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QUE HI HA SOTA

LA NOVA CAPA LA NOVA CAPA 
DE LA FESTA MAJOR??

`



 actes

 4.11 taller de relleno

5.11 INAUGURACIo DE
L’EXPOSICIo AMALGAMA

 PERFORMANCE I DJ 
A L’EXPOSICIoÓ

 6.11 CAMPIONAT OBERT 
 DE DoMINO

MaSTER CLASS
DE MARXA NoRDICA

 TALLER DE CREATIVITAT

7.11  TEIALADA, CURSA BTT

 MINITEIALADA

 VERMUT POPULAR

9.11  HORA DEL CONTE AMB 
 LA LLUNA, LA TERRA 
 I EL SOL

´
´

´

`

`
`

10.11  REPICADA DE CAMPANES

 prego

 REVETLLA DE SANT 
 MARTi AMB BIFLATS

11.11  REPICADA DE CAMPANES

 OFICI DE SANT MARTi 

 BALLADA DE SARDANES 
AMB LA COBLA PREMIa

 FOTOGRAFIA DELS  
 MARTINS I MARTINES 

 JOC DE POMES AMB 
 PEP PLAZA I TASTET 
 RELLENO 

 LLIURAMENT DEL TEI 
 de PLATA I EL TEIANENC 
 DE L’ANY

 Ovelles a la Palma

12.11 TEATRE FAMILIAR: 
 SAFARI 

 QUe D’AQUi 

 CONCERT DE MARCEL 
 I JuLIA

13.11 PASSEJADA LES FORMES 
 DEL GRANIT

 BAIXADA VEHICLES 
 SENSE MOTOR

 GUERRA DE BOMBARDES 

 TEATRE-CONCERT
 AMB MISTELA, CANDELA, 
 SARSUELA

14.11 TROBADA DE GEGANTS 

 BALCONADA! 

 CONCERT DE 
LA CORAL ATaLIA

 FESTA POPULAR 
 I CONCERT DE XIULA

 FI de FESTA AMB FOCS 
 ARTIFICIALS

´

`

`

` ´

´

´

´



On la puc trobaR?
La podras aconseguir a la Unioó 

per 5 euros o te la pots cosir 

tu mateix (baixa el patro 

www.teia.cat)

Segueix tambe el joc 

de trobar la capa amagada 

i sortejarem capes entre 

tots els participants. 

Consulta les bases a la web 

de Teia i a Instagram, 
`

es podra participar a partir 
del 27 d’octubre i fins 
el 5 de novembre.

I cada any m’he de comprar 
una capa nova?
Noo! Aquesta capa t’ha de servir 

per tota la vida, quasi! 

Cada any hi podras afegir 

un pedac nou commemoratiu 

de la Festa Major, els podras 

aconseguir a partir del 

13 de novembre a la sala 

d’exposicions de la CMC La Unio 

o be al Fi de festa.

Que es aixo de la capa ?
Sigues qui vulguis ser, una 

superheroina, un cavaller 

o sant Marti! Pero amb una

capa, perque a partir d’ara 

la capa estara present a 

cada festa major i ens donara 

opcions a jocs, sortejos, 

als concursos de fotografia 

i moltes coses mes. Ho anirem 

descobrint any rere any!

Hi haura alguna sorpresa 

per als que vinguin amb 

la capa posada als actes. 

No te’n perdis caP!

`
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Reprenem la festa!

Després de l’anul·lació de la nostra Festa Major l’any passat per la pandèmia, 
la reprenem amb més ganes que mai i amb tot el seu contingut, malgrat 
estar encara una mica encotillats per la prudència i les que esperem que 
siguin les últimes mesures restrictives, que encara cuegen.

Diuen que d’un gran mal en ve un gran bé i esperem que així pugui ser. 
El cas és que l’aturada obligatòria, pel que fa a la nostra Festa, ens ha 
permès aprofundir en el procés, que ja havíem encetat conjuntament amb 
la Comissió de Festes i les Entitats participants, de pensar una manera de 
relligar les diferents propostes que tradicionalment conformen la Festa, 
trobar un què que li doni transversalitat en tots els sentits, identitat i 
sentit de pertinença a tothom. 

Pouant en els orígens i la tradició, hem arribat a la capa, la capa de Sant 
Martí i el gest generós del patró, que n’ofereix un pedaç a qui li cal. 

La capa vol esdevenir, doncs, l’element simbòlic i distintiu de la Festa. 
La capa del cavaller, de la solidaritat, dels superherois (i qui diu herois, 
diu heroïnes, és clar!), preferentment quotidians, d’aquests que tenim a 
l’abast de molts de nosaltres, sovint sense saber-ho…

I dit i fet, de la capa del patró al patró de la capa, que en diverses mides 
podreu aconseguir on i com s’indica més endavant en aquest programa 
on, també, hi podreu trobar tot el que amaga la capa i, de vegades, on és 
que ella s’amaga. Ens la posem…? 

Vinga, posa’t la capa i participa de la Festa!

