




SALUTACIÓ ALCALDE

Sant Martí, la nostra Festa Major, esdevé 
aquest any envoltada d’una restricció 
econòmica important. És per això que més 
que mai, hem d’agrair a la Comissió de 
Festes el seu treball, el lliurament i l’enginy 
a l’hora de confeccionar el programa de 

festes. Tots els càrrecs electes de l’Ajuntament li agraïm la 
feina feta. Moltes gràcies!

Vilatans i vilatanes, alliberem-nos per uns dies dels problemes, 
participem en aquestes jornades de xerinola, retrobem-nos 
amb els amics, guarnim els balcons, sortim al carrer, fem 
petar la xerrada. Que siguin dies amb caliu de poble, gaudim 
dels actes i activitats programades per la nostra Comissió de 
Festes i les entitats. Per als amants de les tradicions: l’ofici, el 
taller i el concurs de “relleno”... Per als més joves: la nit jove, 
la festa popular. Per als més petits, la baixada de vehicles. Per 
als amants de l’esport: la  BBT, el campionat de dòmino, la 
petanca. I per gaudir tots plegats: el pregó i el concert de les 
corals, el ball de  gala, la trobada de gegants i per tancar la 
festa el castell de focs artificials.

Som-hi teianencs i teianenques! És la nostra Festa Major!

Joan Castán Peyrón
Alcalde 

SALUTACIÓ DEL REGIDOR

Al 1982, es va fer el primer programa de la 
Festa Major de Sant Martí, també va ser 
el meu últim any d’estudiant a l’escola El 
Cim; el que recordo de les festes majors 
del meu poble durant la meva infància són 
els cavallets, l’envelat, les curses de sacs, 

la xocolata amb melindros a l’actual plaça Catalunya, la meva 
primera participació amb els Dimonis de Teià que anàvem em-
bolicats amb sacs de patates, estirar la corda, mirar els focs 
artificials des del cementiri i molts més records alegres i feli-
ços tots ells…

Ara, en lloc de records, desitjo que siguin fets, ja és aquí la 
Festa Major de Teià, sortim tots al carrer a gaudir de totes les 
activitats preparades per la Comissió de festes i les entitats… 
desprenguem alegria, la mereixem tots.

I per damunt de tot, a la Festa Major, entusiasme i diversió!

Xavi Ramírez Pérez
Regidor de Cultura



PROGRAMA D’ACTES
Dimecres, 2 de novembre 
De 19 a 21h a la CMC La Unió

BELLUGA’T, FES ESPORT A TEIÀ: 
TBC (Total Body Condition) – Aeròbic
Ho organitza la Regidoria d’Esports.

Dijous, 3 de novembre
A les 19h a la Biblioteca can Llaurador

CONTES PER A ADULTS: LA FORÇA DE 
VOLUNTAT I ALTRES CONTES DE QUIM MONZÓ 
A càrrec de la companyia L’Espina de la Sardina. Considereu 
aquesta sessió com un tast dels seus contes i disposeu-vos a 
assaborir tot el que tenen d’intel·ligents, innovadors, valents i 
impertinents. En definitiva, a assaborir tot allò que ja sabeu de 
Quim Monzó.
Ho organitza la Biblioteca can Llaurador

OBRIM LA PARADETA!
Dissabte, 29 d’octubre, a les 12h davant del Mercat
Dilluns, 31 d’octubre a les 21h davant de la Palma

• Us explicarem el programa de la Festa Major 
• Inscriviu-vos al concurs de guarnir balcons
• Compreu els tiquets per al dinar popular
• Apunteu-vos al tast d’oli o a la passejada
• Compreu entrades per al teatre
• Sigues dels primers a tenir el mocador de la Festa Major

EL MOCADOR DE FESTA MAJOR!
Animeu-vos i guarnir-vos per a la festa!
Espavileu i no us en quedeu sense!

Un any més el trobareu 
a diverses botigues de Teià.



