Utilitza els WC químics i les papereres que s’instal-
laran, utilitza els gots reutilitzables. Mantinguem el 
poble net.

PER UNES FESTES MÉS SOSTENIBLES
Redueix la generació de residus, el millor residu és 
el que no es genera!
Reutilitza, evitem els objectes d’un sol ús.
Recicla fent servir correctament els contenidors de 
recollida selectiva.

NOTES GENERALS

El cap de setmana del 8 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, la trobada de gegants, les 
sardanes i el concurs de relleno es faran 
a l’envelat de Can Bruguera. La Festa 
Popular, a la CMC La Unió.

Tots els actes començaran puntualment.

L’organització es reserva el dret de canviar 
o alterar el programa per causes de força 
major sense avisar prèviament. 

La Fira d’atraccions s’instal·larà a can 
Llaurador de l’1 al 17 de novembre.

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.
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Mocador de Festa Major
I ja són 16 els mocadors
que tenim de la Festa Major!

Com sempre a Can Bassols de Teià 
som assessors immobiliaris i gestors 
del vostre habitatge
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Passeig de la Riera, 142. Teià (Barcelona)
93 540 25 50 · contacto@bonaestrella.com

Facebook: @La Bona Estrella
Instagram: @labonaestrella

Buenos Aires, 22. El Masnou (Barcelona)
93 504 90 90 · contacto@lamagnolia.es

www.lamagnolia.es

Facebook: @lamagnoliataverna
Instagram: @lamagnoliataverna
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AUTO REPARACIONS TEIÀ
MECÀNICA I ELECTRICITAT DE L’AUTOMÒBIL

• Revisions i manteniment de totes las marques i vehicles nous sense 
perdre garantia oficial (Segons llei vigent)

• Distribucions, frens, embragatges, amortidors....
• Càrregues i reparacions d’aire condicionat
• Pre-itv i servei de trasllat a la ITV
• Servei de planxa i pintura, pneumàtics i substitucio de vidres
• Servei de recolllida i lliurament a domicili

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

c/ Can Bassols, 9 TEIA
(Davant parc de can Godó)
Tel.:93 555 62 69
autoteia@gmail.com
autoreparacionsteia.com

MIREU LESOFERTES
A LA NOSTRA WEB



































T’agrada la música?
Vols tocar el tabal?
Vols formar part
de la Colla de Dimonis?
Envia’ns un correu i participa-hi!
dimonisteia@gmail.com

CENTRE ENOTURÍSTIC I ARQUEOLÒGIC DE VALLMORA
10 anys de l’obertura al públic del celler romà i el centre d’interpretació
Estigueu atents a l’agenda, hi haurà actes de celebració des d’aquest mateix octubre i durant l’any vinent

Hi ha moltes maneres de participar
de la vida del poble. 
Si tens ganes de col·laborar activament
en l’organització de les festes o les exposicions 
de l’àrea de cultura, només t’has de posar en 
contacte amb nosaltres: cultura@teia.cat

c/ Ernest Lluch, 40. 08329 Teià
Tel. 93 555 99 77 (dissabte i diumenge, de 10 a 14h)
reserves@tanitdifusio.cat
http://www.tanitdifusio.cat/ca/visita-grup-cella-vinaria

Ajuntament
de Teià



Bona Festa Major!

Obert de dijous a dissabte midgia i nit
Av. Maresme, 21. 08320 El Masnou
T: 935 40 92 66

www.tresmacarrons.com



La Comissió de Festes, les entitats
i l’Ajuntament de Teià han organitzat

la Festa Major de Sant Martí 2019

Agrupament Escolta Mintaka
AMPA CEIP El Cim

Artistraç – Aula d’Art 
Arxiu Històric

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

Corresponsals del Casal de Joves
Dones 21

Escola d’Arts Escèniques Bibiana Morales
Fons Batllori

Òmnium Cultural Alella, Teià, El Masnou
Parròquia de Sant Martí

Societat La Flor de la Palma
Veïns del carrer Àngel Guimerà

Ajuntament
de Teià