SANT 
MARTI 

2021

ANDREU 
BOSCH 
ALCALDE

OLGA
PARRA
Regidora 
de Cultura 
i Patrimoni 
Historic



AMALGAMA. 
Una retrospectiva 
de la Festa Major 
2020
19 h.
CMC LA UNIÓ 
“Les artistes Júlia Torres i German Chocero mos-
trem la Festa Major 2020 a través de diferents dis-
ciplines. Així, contagiarem a d’altres artistes joves 
que també ens mostraran les seves perspectives. 
Al llarg de l’exposició podrem veure col·laboracions 
de DJ, performances, tallers, fanzines,... I entre tots 
crearem una exposició que anirà creixent.” 

PERFORMANCE 
I DJ SET
20.30 h.
CMC LA UNIÓ 
Reinterpretació dels treballs realitzats per Júlia 
Torres i German Chocero a través de la paraula, 
l’escena i la hibridació de llenguatges. 

DIVENDRES
5  DE 

NOVEMBRE

Programa 
d’actes 

TALLER 
DE RELLENO
19 h.
CMC LA UNIÓ 
L’Eli Creus ens farà el taller enguany per expli-
car-nos els seus secrets. Després podrem fer un 
petit tastet.

Places limitades. 
Inscripcions a la CMC La Unió

Programa 
d’actes 

DIjouS
4  DE 

NOVEMBRE



PILATWALK
10 h.
DAVANT DE LA BIBLIOTECA 
CAN LLAURADOR 
Maridatge entre pilates i marxa nòrdica.
Ho organitza la Regidoria d’Esports

Preu: 10 euros. 
Inscripcions prèvies a www.teia.cat
Places limitades

TRANSFORMEM 
EL PROGRAMA
11 h.
CMC LA UNIÓ 
Taller guiat de descoberta de la creativitat 
a través de la manipulació del fulletó de la 
Festa Major de 2020. Activitat que forma 
part de l’exposició Amalgama.

Programa 
d’actes 

DISSABTE
6  DE 

NOVEMBRE

CAMPIONAT OBERT 
DE DÒMINO
PER PARELLES 
9 h.
CA LA CECÍLIA 
Ho organitza la Penya Carpanta de Ca la Cecília

Places limitades. 
Inscripcions a en Marcel al Casal de Ca la Cecília



MINI
TEIALADA 
12 h.
ERA DE CAN LLAURADOR 
Pedalada per als més menuts. Recomanat 
per a infants fins els 9 anys. Recorregut 
marcat per la zona dels jardins de Can 
Llaurador. 

Ho organitza el Club Excursionista de Teià.

Més informació i inscripcions a:
http://clubexcursionistateia.cat

VERMUT 
DE FESTA MAJOR 
13 h.
CA LA CECÍLIA 
Places limitades. Inscripcions i tiquets a en 
Marcel al Casal de Ca la Cecília. 

Ho organitza la Penya Carpanta de Ca la 
Cecília

Programa 
d’actes 

DIUMENGE
7  DE 

NOVEMBRE

XVII TEIALADA 
2021
9 h.
ERA DE CAN LLAURADOR 
Pedalada popular en bicicleta de muntanya. 
Podràs escollir entre dos recorreguts de dife-
rents dificultats. 

Ho organitza el Club Excursionista de Teià.

Més informació i inscripcions a:
http://clubexcursionistateia.cat



LA LLUNA, LA TERRA 
I EL SOL. 
CONTE MUSICAT
A CÀRREC DE 
L’ALQUÍMIA MUSICAL
18 h.
BIBLIOTECA CAN LLAURADOR 
Versió musical del conte La Lluna, la Terra i el Sol, 
de Jaume Escala i Carme Solé Vendrell, amb un 
munt de cançons interpretades en directe i uns ti-
telles que reprodueixen fidelment els personatges 
del conte original. Adreçat a infants de 0 a 8 anys.

Places limitades. 

Inscripcions a b.teia@diba.cat

Programa 
d’actes 

DImarts
9  DE 

NOVEMBRE



PREGÓ DE FESTA 
MAJOR
19 h.
PISTA ESPORTIVA AE TEIÀ
Amb motiu de la celebració dels 20 anys 
de l’entitat, el Club Excursionista de Teià 
obrirà la Festa Major i ens convidarà a ce-
lebrar-la i a sortir per retrobar-nos al carrer.

Ho organitza el Club Excursionista de Teià.

Aforament limitat. 

Caldrà fer reserva al web de Teià 
www.teia.cat 

REVETLLA 
DE SANT MARTÍ 
AMB BIFLATS
21 h.
ENVELAT DE FESTA MAJOR
Encara que ningú ho diria, Biflats són una 
cobla, de fet són la primera Catalan Fanfa-
re amb so de cobla. 23 músics procedents 
de grups de rock català, com Els Pets o 
Sau, de cobles o orquestres com La Prin-
cipal de la Bisbal i d’altres grups d’arrel 
tradicional. Gamberros, desenfadats i que 
trenquen tots els motlles. Música festiva 
que des del 2015, els de Blanes estan fent 
sonar per tot Catalunya. 

Aforament limitat.

Reserva d’entrades anticipades a 
www.teia.cat

REPICADA DE CAMPANES
14 h.
CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA 
Des d’aquí dalt, la Martina, la Cisa, la Jacoba, la Jo-
sepa, l’Assumpta i la Jordina han contemplat aquest 
any tan estrany i ens han trobat a faltar i ara repiquen 
amb afany! Tots a punt que demà és Sant Martí! 