Divendres, 4 de novembre
A les 19.30h al Teatre de La Flor de la Palma

PREGÓ DE FESTA MAJOR: 
SOCIETAT LA FLOR DE LA PALMA - 100 ANYS I MÉS
 Res triga tant com allò que no es comença
 “...Jove arlequí quan obrires la finestra
fou encetat el principi teatral...”
Ho organitza la Societat la Flor de la Palma

A les 21h a l’església parroquial

CONCERT DE FESTA MAJOR
Les corals de Teià, Picarol, Esclat  i el cor Atàlia us oferiran un es-
pectacular i variat concert  de Festa Major. Entre d’altres, la Missa 
de Gloria de Pucccini i el Nabucco s’interpretaran acompanyades 
per quatre violins, dues violes, dos violoncels i un contrabaix.
Ho organitza la Coral Picarol, Esclat i el Cor Atàlia



Dissabte, 5 de novembre
De 10 a 14h al parc de can Godó

FIRA VERDA
Hi trobareu productes de temporada, de proximitat, ecològics i 
artesanals. El principal objectiu de la fira és fomentar el consum 
responsable oferint productes ecològics, de proximitat i artesa-
nals, així com impulsar el desenvolupament econòmic i social 
tant del municipi on se celebra com de tota la comarca, apro-
pant els agricultors, els productors i els  artesans als vilatans. 
Ho organitza L’Eixida, grup de consum responsable

A les 11h des dalt de la Riera

BAIXADA DE VEHICLES SENSE MOTOR
Tradicional descens de tot tipus de vehicles i andròmines per 
la Riera. Amb una inclinació i unes rodes, hi afegim l’enginy 
i la imaginació dels teianencs per construir els vehicles més 
esbojarrats, i després ho amanim tot amb disfresses, carac-
teritzacions i colors. Pensat especialment per als més petits, 
però també hi són benvinguts els ganàpies.
Ho organitza l’AMPA CEIP El Cim

A continuació al parc de can Godó

LLIGA DE “SCOUTBALL”
Tens ganes de passar una estona divertida fent una mica d’exer-
cici? Doncs,  vine i participa a la primera lliga de Scoutball!
Ho organitza l’Agrupament Escolta Mintaka

A les 17h al Complex Esportiu Sant Berger

TORNEIG DE PETANCA
Ho organitza el Club de Petanca Teià

CAMPIONAT DE FUTBOLIN
2 categories: individuals, i parelles de pares i fills.
Inscripcions 1euro.
Ho organitza el Bar de la Piscina 

A les 18h a la CMC La Unió

BALL PER A LA GENT GRAN
El duet MAGMA ens farà moure l’esquelet amb èxits de tots 
els temps. Per assegurar que ningú no es quedi sense berenar, 
us podeu apuntar al Casal de la Gent Gran o a La Unió.
Hi col·labora el Casal de la Gent Gran



A les 19.30h a la plaça Catalunya

TABALADA
Concentració de tabalers a la plaça per anar fent soroll pel correfoc. 
Ho organitza la Colla de Dimonis de Teià

A les 21.30h a baix de tot de la Riera
(cantonada pg. del Castanyer)

CORREFOC
Gent de Teià que us entri pels narius l’olor de foc i de festa. 
De sota les cavernes tornem dimonis, dracs, bruixes i bruixots 
per celebrar vint i cinc anys de Dimonis de Teià. Enceneu les 
torxes, que sonin els tabals i que tremoli Sant Martí que els Di-
monis de Teià ja som aquí. Llum, foc,  sofre i que cremi Teià!
Recorregut: passeig de la Riera amb passeig del Castanyer, 
passeig de la Riera, plaça Catalunya, passeig de la Riera, ram-
pa de l’Església, carretera d’en Sarró, parc de can Godó.
Ho organitza la Colla de Dimonis de Teià



Diumenge, 6 de novembre
De 10 a 14h al parc de can Godó

MERCAT D’INTERCANVI
El Mercat d’Intercanvi és un espai que ofereix al vilatans la 
possibilitat d’intercanviar objectes que potser ja no són neces-
saris, però que estan en bon estat i, abans de llençar-los, es 
poden oferir a altra gent, a qui poden ser molt útils. Es poden 
intercanviar béns, productes de consum i/o serveis personals 
o professionals. Es tracta d’una activitat oberta a tothom, es-
pecialment didàctica per als nens i nenes, on podem reflexio-
nar sobre el consum responsable. Una iniciativa per aprendre a 
intercanviar, compartir i reutilitzar. Hi haurà una tassa de brou 
per a tots els que vingueu a participar-hi.
Ho organitza L’Eixida, grup de consum responsable

