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9h Ping-pong
12h Mostra teler
12h Passejada balcons
16h Mostra teler
18h Concert líric
18h Espectacle infantil
21.30h Sopar de nassos
23.30h Ball
03h La rematada

9h Open de Dòmino
11h Baixada Vehicles
12h Guerra Bombardes
13h Llancers
17h Festa Popular
19.30h Passi fotografies i
pa amb vi i sucre
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PORTADA
Autora: Laura Soler Prats
Títol: Deteiàdament
Tècnica: retolador i digital
Teianenca nascuda un 23 de gener del 1993, des de ben
petita que du un llapis a la mà i quan veu un foli en blanc

s´hi llença de cap per fer algun gargot que li passi per la ment.
Veient la seva afició pel dibuix va decidir estudiar il·lustració
a l’escola Llotja i més endavant un màster d’animació de
personatges en 3D.
Fins ara ha col·laborat en revistes, contes, retrats i tots el
encàrrecs que li han anat sorgint.
El seu blog: laura-soler.blogspot.com.
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T

relleno, per llepar-se’n els dits, amb
el concurs i el tast.

Per segon any consecutiu,
continuem amb la col·laboració amb
Arenys de Munt, amb qui compartim
Festa Major i patró de Sant Martí, i
també la tradició gastronòmica del

I novetats, és clar: un sopar
de Nassos popular; el nou
cercatapes juvenil; una exposició
performance a la Unió, amb
l’artista Joan Casellas; una
altra exposició al nou Espai can
Llaurador tot recordant la indústria
tèxtil de Teià, amb Òmnium
Cultural... I, maridant-ho amb
la garnatxa negra arrelada al
sauló, jornada de portes obertes
del celler romà i del nou Centre
Enoturístic i Arqueològic de
Vallmora, reobert recentment amb
la gestió de Tanit... I, dins l’àmbit
de la cooperació, a proposta del
Consell Municipal de Solidaritat
i Cooperació, també tindrem
teatre dedicat a sensibilitzar la

eià i la tardor mariden
per la Festa Major, amb
la verema enllestida. Seguint
la tradició dels darrers anys,
amb pregó participatiu i teatral,
enguany a càrrec de l’Esplai Itaca,
que celebra el 30è aniversari;
geganters i dimonis de Teià també
mariden com la pansa blanca i
la garnatxa blanca, amb la 30a
Trobada de Gegants i el Correfoc
indispensable; la Teialada amb
bicicleta de muntanya pel Parc
de la Serralada Litoral, i un llarg
etcètera d’activitats del nostre
actiu teixit sociocultural.
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ciutadania a l’entorn del problema
europeu dels refugiats, a càrrec de
l’actor i humorista teianenc Ernest
Tarradas.
Quan totes les fetes majors del
Maresme ja reposen, la tardor a
Teià ens duu els bolets (toquem
ferro!) maridats amb la gresca de
la Festa Major.
Gràcies a la Comissió de Festes
(que no té preu...) i a les entitats i
comerços col·laboradors!
Gaudim-ne!
Andreu Bosch i Rodoreda
Alcalde

ot l’any Teià es mostra com
una vila dinàmica i rica
social i culturalment i amb un
teixit associatiu vigorós i actiu i
d’aquest treball altruista i abnegat
de les entitats en deriven un munt
d’activitats que omplen el nostre
poble de vida cultural i social. Com
a conseqüència d’aquest fet, la
Comissió de Festa Major i les àrees
de Participació Ciutadana reben
un ampli ventall de propostes
culturals, esportives, familiars
i juvenils per distribuir en el
programa de Festa Major.