DImecreS
10  DE 

NOVEMBRE

Programa 
d’actes 



joc de pomes 
(o Concurs de 
Relleno) 
A LA MITJA PART DE LES SARDANES.
plaça de sant martí 
Concurs on diversos restaurants de Teià 
s’enfrontaran per veure qui fa el millor Re-
lleno o la millor reinvenció, la més original. 
En Pep Plaza conduirà el xou.tastet de Relleno 

A CONTINUACIÓ.
plaça de sant martí 
Aquest any no podrem tastar el Relleno 
tots junts a la plaça, però sí que us dona-
rem una poma a cadascú per tal que us 
la pugueu emportar a casa i fer el dinar 
de Sant Martí, tal com mana la tradició, 
gràcies a la col·laboració del restaurant 
Can Cambray. Unitats limitades fins a es-
gotar existències.

ballada 
DE SARDANES 
A L’ACABAR L’OFICI.
plaça de sant martí 
La Cobla Premià ens oferirà la tradici-
onal ballada i també podrem sentir les 
peces Cel Rogent i Poble de Teià com-
posades per Victor Barbé.

Has fet Relleno a casa? Si ens envies fotografies del teu Relleno o de la família mentre el 
degusta, les exhibirem a l’exposició “La importància de dir-se Martí” de desembre del 2021 
i sortejarem entre tots els participants un àpat per a dues persones a La Bona Estrella. Ens 
l’heu de fer arribar abans del dia 13 de novembre per correu electrònic a festes@teia.cat 

Programa 
d’actes 

dijous
11  DE 

NOVEMBRE

REPICADA DE CAMPANES 
9 h. CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA 
Cap virus atura les nostres campanes, que repiquen 
joioses, perquè avui és el dia gran! Celebrem-lo!

FOTOGRAFIA DE 
MARTINS I MARTINES 
A L’ACABAR L’OFICI.
A LES ESCALES DE L’ESGLÉSIA 
Aviseu tots els Martins i Martines, que no hi falti 
ningú! I posem per a la foto singular que s’expo-
sarà a la Unió a partir del 12 de desembre; tots els 
que hi surtin en podran recollir una còpia en paper.

OFICI DE FESTA MAJOR
11 h.
ESGLÉSIA DE SANT MARTí 
Tradicional missa en honor a Sant Martí presidida 
pel bisbe auxiliar Sergi Gordo. Amb la participació 
del Cor Parroquial i cantada dels goigs en finalitzar.



LLIURAMENT DEL 
TEI DE PLATA 
I TEIANENC DE L’ANY
18.30 h.
CMC LA UNIÓ
Entrega del guardó anual que atorga el 
Consistori a una persona o entitat i des-
coberta del “Teianenc de l’Any” decidit 
per votació popular a partir de les pro-
postes de la mateixa ciutadania.

OVELLES
20.30 h.
TEATRE FLOR DE LA PALMA
El Víctor, l’Alba i l’Arnau, tres germans 
de Barcelona, es troben per decidir què 
fer amb una insòlita herència. Però aviat 
s’adonaran que el que semblava un re-
gal caigut del cel pot capgirar la seva 
realitat. Aferrats a unes vides que no els 
satisfan, s’enfrontaran a una decisió que 
posarà a prova la seva relació de ger-
mans. 
“Ovelles” reflexiona, en clau d’humor, 
sobre la frustració d’una generació molt 
marcada per la crisi. De com fer front a 
la decepció i de la permanent necessitat 
de reinventar-nos. Perquè, realment, vo-
ler és poder? 
Amb Sara Espígul, Biel Duran i Albert Tri-
ola, escrita i dirigida per Carmen Marfà i 
Yago Alonso. 

Aforament limitat. 

Reserva d’entrades anticipades a 
www.teia.cat
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MARCEL I JÚLIA 
23 h. ENVELAT DE FESTA MAJOR 
L’excantant i compositor de Txarango, Marcel Lázara, i la seva companya de viatge, Júlia 
Arrey, han construït un nou projecte musical que després d’arrelar uns anys ara dona els 
seus fruits: el seu primer disc En Òrbita.

Acompanyats d’una nova banda, Marcel i Júlia posen en òrbita les llavors d’aquesta nova 
etapa en la que ens conviden a reflexionar amb una proposta positiva, constructiva i fes-
tiva sobre el canvi climàtic i la sostenibilitat d’un model de societat que viu allunyada dels 
cicles naturals de la vida

Aforament limitat. Reserva d’entrades anticipades a www.teia.cat

SAFARI
18 h.
TEATRE LA FLOR DE LA PALMA 
En Pinyot i en Carabassot van a la sabana perquè 
ha desaparegut el lleó. Els voleu ajudar en la seva 
aventura? Espectacle recomanat per a infants a 
partir de 3 anys. A càrrec de la companyia La Bal-
dufa Teatre. 

Aforament limitat. 

Reserva d’entrades anticipades a www.teia.cat

QUÈ D’AQUÍ
20 h.
CMC LA UNIÓ 
El concurs de preguntes i respostes sobre Teià i 
els seus il·lustres. T’hi atreveixes?! Apunteu-vos en 
grups de 4 persones abans del dia 4 de novembre 
a cultura@teia.cat. Els guanyadors podran anar a 
sopar al Restaurant Nou Antigó.