A les 9h a la plaça d’Ordidores i Teixidores

TEIALADA. 8a EDICIÓ DE LA PEDALADA 
POPULAR 
Cursa no competitiva amb bicicleta de muntanya pel Parc de la 
Serralada Litoral. Hi haurà  tres itineraris:
• BLAU de 15 Km. amb un desnivell acumulat de 230 metres (dificul-

tat baixa)

• VERMELL de 26 Km. amb un desnivell acumulat de 1.000 metres 
(dificultat mitjana)

• NEGRE de 33 Km. amb un desnivell acumulat de 1.400 metres 
(dificultat alta)

El preu de la inscripció anticipada és de 10 euros amb assegurança 
(15 euros si es fa el mateix dia). Inclou avituallaments i esmorzar.
Tota la informació i inscripcions a la web www.teia.cat/cet
És imprescindible presentar el full d’inscripció.
Ho organitza el Club Excursionista Teià



A les 12.30h a la plaça d’Ordidores i Teixidores

MINIPEDALADA 
Passejada,  neutralitzada, per dintre el poble amb un recorregut 
molt fàcil. Recomanada a nens de fins a 9 anys. Els nens han 
d’anar acompanyats d’un adult i portar casc. Inscripcions el 
mateix dia 14 a les 12h. Ho organitza el Club Excursionista Teià

A partir de les 9h al CEIP El Cim

OPEN DE DÒMINO
Per a informació i inscripcions cal trucar en Jordi 678 464 462.
Ho organitza el Club Dòmino Teià

A les 11h a davant de la CMC La Unió

PASSEJADA DE BALCONS
Farem una passejada amb el jurat per anar a veure tots els balcons 
que s’hagin inscrit al concurs. El veredicte del jurat es donarà a conèi-
xer el dissabte dia 12 després del dinar popular a la pista de bàsquet

A les 17h al bar de la piscina municipal

CAMPIONAT DE BILLAR
Inscripcions 1 euro. Ho organitza el Bar de la Piscina

A les 18h al teatre de la Flor de la Palma

QUÈ D’AQUÍ
Creus que ets el que en sap més de la història del poble? Creus 
que et coneixes tots els racons de Teià? Et desafiem. El Què 
d’aquí: El joc de preguntes i respostes sobre el nostre poble.
Ho organitza la Societat La Flor de la Palma



Dimarts, 8 de novembre
A les 18h a la Biblioteca can Llaurador

HORA DEL CONTE: QUI NO TÉ NAS 
A càrrec de la contacontes Mon Mas. En Tito, el pallasso estrella del Gran Circ Xic, perd 
el seu nas, nasset, nassiró i no el troba al sarró! Comença així la seva aventura botiga 
rere botiga en busca del nas perdut. Turu-rut! Viatjarà, viatjarà i qui sap si el trobarà!
Ho organitza la Biblioteca can Llaurador

Dimecres, 9 de novembre
De 9.30 a 10.30h a la CMC La Unió

BELLUGA’T, FES ESPORT A TEIÀ
TAI-TXI 
Activitat dirigida i oberta a tothom (porta roba esportiva)

TOTAL BODY CONDITION 
Activitat dirigida i oberta a tothom (porta roba esportiva)
Ho organitza la Regidoria d’Esports

A les 20h a la CMC La Unió

TAST D’OLI
Per descobrir alguns dels molts d’olis que tenim en aquest país, un producte de molta 
qualitat que ens pot donar moltes sorpreses. Les places són limitades; cal inscriure’s a 
la Unió abans del 4 de novembre. Preu: 10 euros



Dijous, 10 de novembre
De 9.30 a 10.30h a la CMC La Unió

BELLUGA’T, FES ESPORT A TEIÀ
Pilates Cim
Ho organitza la Regidoria d’Esports

A les 14h des del campanar de l’Església de Sant Martí

REPICADA DE CAMPANES
Avui és vigília de la festa grossa i la Jacoba, Maria Assumpta, 
Josepa i, com no, la Martina ho anuncien als quatre vents.