T

El d’enguany és un programa que
reflecteix intensament aquest tret
diferencial de Teià i fa que el gruix
d’activitats programades sorgeixin
de l’associacionisme teianenc
i de la capacitat de les entitats

i persones a títol individual de
participar activament en la festa
gran de Teià, Sant Martí.
Fent un capmàs del programa
constatem que més d’un 70% de
la programació és de producció
local i com a regidor de cultura
no em queda més que agrair la
implicació constant de les entitats
i les comissions organitzadores
del cicle festiu de Sant Martí.
Tant és així que per més que
mirem d’encabir la Festa Major
en un cap de setmana, el volum
d’activitats proposades i la il·lusió
mostrada en totes elles ens fan
allargar la nostra festa abraçant-ne
dues. I, què carai, és novembre,
si, i què? La Festa Major és una
vegada l’any i volem viure-la tota,

de dalt a baix!
No us perdeu cap acte! N’hi ha de
tots colors, per a totes les edats i
pensats per a vosaltres.
Ara toca, doncs, gaudir-ne
intensament, tan intensament com
en gaudim els qui la preparem per
a tots els teianencs i teianenques.
Per Sant Martí la pinya cau del
pi, i arriba la roina, la fresca, l’olor
a castanyes i a terra humida i
tot plegat ho celebrem sortint al
carrer, participant a dojo d’un munt
d’activitats per a petits i grans,
saltant, ballant, compartint, cantant,
escoltant, observant, vibrant i cridant
ben fort, VISCA LA FESTA MAJOR DE
TEIÀ, VISCA SANT MARTÍ.
Francesc Ribas París
Regidor de Cultura
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Dimecres 2

Taller de Relleno
A les 19 h a la CMC La Unió
Enguany aprendrem com fan el
relleno a Arenys de Munt. A càrrec
de l’entitat Breda de l’Eixample.
Activitat gratuïta, cal inscriure’s a
cultura@teia.cat o passar per la Unió.

Dijous 3

Els envelats de Festa Major
A les 19.30 h a la CMC La Unió
Xerrada sobre la història dels
envelats a Catalunya a càrrec de
Francesc Albardaner.
Ho organitza Òmnium Cultural.

Divendres 4

La unió d’idees disperses
A les 18.30 h a la CMC La Unió
Inauguració de l’exposició de Joan
Casellas en motiu de la Festa Major.
Ho organitza la Comissió
d’Exposicions.

Pregó de Festa Major
A les 20 h a la plaça Catalunya
El grup d’esplai Itaca ha organitzat
el pregó per celebrar el seu 30è
aniversari.
Ho organitza l’Esplai Itaca.
El Què d’Aquí
A les 22 h al teatre de La Flor de la
Palma
Creus que ho saps tot de Teià?
Joc per a posar a prova els teus
coneixements del poble. Fes un
grup de quatre persones i apunta’t
enviant un correu electrònic a
ŴRUGHODSDOPD#JPDLOFRP(OSUHPL
serà un sopar per a tot l’equip al
Restaurant Antigó.
Ho organitza La Societat La Flor de
la Palma.
Disco Jove
A les 21.30 h al Casal de Joves
La Discoteca del Casal de
Joves és una activitat on els joves
hi podran trobar música, festa i
sobretot molta diversió. Esperem
que sigui un lloc de trobada de
molts joves de Teià! Ho organitza la
Regidoria de Joventut.

Dissabte 5

XXII Passejada: noms i
motius de les cases
A les 9 h a la CMC La Unió
Coneguem l’origen, les curiositats i les
tradicions del nostre poble, tot fent un
repàs per la toponímia de Teià. A càrrec
d’en Jordi i en Josep Maria Balada.
Cal inscriure’s a la Unió abans del
4 de novembre. El preu del tiquet
és de 3€.
Ho organitza l’Arxiu Històric.