DIVENDRES
12  DE 

NOVEMBRE

Programa 
d’actes 



BAIXADA 
DE VEHICLES 
SENSE MOTOR 
11 h.
PARC DE CAN GODÓ 
Per participar a la Baixada, una de les més 
tradicionals i amb més solera del Maresme, 
has d’enviar un correu electrònic a
festesampaelcim@gmail.com, indicant:

1) nom del vehicle; 2) nombre de participants;
3) curs o entitat; i 4) telèfon de contacte. Els
dorsals es donaran el mateix dia de la prova.

Ho organitza l’AMPA El Cim

GUERRA 
DE BOMBARDES 
DESPRÉS DE LA BAIXADA
AVINGUDA ROCA SUÁREZ LLANOS 
Us convidem a tots, grans i petits, a parti-
cipar a la guerra més divertida de la Festa 
Major. Prepareu-vos per quedar arrebossats 
de farina, protegeix-te els ulls i llença-t’hi!

Ho organitza l’Agrupament Escolta 

Mintaka

MISTELA, CANDELA, SARSUELA
18 h. TEATRE LA FLOR DE LA PALMA 
Tres sarsueles en una. Fresques, còmiques i rimades. Pitarra i Vidal i Valenciano tornen als 
escenaris com a clàssics d’avui dia per fer-nos matar les penes. Quatre actors i un músic, 
bevedors de mistela, es fan una sarsuela d’embolics en una sastreria: Corina espera el 
seu príncep blau, però sa mare planeja que es casi amb Don Mateu, antic conegut de la 
Sastressa; la Sastressa s’encaterina de Titus, promès de la Maria… Sastres, metges i lloros 
amaneixen el plat dins la versatilitat d’una comèdia musical. Espectacle de teatre musical 
a càrrec d’Epidèmia Teatre.

Aforament limitat amb cadires numerades. Entrades anticipades www.teia.cat 

Programa 
d’actes 

DISSABTE
133  DE 

NOVEMBRE

XXVI PASSEJADA: 
LES FORMES DEL GRANIT 
9 h.
DES DEL MIRADOR DE LA CORNISA 
Recorregut de quasi 6 quilòmetres des del Mirador 
de la Cornisa i passant pels rocs d’en Flores, roca 
de Riera, roca de Cavallera, font del Pericó d’en 
Canal i arribant finalment al cementiri per veure 
boles, apilaments, pedres cavalleres, piques i taffo-
nis, entre d’altres formes de les pedres de la nostra 
muntanya. Cal portar calçat adequat per caminar, 
esmorzar i aigua.

Places limitades. 

Cal inscriure’s enviant un mail a unio@teia.cat

Foto: Bernat Antolin



ESPECTACLE 
ESTÀTIC-FOC
20 h.
PÀRQUING DEL TORRENT DEL DR. BARRERA
Si la pluja no ens ha apagat mai el foc, 
aquest any no serà menys. Vine a gaudir 
d’un espectacle diabòlic de llums, música 
i foc. La vostra cita amb l’infern no pot fa-
llar i per això, els Dimonis de Teià i l’Esco-
la d’Arts Escèniques Bibiana Morales us 
tenim preparat el millor dels espectacles! 

Ho organitza la Colla de Dimonis de Teià.

Aforament limitat, caldrà reservar plaça 
entrant al web de Teià www.teia.cat

3PLACES, RELAND 
I THE TYETS 
EN CONCERT
23 h.
ENVELAT DE FESTA MAJOR
A la comarca tenim molt de talent i aquest 
vespre en tindrem una bona prova: 

Els 3places són Izzkid, Sanndro i Dani6ix, 
tant canten en català com en castellà, an-
glès o italià, segur que reconeixereu algun 
dels seus membres... 

Reland està format per cinc masnovins, 
estils i cançons variades entorn el pop i 
el funk.

I per tancar la nit: The Tyets, aquests jo-
ves mataronins estan imparables i arrasen 
per allà on van, fusió de trap i reggaeton 
en català.

Aforament limitat. 

Reserva d’entrades anticipades a 
www.teia.cat
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BALCONADA! 
13 h.
CMC LA UNIÓ 
Farem la tradicional passejada per les 
cases que han participat al Concurs de 
Balcons Engalanats. Aquest any el tema 
central serà “els superherois i les seves ca-
pes”. Els guanyadors els decidirà la gent 
que participi a la passejada. Consulteu ba-
ses i premis al final del programa.

CONCERT de la 
coral DE FESTA 
MAJOR 
17:30 h.
TEATRE LA FLOR DE LA PALMA 
Nou concert del Cor Atàlia per retro-
bar-nos amb la música després d’aquest 
any estrany i complicat per a tothom.

Ho organitza l’associació Coral Esclat, 
Picarol i cor Atàlia

FESTA POPULAR 
I CONCERT DE XIULA 
18 h.
ESPLANADA DE CAN PADELLÀS 
No poden faltar els jocs de la Festa Po-
pular, curses de sacs, estirar la corda i la 
xocolata desfeta! I després Xiula ens pre-
senta el seu espectacle d’animació, Big 
Chicken, on podrem sentir tots els seus 
grans hits: Verdura i Peix, Polls, Sucre, 
T’estimo bastant o Estic nerviós.