A les 18h a la Biblioteca can Llaurador

L’ESPLAI ITACA EXPLICA CONTES
Hora especial del conte a la Biblioteca amb els monitors de 
l’Esplai per a continuar amb els actes de celebració del 25è 
aniversari
Ho organitza la Biblioteca can Llaurador i l’Esplai Itaca

De 19 a 21h a la CMC La Unió

BELLUGA’T, FES ESPORT A TEIÀ
Tonificació - Pilates Cim
Ho organitza la Regidoria d’Esports.

A les 21h al teatre de La Flor de la Palma

EL XARLATAN
Teatre de Guerrilla recupera, amb aquest nou espectacle, la 
figura romàntica d’un personatge tan excèntric i entranyable 
com és el del xarlatà. Observadors de la realitat i utilitzant l’hu-
mor corrosiu que sempre ha caracteritzat els espectacles de 
la companyia, El Xarlatan ens projecta una visió àcida, irònica 
i còmica sobre la infinitat de mètodes i l’allau de teràpies que 
ens prometen ajudar-nos a aconseguir el nostre benestar i, de 
retruc, la tan anhelada felicitat.
Venda anticipada a la CMC La Unió. Preu entrada 12 euros; a 
taquilla 15 euros



Divendres, 11 de novembre 
A les 9h des de l’Església de Sant Martí

REPICADA DE CAMPANES
Totes quatre juntes cridaran i ballaran fins que no podran més: 
arriba Sant Martí després de tot un any, finalment és aquí.

A les 11h a l’Església Parroquial de Sant Martí

OFICI SOLEMNE DE SANT MARTÍ
Presidit pel Reverend Rector de la Parròquia

A continuació a la plaça Sant Martí

BALLADA DE SARDANES
La Cobla Canigó serà l’encarregada de posar música a la tra-
dicional ballada.

A les 11.30h a la plaça Sant Martí

TALLER RELLENO
Per aprendre a fer les tradicionals pomes “rellenes”; veurem i 
practicarem tots dels passos del procés, un plat de tardor per 
a preparar-se per l’hivern. 

A les 12h a la plaça Sant Martí

CONCURS RELLENO
Porta’ns dues pomes en una cassoleta de ceràmica i el jurat 
avaluarà la presentació, el gust i la textura; hi haurà premis 
per  a les dues millors pomes i un premi especial per als par-
ticipants menors de 29 anys. Després hi haurà un tastet per a 
tots els assistents.

A les 18h al teatre de la Flor de la Palma

ESPECTACLE INFANTIL
El mim i pallasso Jordi Carlitos ens farà riure una bona estona 
amb els números més clàssics però sense deixar-nos de sor-
prendre. Un espectacle realment bo, molt bo.



A les 19h a la CMC La unió

ENTREGA DEL TEI DE PLATA
Lliurament del guardó anual a la persona o entitat que s’hagi 
destacat per la seva  dedicació i implicació en la vida del poble 
que atorga el consistori.

A les 21h a la pista de bàsquet

BALL DELS LLANCERS
Un altre any podrem tornar a gaudir del recuperat Ball dels Llan-
cers. Després d’uns quants mesos d’assaig  amb dos mestres 
molt  experimentats podrem veure les cinc danses completes. 
Ho organitza Teià Tradició Viva

A les 21h al Casal de Joves ASAC

NIT JOVE
Botifarrada i Cercatasques
Ho organitza la Comissió de Joves i de Cercatasques

A les 24h al pavelló poliesportiu El Cim

CONCERT
Amb Kayo Malayo, Brams i PD Busquets
Ho organitza la Regidoria de Joventut

Divendres 11 de novembre
de 17 a 21h 
a la Riera davant del mercat

DONACIÓ DE SANG



Dissabte, 12 de novembre
A les 9h a la CMC La Unió

XVII PASSEJADA POPULAR: 
LES TORRES DE DEFENSA
Recorregut per veure els elements defensius de les masies de 
Teià: torres, espitlleres, matacans, merlets, etc. amb les expli-
cacions d’en Josep Ma Balada i en Jordi Balada.
Preu: 3 euros. 
Venda anticipada a la Caixa Laietana fins al 10 de novembre
Ho organitza l’Arxiu Històric de Teià