Edició:
Ajuntament de Teià
i Comissió de Festes.
Producció Editorial:
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Dissabte 5
$UWDOFDUUHUb
A les 10 h al carrer Àngel Guimerà
Veniu a guarnir el carrer Àngel
Guimerà de Festa Major! Necessitem
moltes mans i ganes de pintar!
Activitat per a totes les edats. En
ƓQDOLW]DUKLKDXU¢bXQYHUPXW
popular.
Ho organitza ARTISTRAÇ-AULA D’ART
i veïns del carrer.
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Nadons i música
A les 11.30 h a la CMC La Unió
Sessió per gaudir la música
en família, la qual potencia la
FRPXQLFDFLµHQWUHSDUHVLƓOOV
i treballa la descoberta del cos
i la veu. Amb danses, cançons,
massatges i jocs de falda gaudirem
de la música!
Per a infants d’entre 12 i 36 mesos,
la sessió dura 45 minuts, es fa

sense sabates i cal que tothom
porti mitjons antilliscants. Activitat
gratuïta. Cal inscriure’s a la Unió. A
càrrec de la Paula Moya Viñas.
Ball per a la Gent Gran
A les 18 h a la CMC La Unió
Txa-txa-txa, pasdobles, country, rock,
foxtrot...una mica de tot, per ballar
amb parelles o en grup. A càrrec del
Duet Elegance. Cal apuntar-se al
Casal de Gent Gran o bé a la Unió
per tal de poder fer una previsió per
al berenar.
Amb la col·laboració del Casal de la
Gent Gran.
Correfoc infantil
A les 18.30 h davant l’església
La Colla del Dimonis de Teià està
preparada per celebrar el seu 5è
aniversari. Aquest any faran saltar
els més menuts amb llum, foc i
espurnes. T’hi esperem!
El recorregut és: església, Rampa,
Riera, carretera d’en Sarró i plaça
Sant Jaume.
Ho organitza la Colla de Dimonis
de Teià.

Tabalada
A les 19.30 h davant de l’església
Sents el soroll de tabals cada cop més
fort? Deixa que el ritme se’t posi a
dins i balla com mai no ho has fet.
El recorregut és: església, plaça Sant
Martí, torrent de Casa Bru, Riera,
torrent de Can Barrera, A. Machado,
Riera, Rampa i plaça Sant Jaume.
Ho organitza la Colla de Dimonis
de Teià.

Correfoc
A les 21 h a la plaça Sant Martí
Podem dir que el foc es crea i viu si
WRWDODŴDPDHVPDQW«$TXHVWD«VOD
ƓORVRƓDGHOV'LPRQLVGH7HL¢$TXHVW
any la colla està de festa i ho volem

#StMartí16

celebrar amb il·lusió i passió. Deixa’t
portar per les teves emocions i vine a
gaudir. Felicitats, Dimonis, ja en són
30! Llum, foc, sofre i que cremi Teià!
En acabar, botifarrada per a celebrar
el 30è aniversari de la Colla
Recorregut: plaça Sant Martí,
Caterina Albert, torrent de Casa Bru,
plaça Catalunya, Riera, torrent del
Doctor Barrera, A. Machado,
A. Gaudí, Riera i plaça de les
Ordidores i les Teixidores.
Ho organitza la Colla de Dimonis de Teià.
Amb la participació de la Colla
Mansuets de Vilassar de Mar, els
Diables d’Horta i els Diables de Sant
Cugat.

hi esperem amb moltes ganes de
petar-ho fort!
Ho organitza la Regidoria de
Joventut.

Ho organitza la Colla Gegantera de
Teià. Amb la participació de les colles
d’ Alella, El Masnou, Escola Bergantí
(El Masnou), Escola Sagrada Família
(El Masnou), Esplai Itaca, Argelès
Sur Mer (França), Perpinyà (França),
Ribes de Freser, Sant Andreu de
Barcelona, Sant Adrià del Besòs,
Vilassar de Dalt i Teià.

Diumenge 6

XXX Trobada de gegants
A les 8 h: Despertada dels nostres
gegants en Pere Noguera, n’Elionor,
en Martí i els capgrossos.
A les 9.30 h: Arribada i plantada de
Gegants davant les escultures de
l’avinguda Roca Suárez Llanos.

Petem la nit
A les 00.30 h al parc de can Godó
Un espai on podreu trobar la millor
música per gaudir de la primera nit
de Festa Major amb PD Busquets,
DJ Tarradas i Pau Barbosound! Us

seguit ball de cloenda amb les colles
convidades.