XXXIV TROBADA 
DE GEGANTS 
11 h.
ESPLANADA DE CAN PADELLÀS 
En Pere Noguera i l’Elionor reben totes les colles 
convidades i ens faran una demostració de balls. 
No es pot entendre un Sant Martí sense gegants!

Ho organitza la Colla Gegantera de Teià.

Programa 
d’actes 

Diumenge
14  DE 

NOVEMBRE

DESPERTADA 
DE GEGANTS 
8 h.
Coets eixordadors retronaran, lleveu-vos, que és 
Festa Major i els Gegants tenen ganes de ballar.



FI DE FESTA 
I CASTELL DE FOCS 
20 h.
ESPLANADA DE CAN PADELLÀS 
Recull de fotografies de tots els actes de 
la Festa Major i després, des d’allà mateix  
podrem veure perfectament els focs arti-
ficials de final de Festa, tancarem la Festa 
Major i començarem el compte enrere per 
un nou Sant Martí.
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EL DIBUIXANT ANTONI 
BATLLORI JOFRÉ 
A l’Espai Fons Batllori. CMC La Unió 
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. L’exposició es pot visitar de di-
jous a diumenge en els horaris habituals.

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

Fins al 12 de gener de 2022

Programa 
d’actes 

exposicions
AMALGAMA. 
Una retrospectiva 
de la Festa Major 2020 
Inauguració 5 de novembre a les 19 h 
CMC La Unió 
La Comissió d’exposicions va encarregar aquest 
projecte a alumnes de l’escola Massana, per donar 
una nova vida als programes de la Festa Major del 
2020 que no es va poder fer. El resultat és el tre-
ball de les artistes Júlia Torres i German Chocero, 
que ens mostren la Festa Major 2020 a través di-
ferents disciplines.

Fins el dia 21 de novembre



FOTOMAJOR’21! 
EL CONCURS
DE FOTOGRAFIA



JURAT
El jurat està format  per  persones exper-
tes en el camp de la fotografia i les arts 
gràfiques, així com per un representant 
de la comissió de festes i un de l’Ajunta-
ment de Teià.

DRETS SOBRE LES OBRES
Les obres premiades passaran a ser pro-
pietat de l’Ajuntament de Teià i disposarà 
de tots els drets. 

Les obres no premiades podran recollir-se 
a la CMC La Unió; s’informarà de la data a 
tots els participants per escrit. Malgrat no 
estiguin premiades, formaran part d’una 
exposició que es farà a partir de la selec-
ció del jurat.

PREMIS
Premi adult: 100 euros
Premi infantil: un àpat per a dues perso-
nes a la Pizzeta

El jurat podrà deixar els premis deserts o 
atorgar un accèssit, si així ho considera 
oportú.

La data del lliurament de premis serà el dia 
12 de desembre a les 12 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’orga-
nització d’aquest concurs.

La participació en aquest concurs implica 
la plena acceptació d’aquestes bases.

PARTICIPANTS
Aquest concurs és  obert a tots els aficio-
nats i aficionades.

TEMA
El tema de les fotografies presentades és 
la FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ 2021, 
qualsevol activitat o situació que es ge-
neri a partir de la festa.

OBRA, MIDES I  PRESENTACIÓ
Els participants poden presentar un mà-
xim de 3 fotografies.
Poden ser  en color o en blanc i negre. 
Les fotografies no podran ser manipula-
des amb aplicacions específiques que al-
terin la realitat.
La mida de les fotografies ha de ser de 
15x20 cm.
Totes les persones que ho desitgin podran 
imprimir les 3 fotografies del concurs a la 
Llibreria Papu de Paper sense cap cost.

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

IDENTIFICACIÓ
La fotografia anirà dins un sobre tancat 
seguint les instruccions següents: 

Al dors de la fotografia hi ha de constar 
el títol. 

Dins el sobre gran, s’hi adjuntarà un so-
bre tancat on figurarà el títol de la fo-
tografia a la part exterior. A l’interior 
d’aquest sobre hi ha de figurar: 

Títol de l’obra

Nom  i cognoms de l’autor

Adreça

Telèfon

Correu electrònic

Data de naixement

TERMINIS
Les obres s’han de portar a la CMC La Unió 
abans del dia 22 de novembre de 2021.

FOTOMAJOR’21!
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SELECCIÓ DE PROPOSTES 
GUANYADORES 
(Premi concedit pel jurat)
La selecció de la proposta guanyadora es 
farà entre els dies 15 i 21 de novembre.
Un jurat integrat per persones vinculades 
a l’organització s’encarregarà de seleccio-
nar els guanyadors del premi del jurat. Te-
nint en compte l’originalitat de la imatge i 
el seu valor estètic.

SELECCIÓ DE PROPOSTES 
GUANYADORES 
(Premi a la fotografia amb més “m’agrada”)
La fotografia amb més “m’agrada” serà 
la guanyadora directa d’aquest premi. En 
cas d’empat, el jurat pot creure convenient 
fer una valoració artística de les obres per 
seleccionar-ne una. 

LLIURAMENT DE PREMIS
Els premis es lliuraran el dia 12 de desem-
bre a les 12 h a la CMC La Unió durant la 
inauguració de l’exposició La importància 
de dir-se Martí on hi haurà les fotos gua-
nyadores exposades i una selecció de les 
participants al concurs.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Pot participar en el concurs qualsevol 
persona de 12 anys o més. En el cas de 
persones de menys de 18 anys, el fet de 
participar en el concurs implica que tenen 
el consentiment per fer-ho dels seus pa-
res o tutors.