A les 11h a la Biblioteca can Llaurador

TALLER INFANTIL: EL GEGANTÓ PAU 
Ens hem de preparar per donar la benvinguda al nou gegantó 
del GRAMC, que demà apareixerà a Teià per primera vegada, 
es diu PAU. Si véns a la Biblioteca podràs pintar-ne una petita 
rèplica. 
Per realitzar el taller cal tenir carnet de biblioteca i fer una ins-
cripció al telèfon 93 555 01 04 o bé per correu electrònic a 
b.teia@diba.cat. 
Màxim 15 nens a partir de 3 anys (edat orientativa de 3 a 6 
anys). Els nens i nenes menors de 7 anys hauran d’anar acom-
panyats d’un adult. 
Ho organitza el GRAMC



A les 14h a la pista de bàsquet

FIDEUÀ POPULAR
Esperem que l’estiuet de Sant Martí ens acompanyi i puguem 
celebrar la festa amb un àpat tots junts. Els cuiners dels darrers 
anys no ens decebran, podrem veure com cuinen allà mateix 
una fantàstica fideuà. Preu: 10 euros, infants de 3 a 10 anys 6 eu-
ros, menors de 3 anys gratuït. Recomanem portar els coberts de 
casa. Podeu comprar els tiquets a la Caixa Laietana o a la Unió 
fins al dia 8 de novembre; no es vendran tiquets el mateix dia.

A continuació

MÚSICA I DANSES DE MALI
Els grups de Mali TENIMBA DIARRA i AWA KONATE ens ofe-
riran un espectacle de dansa i música ben suggerent i molt di-
ferent, un tros de l’Àfrica Occidental al  bell-mig de Teià

A les 17h al parc de can Godó

EN BUSCA DE LA FAMÍLIA!
Viatja pel món de la fantasia gaudint d’una aventura entre per-
sonatges mentre busques la teva família. Activitat orientada a 
infants entre 6 i 17 anys.  Vine i sabràs qui és la teva família.
Ho organitza l’Esplai Itaca

A les 19h al teatre de La Flor de la Palma

CONCERT DE FESTA MAJOR
L’Orquestra Selvatana ens oferirà el clàssic concert de Festa 
Major, interpreten des de sarsueles o música de pel·lícules fins 
a les cançons catalanes de sempre.

A les 23h al teatre de La Flor de la Palma

BALL DE FESTA MAJOR
Vénen de Cassà  de la Selva i tenen quasi cent anys d’història; 
s’han ajuntat l’experiència amb molts joves músics. L’Orques-
tra Selvatana no decebrà ningú.
Preu entrada: 4 euros. A partir de la segona part l’entrada serà 
lliure i es podrà seguir el ball des de la pista de bàsquet.



Diumenge, 13 de novembre
XXV TROBADA DE GEGANTS
8h despertada de gegants 
9h arribada i plantada dels gegants a la plaça de la Cooperativa
12h passejada pel passeig de la Riera fins al parc can Godó.
13h al parc can Godó, balls de gegants i presentació del gegan-
tó PAU del GRAMC
13.30h cloenda de la trobada i dels actes de celebració del 25è 
aniversari de la Colla
Les colles convidades Alella, Caldes d’Estrac, El Masnou, Ba-
dalona, El Masnou-Escola Bergantí, Esplai Itaca, Moià, Pineda 
de Mar, Ribes de Freser, Tordera, Sant Vicenç de Montalt, Cor-
nellà de Llobregat, Centelles, Taradell, Esplugues de Llobregat, 
Argentona i evidentment els de Teià.
Ho organitza la Colla Gegantera de Teià



A les 17h al pavelló poliesportiu El Cim

FESTA POPULAR
Animació infantil amb el grup Pentina el Gat; a més dels tra-
dicionals jocs, trencar l’olla, estirar la corda, curses de sacs i la 
xocolata desfeta per tancar la Festa.

A les 21h des del Torrent de Sant Berger

FI DE FESTA
La Pirotècnia Igual ens ho ha preparat tot perquè aquest any 
puguem tornar a cridar tots junts: Ooooooh! Celebrem la  fi 
de Festa Major amb un CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS, PA 
AMB VI I SUCRE i amb la projecció d’un RECULL DE FOTO-
GRAFIES de tots els actes que hem viscut aquests darrers 15 
dies. Posarem cadires a disposició de tots els assistents.