A les 11.30 h: Passejada dels
JHJDQWVFRQYLGDWVƓQVDO3DUFFDQ
Godó.
A les 12.45 h: Ball dels gegants de
Teià, en Pere Noguera i n’Elionor. Tot

Concert de Festa Major
A les 18 h a l’església
Organització a càrrec de la Coral
Esclat i la Coral Picarol.
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Diumenge 6

10

El crèdit
A les 20 h al teatre de La Flor de la
Palma
En el nostre civilitzat món, quan
necessites diners vas al banc
i demanes un crèdit. Si no te’l
concedeixen te’n tornes cap a casa,
capcot, pensant que les coses estan
molt malament, que els temps han
FDQYLDWTXHHOFUªGLWQRŴXHL[ř
Però potser avui no. Potser avui,
quan et deneguin el crèdit no te
n’aniràs cap a casa amb la cua entre
les cames com un xaiet. Potser
DYXLPLUDU¢VHOGLUHFWRUGHOōRƓFLQD
als ulls, posaràs les cartes sobre la
taula i li diràs que avui ets tu qui té
la paella pel mànec i que si no et
dóna els diners penses emprendre
mesures de força, mesures realment
potents. Res violent, valgui’m déu,
això no, però avui, si el senyor
GLUHFWRUQRDŴXL[DHOVTXDUWRV
LQLFLDU¢VXQDDFFLµGHƓQLWLYDTXH
convertirà la seva vida en una
catàstrofe.
Preu: 3€. Venda d’entrades
anticipades a la Unió.

Dimarts 8

Taller de nassos
A les 17 h a la CMC La Unió
Vine a la Unió i preparem un nas
perquè puguis venir ben equipat al
sopar de Festa Major.
Fes-li el salt amb Roald Dahl
A les 20 h a la Biblioteca can
Llaurador
La narradora i actriu Mònica Torra
ens aproparà durant una hora al
món dels contes per adults de
Roald Dahl. Històries apassionants,
sorprenents, àcides i macabres,
plenes d’humor negre, seran el
resultat d’una selecció d’alguns dels
seus millors contes. Activitat inclosa
dins el Festival Multipolar de contes
per a adults de les Biblioteques
Municipals del Maresme.
Ho organitza la Biblioteca can
Llaurador.

Dimecres 9

Inauguració de l‘exposició
tèxtil
A les 18.30 h a l’Espai can
Llaurador
Reconeixement a l’activitat tèxtil
del poble, amb la col·laboració d’en
Claudi Brunet.
Ho organitza Òmnium Cultural.

Dijous 10

Repicada de campanes
A les 14 h al campanar de l’església
Com cada vigília de Sant Martí el
campanar de l’església es posa
nerviós i totes les campanes
esvalotades repiquen enèrgiques.
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Dijous 10
Discoteca infantil
A les 17 h al poliesportiu El Cim.
Els últims hits i cançons de sempre
al pavelló, perquè tots ens deixem
anar, petits i grans.
sURtGENT
A les 20 h i a les 22 h al teatre de La
Flor de la Palma
Representació teatral. Actors,
imatges, música, efectes especials...
no us deixarà indiferents!
Producció i direcció: Ernest Tarradas.
Preu entrades: 5 €. Venda anticipada
a La Unió.
Proposta del Consell Municipal de
Cooperació i Solidaritat de Teià.

SANT MARTÍ

Divendres 11
12

Repicada
A les 9 h al campanar de l’església
La Martina, la Cisa, l’Assumpta, la
Jacoba, la Josepa i la Jordina, totes
a una, com si ja portessin tota la
vida juntes, repiquen fort i toquen
a missa. Un any més Sant Martí