Els participants assumeixen la respon-
sabilitat envers l’Ajuntament de Teià del 
contingut de la proposta presentada i en 
seran responsables davant de tercers. 

Els participants es fan responsables davant 
de tercers d’haver obtingut els drets d’imat-
ge exigits per la llei de les persones o enti-
tats que apareguin fotografiades, amb total 
indemnitat per part de l’Ajuntament de Teià.

Les obres premiades passaran a ser pro-
pietat de l’Ajuntament de Teià i disposarà 
de tots els drets. L’Ajuntament de Teià es 
reserva el dret de fer difusió i de publicar 
les fotografies presentades al concurs a 
les seves pàgines a Internet i a les seves 
xarxes socials.

La participació en el concurs suposa l’ac-
ceptació íntegra de totes les bases. Qual-
sevol imprevist o aspecte no  previst  en 
aquestes bases serà resolt per l’organitza-
ció d’aquest concurs.

OBJECTE
El concurs fotogràfic #fotomajor21 con-
sisteix a publicar fotografies de la FESTA 
MAJOR DE SANT MARTÍ 2021 (incloent-hi 
qualsevol activitat o situació que es generi 
a partir de la festa), etiquetant-les amb el 
hashtag #fotomajor21 a la xarxa Instagram. 

TERMINI
El concurs s’iniciarà el dia 3 de novem-
bre de 2021 i finalitzarà el dia 14 de no-
vembre de 2021. 

FORMA DE PARTICIPACIÓ
Per participar en el concurs s’haurà de te-
nir un compte a Instagram amb un perfil 
públic i respectar les condicions d’aques-
ta xarxa.

Els participants hauran de:

Realitzar una fotografia durant la Festa Major 
de Sant Martí 2021 en la que aparegui algun 
element que permeti identificar la Festa.

Etiquetar la fotografia amb el hashtag: 
#fotomajor21

Seguir l’Instagram de l’Ajuntament: @ajteia 

No hi ha limitació de quantitat de fotogra-
fies per participant.

CARACTERÍSTIQUES
DE LES FOTOGRAFIES
Els participants, pel fet de ser-ho, declaren 
sota la seva responsabilitat que les imatges 
no tenen cap contingut ni material obscè, 
sexualment explícit, violent, ofensiu, incen-
diari o difamatori. També que han obtingut 
les autoritzacions de les persones i entitats 
que hi puguin aparèixer. L’organització 
es reserva el dret de rebutjar fotografies 
i missatges que incompleixin les caracte-
rístiques anteriors, que malmetin la imatge 
institucional de l‘Ajuntament de Teià, així 
com les que siguin discriminatòries per raó 
de naixement, raça, sexe, religió, opinió o 
qualsevol altra condició o circumstància 
personal o associada.

PREMIS
Premi concedit pel jurat: 
Càmera Instax Mini

Premi a la fotografia amb més m’agrades: 
Càmera Instax Mini

FOTOMAJOR’21! instagram
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Des de l’Esplai Itaca us oferim una innovadora ini-
ciativa d’aventura pel poble. 
Us haureu d’inscriure si voleu participar-hi. Esti-
gueu atents a les nostres xarxes socials. 
Tots els inscrits rebreu el nom d’un participant, al 
qual haureu d’eliminar tocant amb la pastanaga. El 
joc començarà el dia 8 de novembre i s’acabarà 
quan ja no quedi gent per eliminar. Apunta’t i fes 
d’investigador pel poble. Adreçat a totes les edats.

Ho organitza l’Esplai Itaca

pastanaga 
assassina

OBJECTE
L’objectiu del concurs és que el poble es-
tigui ben bonic durant la Festa Major i que 
es respiri la festivitat en l’ambient.

CATEGORIES
S’estableixen dues categories:

Familiar: unitats familiars de qualsevol 
tipus.

Adults: a partir de 18 anys

Instruccions per participar-hi:

- Adorneu el balcó o la finestra com més 
us agradi, el tema d’enguany és ELS 
SUPERHEROIS I HEROÏNES I LES SE-
VES CAPES.

 El balcó haurà d’estar guarnit del 8 al 14 
de novembre.

 Apunteu-vos a la Unió abans del dia 5 de 
novembre.

 El dia 14 de novembre a partir de les 11 h, 
passarem a veure el vostre balcó.

Premi
 1r premi adult: Una nit per a 2 persones 
a Cabanes entre Valls,  en una cabana, 
suspesa a 6 metres del terra, amb bany, 
terrassa i jacuzzi exterior.  Amb vistes a 
la Vall de Bianya. Amb esmorzar i sopar 
inclosos.

2on premi adult: Un àpat per a dues per-
sones a Mas Padellàs.

 1r premi familiar: Una nit per a 4 perso-
nes (2 adults i 2 infants) a Cabanes en-
tre Valls, a la Vall de Bianya. Cabana amb 
bany i terrassa, suspesa a 6 metres del 
terra. Amb esmorzar i sopar inclosos.

2on premi familiar: Un àpat per a quatre 
persones a La Pizzeta.