Diumenge 13 
de novembre 
a les 21h 
al Torrent de Sant Berger

CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS

PA AMB VI I SUCRE

PROJECCIÓ DE FOTOGRAFIES



EXPOSICIONS
SALA D’ExPOSICIOnS DE LA UnIÓ

3/25: 25 anys de rialles, fal·lera i foc!
Dimonis, Colla de Geganters i Esplai Itaca us convidem a l’ex-
posició conjunta que hem organitzat amb motiu del 25è ani-
versari de les tres entitats. Fotografies, muntatges, informació, 
figures, tallers, molt esforç i molta il·lusió! US HI ESPEREM!
Fins al 13 de novembre a la CMC La Unió.

Les activitats complementàries a l’exposició són:

• Taller de màscares diabòliques
Dissabte 29 a partir de les 18h
a La Unió.

• Aprèn a portar els gegants 
Dissabte 5 a partir de
les 18h davant La Unió.

• Busca la teva família
Dissabte 12 a partir
de les 17h 
al parc de can Godó.

ESPAI FOnS BATLLORI

Exposició permanent d’A. Batllori Jofré
Amb aquesta exposició us podreu fer una clara idea de qui era 
Antoni Batllori Jofré, veure l’evolució de la seva obra, quins són 
els elements que més el van influir i la seva relació amb Teià.

Estudi d’A. Batllori Jofré
Reproducció del lloc de treball de l’il·lustrador; se’n conserven 
els seus estris de treball així com un munt d’objectes de col-
leccionista i curiositats que l’autor anava guardant.

SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA CAn LLAURADOR

L’aventura antàrtica 1897-1913
Exposició  amb motiu de la 16a Setmana de la Ciència que se 
celebra del 18 al 27 de novembre
L’exposició es proposa apropar el públic a unes vivències inhe-
rents a la condició humana: l’esperit de la descoberta i el co-
neixement dels propis límits. L’ Antàrtida representa el darrer 
indret no contaminat del planeta, i això explica que hi hagi una 
especial predisposició per conservar i conèixer aquest territori. 
L’exposició no és un treball exhaustiu sobre les diferents expe-
dicions en l’intent d’arribar al pol sud, sinó una mostra de la 
lluita d’uns homes per conèixer un continent tan inhòspit com 
desconegut. Fotografies del Museo Nazionale della Montagna, 
Torí (Itàlia). Producció: Unnim Obra Social
Del 5 al 27 de novembre.



CONCURS DE GUARNIR BALCONS VENDA ENTRADES i TIQUETS
TAST D’OLI
Dimecres, 9 de novembre a les 20h a la CMC La Unió. Les places són 
limitades; cal inscriure’s a la Unió abans del 4 de novembre. Preu: 10 
euros.

EL xARLATAn
Dijous, 10 de novembre a les 21h al teatre de La Flor de la Palma. Butaques 
numerades. Venda anticipada a la CMC La Unió. Preu entrada 12 euros; a 
taquilla 15 euros.

xVII PASSEJADA POPULAR: LES TORRES DE DEFEnSA
Dissabte, 12 de novembre a les 9h a la CMC La Unió. Preu: 3euros. Ven-
da anticipada a la Caixa Laietana fins al 10 de novembre.

FIDEUÀ POPULAR
Dissabte, 12 de novembre a les 14h a la pista de bàsquet. Preu: 10 euros, 
infants de 3 a 10 anys 6 euros, menors de 3 anys gratuït. Podeu comprar 
els tiquets a la Caixa Laietana o a la Unió fins el dia 8 de novembre; no es 
vendran tiquets el mateix dia.

BALL DE FESTA MAJOR
Dissabte, 12 de novembre a les 23h a la Flor de la Palma. 
Preu entrada: 4 euros. A partir de la segona part l’entrada serà lliure.