ens apressa; sardanes i relleno per
celebrar-ho.
2ƓFLVROHPQH
A les 11 h a l’església
Mn. Segimon Garcia, vicari episcopal de
OD&LVDL0DWDUµRƓFLDU¢HOWUDGLFLRQDORƓFL
de Festa Major; el sermó a càrrec de Mn.
Ignasi Fuster, rector del Masnou. El Cor
3DUURTXLDOFDQWDU¢OD0LVVD3RQWLƓFDOLV
de Lorenzo Perosi i en acabar, cantarem
el Goig en honor a Sant Martí. Amb la
participació dels Més Tronats.
)RWRJUDƓDGH0DUWLQVL
Martines
$OōDFDEDUOōRƓFLDOHVHVFDOHVGH
l’Ajuntament
Martins i Martines, de totes edats, veniu
DIHUODIRWRJUDƓDHQKRQRUGHOSDWUµGH
7HL¢3RGUHXYHXUHODIRWRJUDƓDRƓFLDO
exposada a partir del dia 16 de
desembre a La Unió i en lliurarem una
còpia a tots els que hi surten retratats.

Sardanes
$OōDFDEDUOōRƓFLDODSOD©D6DQW
Martí
A càrrec de la Cobla Premià.

Taller de garlandes de pomes
A les 11 h al carrer J. Torrents
Amb diferents tècniques farem
unes banderoles que ens serviran
per ornamentar el carrer. A càrrec
d’Artistraç.
Taller de cuina amb pomes
A les 11 h al carrer J. Torrents
T’agraden les pomes ensucrades? Els
sucs? Les macedònies? Descobrirem
moltes de les possibilitats de les
pomes. Activitat familiar.
Concurs de Relleno
A les 12 h a la plaça Sant Martí
Que el relleno no es perdi!
Engresca’t i cuina el dinar més típic
de la Festa Major.

#StMartí16

- Porta dues pomes en una cassoleta
de ceràmica.
- Abans de les 11.30 h a la plaça.
El jurat avaluarà la presentació, el
gust, la textura i la salsa. Hi haurà
un premi especial per als menors
de 29 anys i un record per a tots els
participants.
A la mitja part de les sardanes, tastet
de relleno per a tothom.

Passi de curtmetratges
A les 18 h al carrer Àngel Guimerà
Els alumnes d’Artistraç han fet uns
curtmetratges d’animació. Després,
hi haurà una xocolatada per a
tothom per celebrar els 20 anys de
l’Aula d’Art.
Ho organitza Artistraç.

Lliurament del Tei de Plata
A les 18.30 h a la CMC La Unió
Entrega del guardó anual que atorga
el consistori a la persona o entitat
que s’hagi destacat per la seva
dedicació i implicació en la vida del
poble.

Cerca Tapes
A les 20.30 h a la plaça Catalunya
Teniu gana? Us agraden les tapes?
Què millor que participar al Cerca
Tapes més teianenc de l’any!
Per anar escalfant el concert jove
tindrem les millors tapes i les
millors begudes al millor preu! No
deixeu perdre aquesta oportunitat
per tastar-les totes!
Ho organitza la Regidoria de
Joventut.

Concert Jove
A les 00.30 h al poliesportiu
El Cim
Dr. Prats, el grup revelació del 2016,
després de passar pels principals
festivals i omplir les principals
places del país, fan una parada a Teià
per presentar-nos el seu nou disc
Aham Sigah!
Pirats Sound Sistema, un dels
principals grups de músiques
jamaicanes, ens portaran el so més
agosarat i punyent.
DJ Sendo, resident de la sala La
Masia i col·laborador habitual
de la Sala Clap, Red Star i
Dresden. Ens portarà el millor
reggae, moombathon, dancehall,
rumba, ska, globalbeats, tropical,
balkanbeats, passant per el rock,
dubtep, trap, drum’n’bas
Ho organitza la Regidoria de Joventut.

Dissabte 12
13

Dissabte 12
Torneig de Tennis Taula
A partir de les 9 h a la CMC La Unió
Per a nens, joves i adults. Cal
inscriure’s, gratuïtament, abans del
dia 10 a La Unió.
Demostració d’un teler real
en miniatura
De 12 a 14 h i de 16 a 19 h a l’Espai
can Llaurador
Es podrà veure en funcionament
un teler amb llançadora a càrrec de
Joan Avilés. Els teixits seran una
bandera del Barça i una Senyera.
Ho organitza Òmnium Cultural.
Passejada pels balcons
A les 12 h a la CMC La Unió
Recorregut per tots els balcons
guarnits del poble en motiu de
la Festa Major. Entre tots els que
fem la passejada decidirem els
guanyadors.