Hi haurà detall d’agraïment per a tots els 
participants. El jurat hi podrà afegir ac-
cèssits, si ho considera oportú. 

Veredicte
 Es farà saber el guanyador el dia 14 de no-
vembre abans del Fi de Festa a l’esplana-
da de Can Padellàs.

Jurat i valoracions
La Comissió de Balcons, amb l’ajuda de 
totes les persones que facin el recorregut 
sencer, faran la valoració dels balcons i 
decidiran els premiats.

Es valorarà especialment:

Relació amb la Festa Major i amb Teià en general

Originalitat de la composició

Creativitat i solucions artístiques aplicades

Ús d’elements naturals, reutilitzables, reciclats

Altres
Tot el què no estigui previst en aquestes ba-
ses serà resolt per la Comissió de Balcons.
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04 Posem una paella amb oli al foc. Su-
quem la poma per la part del farci-
ment en ou batut i la posem a fregir a 
la paella per afermar el tap, per donar 
després un tomb a tota la poma. Po-
dem fregir-ne dues o tres a la vegada, 
no més, ja que cal molta cura.

05 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 sos-
tre. Després, podem afegir-hi oli o llard 
si veiem que és pobre, i tres o quatre 
escarrotxes de llimona, un polset de 
sal i una escampada de sucre.

06 Afegim aproximadament mig litre de 
brou. Quan les pomes canvien de co-
lor (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.

07 Amb foc lentíssim i la cassola damunt 
una planxa de ferro es torna a cuinar 
l’endemà, l’altre, fins tres o quatre ve-
gades, resultant unes delicioses po-
mes confitades, gustoses i un suc es-
pès i perfumat. Sobretot cal vigilar la 
cocció ja que és un guisat molt fàcil 
d’enganxar-se.

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

ingredients

Atenció! Per fer aquesta recepta et caldran al-
menys 4 dies! 
Encara que aquest any no puguis participar al con-
curs, no deixis de fer el Relleno. I si la fas, envia’ns 
una imatge a festes@teia.cat i la teva fotografia 
formarà part de l’exposició del mes de desembre 
a la CMC La Unió, també entraràs a formar part 
d’un sorteig d’un àpat per a dues persones a La 
Bona Estrella!

Per rostir les carns, com s’acostumi (admet llard, 
pastanaga, cebeta, alls...)

01 El dia abans rostim les carns juntes.

02 Trinxem la carn finament amb un raig de suc 
de llimona i ho pastem ben bé amb un ou ba-
tut. Si queda massa sucós ho espessim amb un 
melindro.

03 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.

recepta de relleno
de festa major



ACTES 
de 
pagament

 Tots els actes de pagament tindran el cost d’un euro per persona.

 Les entrades s’hauran de comprar anticipadament a través de 
la pàgina web de l’ajuntament www.teia.cat o bé https://teia.
koobin.cat/ 

 Tots els actes de la Festa Major tindran l’aforament controlat i 
limitat, segons normativa Covid vigent. 

A tots els actes es mantindran les distàncies de seguretat i s’hi 
haurà d’anar amb mascareta.

Les cadires no es podran moure de lloc.

Tant infants com adults hauran de comprar entrada.

Els actes de pagament són:

MÚSICA: BIFLATS. 10 de novembre a l’envelat

TEATRE: OVELLES. 11 de novembre a la Palma

TEATRE FAMILIAR: SAFARI. 12 de novembre a la Palma

MÚSICA: MARCEL I JÚLIA. 12 de novembre a l’envelat

TEATRE MUSICAL: MISTELA CANDELA SARSUELA. 13 de novembre a la Palma

MÚSICA: 3PLACES, RELAND I THE TYETS. 13 de novembre a l’envelat

 MÚSICA: XIULA. 14 de novembre a l’esplanada de Can Padellàs

ACTES 
AMB 
INSCRIPCIÓ 
PRÈVIA

TALLER DE RELLENO
DIJOUS 4 DE NOVEMBRE
19 h. LA CMC LA UNIÓ
Aforament limitat. 
Caldrà reservar plaça 
enviant un correu a 
unio@teia.cat 

PREGÓ DE FESTA MAJOR
DIMECRES 10 DE NOVEMBRE
19 h. PISTA ESPORTIVA AE TEIÀ
Aforament limitat. 
Caldrà reservar plaça 
entrant al web de Teià 
www.teia.cat

LLIURAMENT DEL TEI DE PLATA 
I TEIANENC DE L’ANY 
DIJOUS 11 DE NOVEMBRE
19 h. CMC LA UNIÓ
Aforament limitat. 
Caldrà reservar cadira 
entrant al web de Teià 
www.teia.cat

XXVI PASSEJADA:
LES FORMES DEL GRANIT 
DISSABTE 13 DE NOVEMBRE
9 h. MIRADOR DE LA CORNISA
Places limitades. 
Cal inscriure’s enviant 
un mail a unio@teia.cat 
Cadascú s’haurà de portar 
l’esmorzar i aigua.

ESPECTACLE ESTÀTIC-FOC DE DIMONIS
DISSABTE 13 DE NOVEMBRE
20 h. PÀRQUING DEL TORRENT DEL DR. BARRERA
Aforament limitat, 
caldrà reservar plaça a 
www.teia.cat
Ho organitza la Colla 
de Dimonis de Teià



CONSELLS 
PER A UNA 
FESTA 
MAJOR 
SEGURA

Totes aquestes mesures són susceptibles de canvi per adap-
tar-nos a la normativa Covid del moment 

És obligatori l’ús de la mascareta a tots els actes.