NOTES
• Disposes d’un correu electrònic per fer-nos arribar els teus suggeriments, 

ampliar la informació del programa, queixes, etc. cultura@teia.cat

• 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 del 4 al 13 de no-
vembre

• En cas de pluja, les sardanes i el concurs de relleno es faran a la CMC 
La Unió

• En cas de pluja, el dinar popular es farà al pavelló poliesportiu

• ES PREGA PUNTUALITAT A TOTS ELS ACTES

Arregla el teu balcó per lluir durant la Festa Major;  amb 
flors o andròmines, robes i llaços, joguines o gegants,... com 
vulguis! Es valorarà l’originalitat, la creativitat i l’elegància. 
Ah, i si no tens balcó pots guarnir una finestra!

• Per participar cal apuntar-se a la Unió abans del 4 de 
novembre

• El jurat farà un recorregut el dia 6 per tots els balcons

• El veredicte es farà públic el dia 12 després
del dinar popular



RECEPTA DEL RELLENO
Ingredients:
- 18 pomes mitjanes, vermelletes i de carn forta
- 200 gr de carn de vedella i 200 gr de magra de porc
- 1 pit de pollastre (opcional)
- 3 ous i 1 llimona
- 100 gr de melindros i 2 preses de xocolata sense llet
- 100 gr de sucre i 50 gr d’ametlles torrades
- sal, olí, llard, canyella i torró de xixona (facultatiu)
- Per rostir les carns, com s’acostumi. Admet llard, pastanaga, cebeta, alls.

1. El dia abans de preparar les pomes, 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. Es posa 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. Llavors pot afegir-s’hi oli o llard si veiem que és pobre. Tres o quatre escarrotxes de llimo-
na, un polset de sal i una escampada de sucre.
6. Afegim aproximadament mig litre de brou. Si no se’n té a mà, pot fer-se de pastilla. 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.

CONSELLS PER A UNA FESTA MAJOR SEGURA: 
CORREFOC 2011
Per als qui participeu al Corre-
foc:
- Cal que us protegiu amb roba 

gruixuda de cotó; feu sempre 
cas del servei d’ordre i  no obs-
truïu els dimonis o músics.

Per als veïns:
- Cal retirar els vehicles del re-

corregut, recollir la roba estesa 
i plegar els tendals.

- Cal tancar totes les portes i fi-
nestres per tal d’evitar l’entrada 
de coets. Si convé, cal protegir 
els vidres de finestres i apara-
dors amb cartrons.

- És molt important que no llen-
ceu aigua als participants ni 
als diables (l’aigua pot produir 
relliscades i fa que la pólvora, si 
es mulla, exploti en lloc de cre-
mar).

- Eviteu tirar res als contenidors 
d’escombraries abans del cor-
refoc, no deixeu trastos vells al 
carrer.



OBRIM LA PARADETA!
Informació i inscripcions.
Diumenge 30 d’octubre a les 10h al 
parc de can Godó i dilluns 31 d’octubre 
a les 21h davant de la Palma
Més informació 93 540 93 50
cultura@teia.cat - www.teia.cat

Dimecres, 2 de novembre 
De 19 a 21h a la CMC La Unió
TOTAL BODy COnDITIOn – AERòBIC

Dijous, 3 de novembre
A les 19h a la Biblioteca can Llaurador
COnTES PER A ADULTS

Divendres, 4 de novembre
A les 19.30h a La Flor de la Palma
PREGÓ DE FESTA MAJOR
A les 21h a l’església parroquial

COnCERT DE FESTA MAJOR

Dissabte, 5 de novembre
De 10 a 14h al parc de can Godó
FIRA VERDA
A les 11h des dalt de la Riera
BAIxADA DE VEHICLES SEnSE MOTOR
A continuació al parc de can Godó
LLIGA DE “SCOUTBALL”
A les 17h al Complex Esportiu Sant Berger
TORnEIG DE PETAnCA
CAMPIOnAT DE FUTBOLIn

A les 18h a la CMC La Unió
BALL PER A LA GEnT GRAn
A les 19.30h a la plaça Catalunya
TABALADA
A les 21.30h a baix de tot de la Riera 
CORREFOC

Diumenge, 6 de novembre
De 10h a 12h al parc de can Godó
MERCAT D’InTERCAnVI
A les 9h a la plaça d’Ordidores i Teixidores
TEIALADA. 8a EDICIÓ 
A les 12.30h a la pl. d’Ordidores i Teixidores