14

Concert de Festa Major
A les 18 h al poliesportiu El Cim
Sarsueles, cançons populars, cobla,
un concert líric ben clàssic de totes
les festes majors. A càrrec de
l’Orquestra Taxman.

Menuda comèdia
A les 18 h al teatre de La Flor de la
Palma
Teatre amb un toc de clown i música
per a tota la família. Espectacle
per a infants a partir de 4 anys.
L’aforament del teatre és limitat.

tradicional escudella i pollastre rostit.
No us quedeu amb un pam de nas i
apunteu-vos a la Unió abans del
dia 8 de novembre. Caldrà haver
pagat per a poder reservar taula.
El preu del sopar és de 12 euros (6
euros per als infants de 3 a 10 anys).

Sopar de nassos
A les 21.30 h al poliesportiu El Cim
A tots els teianencs i les
teianenques, als que teniu el nas
petit, gros, xato o arromangat, però,
VREUHWRWDOVTXHWHQLXHOQDVƓXV
convidem a passar una vetllada de
nassos amb un sopar de nassos. Sí,
sí, com ho sentiu: de nassos!
Aquest any, a la comissió ens ha
pujat la mosca al nas i us proposem
que per ambientar la festa, per
nassos, tothom vingui al sopar amb
un nas. Pot ser de plàstic , de goma
, de paper, etc. El menú serà la ja

Ball de Festa Major
A les 23.30 h al poliesportiu El Cim
Aconseguim, entre tots, que el Ball de
Festa Major sigui ben autèntic: petits,
joves i grans hi tenen un lloc. A càrrec
de l’Orquestra Taxman. I quan s’acabi,
xocolata desfeta per a tothom.
La rematada!
A les 03.00 h al poliesportiu El Cim
I després d’un gran ball de festa
major, no us podeu perdre els millors
DJs dels Maresme tancant l’última
nit de Festa Major. PD Busquets,
PD Porco Rosso i Dr FeelGood,
s’ajuntaran per fer una sessió única.
9DXQ¼OWLPHVIRU©LƓQVOōDQ\TXHYH
Ho organitza la Regidoria de Joventut.

#StMartí16

Diumenge 13

Open de dòmino de Sant
Martí
A les 9 h al Bar La Masia
Open a 4 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 Dòmino Teià.
Baixada de vehicles sense
motor
A les 11 h des de can Cambray
Per participar a la Baixada, una de
les més tradicionals i amb més
solera del Maresme, has d’enviar un
correu electrònic a ampaelcim2@
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.

Guerra de Bombardes
A continuació, entre el Passeig de
La Riera i el Torrent de can Mateu
Veniu preparats que les bombes de
farina us plouran de totes bandes.
Ho organitza l’AE Mintaka.
A continuació, entre la Riera i el
torrent de can Mateu
Ball de Llancers
A les 13 h a la plaça Sant Martí
El ja tradicional ball de llancers,
recuperat fa pocs anys a Teià, aquest
any ens oferirà una sorpresa,
acompanyats de la Colla de
Bastoners del Masnou.
Ho organitza Teià Tradició Viva.

Festa Popular
A les 17 h al parc de can Godó
Trencar l’olla, animació infantil,
xocolatada, curses de sac, estirar la
corda i pujar al pal de cucanya. Una
festa familiar que acabarà amb una
QRYDFRUHRJUDƓDTXHXVHQVHQ\DU¢
la comissió de festes. Veniu puntuals
i abrigats per aguantar tota la tarda!
Hi haurà xocolata desfeta del
Comerç Just a càrrec de l’Eixida,
grup de consum responsable.