És responsabilitat de cadascú mantenir la distància de seguretat 
als actes al carrer.

 No poden participar als actes persones amb símptomes de Co-
vid-19 o que hagin estat en contacte directe amb un malalt, els 
darrers 14 dies.

 Caldrà rentar-se sovint les mans amb el gel hidroalcohòlic que l’or-
ganització col·locarà en llocs estratègics a disposició del públic.

No es podran moure les cadires de lloc, ja que es col·locaran a la 
distància permesa.

Tots els actes tindran un aforament limitat d’acord amb l’espai i 
el tipus d’esdeveniment.

 Podreu reservar la vostra entrada gratuïta o de pagament tele-
màticament a partir del 26 d’octubre i fins a exhaurir localitats 
www.teia.cat. Si és possible, no imprimiu el tiquet, porteu-lo des-
carregat al vostre telèfon mòbil.

 L’Ajuntament es reserva el dret a cancel·lar qualsevol espectacle 
que s’estigui realitzant, si el públic no respecta les mesures de 
protecció i seguretat.

S’obriran les portes d’accés 30 min. abans de l’inici de cada activitat.

 Si sortiu del recinte festiu, no hi podreu tornar a entrar.

 Mantingueu l’espai net i dipositeu les deixalles i els envasos al 
contenidor corresponent.

Entreu i sortiu pels llocs indicats respectant la distància d’1,5 m. se-
guint les indicacions dels organitzadors. Cal evitar aglomeracions.

Si teniu o veieu emergència sanitària o policial truqueu al 112.

Treballem per unes festes segures: denúncia les agressions sexistes.

Unes festes amb respecte són cosa de tothom: no callis davant 
l’incivisme.

NOTES 
GENERALS

Del 10 al 14 de novembre s’instal·larà un envelat per als actes de 
Festa Major a can Bruguera, al carrer Sebastià Dalmau, 2.

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. 

Disposeu del correu electrònic cultura@teia.cat per fer-nos arri-
bar 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. 



DIJOUS 4

DIJOUS 11

dimarts 9

dissabte 6

dissabte 13

diumenge 7

diumenge 14

divendres 5

divendres 12

dimecres 10

19 h. la unió

18 h. biblioteca

9 h. ca la cecilia

9 h. mirador de la cornisa

19 h. la unió

18 h. la palma

14 h. campanar

14 h. campanar20.30 h. la unió

20 h. la unió

23 h. envelat

10 h. davant biblioteca

11 h. parc de can godó

12 h. can llaurador
13 h. La Unió

11 h. Can Padellàs

18 h. Can Padellàs

13h. ca la cecilia  17:30 h. La Palma

20 h. Can Padellàs

11 h. la unió

A continuació – Av. Roca Suárez Llanos

18 h. la palma

20 h. Pàrquing Torrent Dr. Barrera

23 h. envelat

19 h. pista a. e. teià

11 h. esglèsia

20.30 h. la palma

21 h. envelat

12 h. plaça de sant martí

12 h. escales de la esglèsia

12.30 h. plaça de sant martí

18.30 h. la unió

9 h. can llaurador

8 h. 

Taller de relleno

Hora del conte amb 
la lluna, la terra i el sol 

Campionat Obert de Dòmino

Passejada històrica: 
les formes del granit

Inauguració exposició Amalgama

Teatre familiar: Safari
Companyia La Baldufa

Repicada de campanes

Repicada de campanesPerformance I Dj a l’exposició

Què d’aquí

Concert de Marcel i Júlia

Màster Class de Marxa Nòrdica

Baixada vehicles sense motor

Miniteialada
Balconada!

Trobada de gegants

Festa popular i concert de Xiula

Vermut popular Concert de la coral Atàlia

Fi festa amb recull 
de fotografies i focs artificials

Taller de creativitat 
i manipulació del programa 
d’actes de l’any 2020

Guerra de bombardes

Teatre-concert 
amb Mistela Candela Sarsuela 

Correfoc estàtic

Concert de 3 places, 
Reland i The Tyets

Pregó de Festa Major
a càrrec del CET 

Ofici de Sant Martí

Teatre:  Ovelles

Revetlla de Sant Martí amb Biflats

Ballada de Sardanes 
amb la Cobla Premià

Fotografia dels Martins i Martines

Joc de pomes amb Pep Plaza 
i tastet Relleno

Lliurament del Tei Plata 
i el teianenc de l’any

Teialada, cursa BTT

Despertada gegantera

La Comissió de Festes, 
les entitats 
i l’Ajuntament de Teià 
han organitzat la Festa Major 
de Sant Martí 2021
Agrupament Escolta Mintaka. AMPA de l’Escola 
el Cim. Arxiu HistÒric. Biblioteca can Llaurador. 
Campaners de TeiÀ. Casal Ca la CecÍlia. 
Club Excursionista de TeiÀ. Colla de Dimonis. 
Colla Gegantera de TeiÀ. ComissiÓ d’Exposicions. 
Corals de TeiÀ. Esplai Itaca. ParrÒquia de Sant 
MartÍ. Societat La Flor de la Palma