MInIPEDALADA 
A partir de les 9h al CEIP El Cim
OPEn DE DòMInO
A les 11h a davant de la CMC La Unió
PASSEJADA DE BALCOnS
A les 17h al Complex Esportiu Sant Berger
CAMPIOnAT DE BILLAR
A les 18h a La Flor de la Palma
QUÈ D’AQUÍ

Dimarts, 8 de novembre
A les 18h a la Biblioteca can Llaurador
HORA DEL COnTE: QUI nO TÉ nAS 

Dimecres, 9 de novembre
De 9.30 a 10.30h a la CMC La Unió
TOTAL BODy COnDITIOn
De 9.30h a 10.30h a la pista de bàsquet 
TAI-TxI

A les 20h a la CMC La Unió
TAST D’OLI

Dijous, 10 de novembre
De 9.30 a 10.30h a la CMC La Unió
PILATES CIM
A les 14h a l’Església de Sant Martí
REPICADA DE CAMPAnES
A les 18h a la Biblioteca can Llaurador
L’ESPLAI ITACA ExPLICA COnTES
De 19 a 21h a la CMC La Unió
TOnIFICACIÓ - PILATES CIM
A les 21h a La Flor de la Palma
EL xARLATAn

Divendres, 11 de novembre 
A les 9h a l’Església de Sant Martí
REPICADA DE CAMPAnES
A les 11h a l’Església de Sant Martí
OFICI SOLEMnE DE SAnT MARTÍ
A continuació a la plaça Sant Martí
BALLADA DE SARDAnES
A les 11.30h a la plaça Sant Martí
TALLER RELLEnO
A les 12h a la plaça Sant Martí
COnCURS RELLEnO
A les 18h a la Flor de la Palma
ESPECTACLE InFAnTIL
A les 19h a la CMC La unió
EnTREGA DEL TEI DE PLATA
A les 21h a la pista de bàsquet
BALL DELS LLAnCERS

De 17 a 21h a la Riera davant del mercat
DOnACIÓ DE SAnG
A les 21h al Casal de Joves ASAC
nIT JOVE: Botifarrada + Cercatasques
A les 24h al pavelló poliesportiu El Cim
COnCERT

Dissabte, 12 de novembre
A les 9h a la CMC La Unió
PASSEJADA: LES TORRES DE DEFEnSA
A les 11h a la Biblioteca can Llaurador
TALLER InFAnTIL: EL GEGAnTÓ PAU 
A les 14h a la pista de bàsquet
FIDEUÀ POPULAR
A continuació
MÚSICA I DAnSES DE MALI
A les 17h al parc de can Godó
En BUSCA DE LA FAMÍLIA!
A les 19h a La Flor de la palma
COnCERT DE FESTA MAJOR
A les 23h a La Flor de la Palma
BALL DE FESTA MAJOR

Diumenge, 13 de novembre
Al centre del poble 

xxV TROBADA DE GEGAnTS
A les 17h al pavelló poliesportiu El Cim
FESTA POPULAR
A les 21h des del Torrent de Sant Berger
FI DE FESTA: CASTELL DE FOCS!
PA AMB VI I SUCRE I PROJECCIÓ DE 
FOTOGRAFIES

PROGRAMA RESUMIT DE LA FESTA MAJOR DE TEIÀ 2011



La Comissió de Festes, les entitats i l’Ajuntament de 
Teià han organitzat la Festa Major de Sant Martí 2011

Agrupament Escolta Mintaka
AMPA CEIP El Cim
Arxiu Històric
Bar de la Piscina Municipal
Biblioteca can Llaurador
Casal de la Gent Gran
Club de Petanca
Club Dòmino Teià
Club Excursionista de Teià
Colla de Dimonis

Colla de Geganters
Comissió Cercatsaques
Comissió Jove
Coral Esclat, Picarol i Cor Atàlia
Esplai Itaca
GRAMC
L’Eixida
Societat La Flor de la Palma
Teià Tradició Viva

Agraïments especials per la cessió d’espais:

Disseny gràfic i il·lustració de la portada: Laura Montero Abad (www.proteo.ws) · Imprès en paper 100% reciclat






















