5HFXOOGHIRWRJUDƓHVGHOD
Festa Major i pa amb vi i sucre
A continuació, al parc de can Godó
Tanquem la festa amb una selecció
GHOVPLOORUVPRPHQWVIRWRJUDƓHV
per al record d’aquests dies i una
mica de dolç per a la nostàlgia que
ja ens va agafant, tot esperant que
torni ben ràpid Sant Martí.
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Divendres 18

Xerrada sobre els líquens i els
aràcnids
A les 19 h a la Biblioteca Can
Llaurador
A càrrec de Toni Marí del Centre de
documentació del Parc Serralada
Litoral. L’activitat s’enllaçarà amb
OōH[SRVLFLµGHIRWRJUDƓHVVREUH
aquest tema.
Ho organitza la
Biblioteca can
Llaurador.
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Dissabte 19

Actes per a totes edats al Centre
Enoturístic i Arqueològic de
Vallmora per a celebrar la
reobertura. Consulta els actes al web
municipals.
Ho organitza Tanit Didàctica.

Diumenge 20

XIII Teialada. Cursa BTT
A les 9 h al parc de can Godó
Pedalada popular en bicicleta de
muntanya. Inscripcions i informació
a: http://clubexcursionistateia.cat
Ho organitza el Club Excursionista
de Teià.
Miniteialada
A les 12.30 h al parc de can Godó
Pedalada per als més petits pels
carrers de Teià
Ho organitza el Club Excursionista
de Teià.
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Exposicions
CMC La Unió
LA UNIÓ D’IDEES
DISPERSES

De Joan Casellas
Recorregut transversal entre
diferents èpoques i disciplines
de l’autor en un intent de
dibuixar la connexió interna de
tots els seus treballs al llarg del
temps: pintura, dibuix, escultura,
fotografia, objectes, performance
i recerca històrica.
Visita guiada de l’autor el dia 27
de novembre a les 11.30 h.
Del 4 al 27 de novembre a la CMC
La Unió
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LA IMPORTÀNCIA
DE DIR-SE MARTÍ

Recull de fotografies de la Festa
Major. Si voleu col·laborar-hi amb
les vostres fotografies, les podeu
enviar a unio@teia.cat abans del
dia 27 de novembre.
Ho organitza la Comissió de la
Festa Major
Del 16 de desembre al 22 de
gener de 2017 a la CMC La Unió

EL DIBUIXANT ANTONI
BATLLORI JOFRÉ

Exposició permanent de l’obra, la
biografia i l’estudi on el dibuixant
treballava. ABJ va ser guardonat
amb la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya i el Tei
de Plata l’any 1992.
A l’Espai Fons Batllori de la CMC
La Unió

Espai Can
Llaurador

EXPOSICIÓ TÈXTIL

Òmnium Cultural ha fet un recull
de l’important activitat tèxtil que
hi havia hagut a Teià. Exposició de
vídeos, fotografies, teixits, telers i
altres peces tèxtils. Horaris:
Dimecres 9 a les 18.30 h,
inauguració de l’exposició,
parlaments i copa de cava.
Dijous 10 de 16.30 a 19 h,
l’exposició estarà oberta.
Dissabte 12 de 12 a 14 h i de
16.30 a 19 h, demostració del
funcionament d’un teler real en
miniatura.
Diumenge 13 de 12 a 14 h i de
16.30 a 19 h, a última hora hi
haurà un sorteig entre tots els
visitants a l’exposició d’una peça
de lli per confeccionar un joc de
llit, gentilesa de Teixits Bages.
Ho organitza Òmnium Cultural

RELLENO DE FESTA MAJOR

Recepta

Atenció! Per a 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 (facultatiu)
Brou
Per rostir les carns, com s’acostumi
(admet llard, pastanaga, cebeta,
alls,...)
1. El dia abans rostim les carns
juntes.
7ULQ[HPODFDUQƓQDPHQWDPEXQ
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 pot afegir-s’hi oli o llard si

veiem que és pobre. Tres o quatre
escarrotxes de llimona, un polset
de sal, 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
EHQƓQHVHOVXFUHLVLHVYROHOV
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,
ƓQVWUHVRTXDWUHYHJDGHV
resultant unes delicioses pomes
FRQƓWDGHVJXVWRVHVLXQVXF
espès i perfumat. Sobretot cal
vigilar la cocció ja que és un
guisat molt fàcil d’enganxar-se.
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Concursos
Relleno
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Balcons

El dia 11 de novembre celebra el patró amb el plat
tradicional de Teià. Participa al concurs col·labora
a preservar les tradicions teianenques, anima les
generacions més joves a participar-hi activament i
enriqueix la Festa Major.

Guarniu els balcons del poble per fer sentir les
ganes de festa, feu que el poble llueixi i compartiu
la vostra alegria amb els veïns.

PER PARTICIPAR AL CONCURS CAL PORTAR:
• 2 pomes en una cassoleta de ceràmica
• S’han de dur 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
• Hi haurà tres premis del jurat i records per a tots
els participants
• Els premis seran àpats per a dues persones en
restaurants de Teià
• Hi haurà un premi especial per als participants
menors de 29 anys

PER PARTICIPAR:
• Adorneu el balcó o la finestra com més us agradi
• Apunteu-vos a la Unió abans del dia 11 de
novembre
• El dia 12 de novembre a partir de les 12 h
passarem a veure el vostre balcó
• Entre totes les persones que facin el recorregut
sencer farem la valoració dels balcons i decidirem
els premiats
• El primer premi serà un sopar per a dues
persones a La Pizzeta
• Hi haurà records per a tots els participants
• Es faran saber els guanyadors el dia 12 de
novembre durant el sopar popular al pavelló
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Actes

DE PAGAMENT

TOTES LES ENTRADES I TIQUETS ES VENDRAN ANTICIPADAMENT A LA UNIÓ
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XXII Passejada: noms i
motius de les cases

sURtGENT

Dissabte 5 de novembre
A les 9 h a la CMC La Unió
Preu: 3 euros

Dijous 10 de novembre
A les 20 h i a les 22 h al teatre de La Flor de la
Palma
Preu: 5 euros
Entrades no numerades

El crèdit

Sopar de nassos

Diumenge 6 de novembre
A les 20 h al teatre de La Palma
Preu: 3 euros
Entrades no numerades

12 de novembre
A les 21.30 h al poliesportiu El Cim
! Cal comprar el tiquet abans del dia 8 de novembre
Preu: 12 euros
Infants de 3 a 10 anys: 6 euros

Consells
CONSELLS PER A UNA FESTA MAJOR
OR SEGURA: CORREFOC 2016
Per als participants al
Correfoc:
• Protegiu-vos amb roba
gruixuda de cotó
• Feu sempre cas del servei
d’ordre
• No obstruïu ni els dimonis ni
els 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,
protegiu 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

NOTES
• 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
sense avisar prèviament per
causes de força major
• La fira d’atraccions estarà
situada a can Llaurador de l’1
al 13 de novembre
• En cas de pluja, les sardanes,
el concurs de relleno i el fi
de festa es faran a La Unió.
La Festa Popular, al pavelló
poliesportiu
• Tots els actes començaran
puntualment

23

LA COMISSIÓ DE FESTES, LES ENTITATS I L’AJUNTAMENT DE TEIÀ
HAN ORGANITZAT LA FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ 2016
Agrupament Escolta Mintaka
AMPA CEIP El Cim
Artistraç – Aula d’Art
Arxiu Històric
Biblioteca can Llaurador
Campaners de Teià
Casal de la Gent Gran
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Club Dòmino Teià
Club Excursionista de Teià
Colla de Dimonis
Colla de Geganters
Comissió d’Exposicions
Consell Municipal de Cooperació
Corals de Teià

Eixida, cooperativa de consum
Grup d’Esplai Itaca
Grup de Ping-pong
Òmnium Cultural Alella, Teià, El Masnou
Parròquia de Sant Martí
Societat La Flor de la Palma
Teià Tradició Viva

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

