


Torna la Festa! Arriba el Sant Martí més alliberat dels darrers 
anys, disposat a compartir la Capa a tort i a dret, de pedaç en pedaç 
o de tros en tros. I en cada tros hi ha un bocí de comunitat, d’identitat, 
de solidaritat i, què coi, un bon tros de festa!

Perquè les noves capes ja són made in Teià, a càrrec d’un grup 
d’entusiastes, i el pedaç-2022, alegrement acolorit i inspirat en 
elements de la festa, és obra de la Marta Comas. En trobareu una 
imatge més endavant, no deixeu d’adquirir-lo i afegir-lo a la vostra 
Capa, per anar-la enriquint de mica en mica. Hi haurà premis… 

Aquest any, els Gegants estan de celebració i per això exposen a La 
Unió i sortiran com sempre al carrer i per primer cop acompanyats 
de la Banda Municipal. I no hi faltarà tota la resta: dimonis, concerts, 
vehicles sense motor, bombardes, pastanaga assassina, passejada, 
balcons, repicada i ofici, relleno, arrossada, festa popular… 

Tot a aixopluc de la Capa (i quan calgui de l’envelat…) que, un cop 
presentada amb honors al llibret-programa de l’any passat, enguany 
hem optat, després d’un debat en el si de la Comissió de Festes, per 
fer un programa imprès més sostenible ecològicament parlant, que, 
tanmateix, esperem que us sigui atractiu i útil. 

Perquè, al capdavall, el que us volem oferir, amb permís del poeta, és:

Un tros de so,
un pas de ball
i un cant a to.

Un tros de joc,
un flam de foc
i un pet de tro.

Un tros de sol,
un xic de fred
i si plou…poc.

Un tros de tec
un toc de dolç
i un raig de vi.

Un tros de ple
i un ple de bo.

ANDREU BOSCH 
Alcalde

OLGA PARRA
Regidora de Cultura
i Patrimoni Històric

Ei, i si pot ser… tot UN TROS DE FESTA per gaudir!
Vinga, posa’t la Capa i participa de la Festa!



LA COMISSIÓ DE FESTES, LES 
ENTITATS I L’AJUNTAMENT 
DE TEIÀ HAN ORGANITZAT 
LA FESTA MAJOR DE SANT 
MARTÍ 2022: AGRUPAMENT 
ESCOLTA MINTAKA. AMPA 
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HISTÒRIC. BIBLIOTECA CAN 
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TEIÀ. CASAL CA LA CECÍLIA 
DE GENT GRAN. COLLA DE 
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ITACA. COLLA GEGANTERA 
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On la puc trobar?

I cada any m’he de comprar 
una Capa nova?

Tros de capa 
2021
Encara el pots 
afegir a la teva 
Capa

Cada any un nou pedaç 
per col·leccionar

Tros de capa 2022

Què és això de la Capa ?



Cercatapes
Correfoc infantil
Correfoc adult
Gresca gegantera
Informació i venda de Capes

PARC DE CAN GODÓ

ENVELAT

PLAÇA CATALUNYA

MADAME LLOP

LA BONA ESTRELLA

MR LLOP

EL CAFÈ DE BAIX

LA UNIÓ

PARC DE CAN GODÓ

CAN LLAURADOR

LA PIZZETA

ENVELAT

CEMENTIRI

APARCAMENT 
DE CAN BARRERA

EL NOU ANTIGÓ

CA LA ROSI

ESGLÉSIA S. MARTÍ

PLAÇA CATALUNYA

MERCAT

PLAÇA 
TEIXIDORES

I ORDIDORES

LA PALMA





divendres 4 

 20 ANYS FENT-LA BALLAR 
19:00 CMC LA UNIÓ

 Inauguració de l’exposició antològica de la Colla Gegantera que podreu veure a La Unió 
 fins el dia 20 de novembre. Ho organitza la Colla Gegantera de Teià

DISSABTE 5 

 TALLER DE CAPGROSSOS
17:00 CMC LA UNIÓ

  Porta una caixa on t’hi càpiga el cap i la transformarem en un capgròs. 
 Ho organitza la Colla Gegantera de Teià

19:30 CERCAVILA DE CAPGROSSOS
 Amb els capgrossos acabats de fer i acompanyats pels veterans de la Colla Gegantera 
 pujarem ballant fins el parc de can Godó. Ho organitza la Colla Gegantera de Teià

DIUMENGE 6

 XXXV TROBADA DE GEGANTS
 La Colla Gegantera de Teià acull fins a 17 colles convidades, que venen d’arreu: Olesa 
 Bonesvalls, Ripoll, Cabrils, Vacarisses, Olesa de Montserrat, El Masnou, Alella, El Prat de 
 Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Llorenç Savall, Plaça Nova de Barcelona, Balsareny, 
 Blanes, La Llàntia de Mataró, Cabrera de Mar, Cornellà i l’Esplai Itaca de Teià.

08:00 DESPERTADA DE GEGANTS 

 CERCAVILA 
11:30 DE LA PLAÇA DE LES TEIXIDORES A CAN PADELLÀS

 BALLADA DE GEGANTS 
13.00 ESPLANADA DE CAN PADELLÀS
 Ho organitza la Colla Gegantera de Teià

DIMECRES 9

 COPA DE CAPA: PREGÓ DE FESTA MAJOR 
19:30 PARC DE CAN GODÓ
 Espectacle amb malabars, acrobàcies i danses per a presentar una nova Festa Major de Sant Martí 
 amb la participació de l’Escola Rogelio Rivel, la Companyia del Foc i dansaries de Teià.

 LES BONES INTENCIONS
21:00 TEATRE LA FLOR DE LA PALMA
 Text de Marc Artigau i posada en escena de la Cia. Sala Trono amb Míriam Iscla i Joan Negrié.
 Riurem i passarem una bona estona descobrint dos personatges a qui les coses mai no els han 
 sortit com esperaven. Aforament limitat. Entrada: 3 euros. Venda anticipada a www.teia.cat

 PASTANAGA ASSASSINA
 L’aventura de les pastanagues! Tots els inscrits rebreu el nom d’un participant. L’haureu 
 d’eliminar amb la pastanaga. El joc començarà el dia 9 i s’acabarà quan no quedi gent per 
 eliminar. Adreçat a totes les edats. Cal fer inscripció prèvia, consulta l’Instagram de l’esplai @

 esplaiitacateia Ho organitza l’Esplai Itaca



DIJOUS 10

 REPICADA DE CAMPANES
14:00  CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA
 Encara hi ha algú despistat?! Repiqueu! Repiqueu!  Martina, Cisa, Jacoba, Josepa, Assumpta i  
 Jordina, més fort! Que demà és Sant Martí i ja intuïm tots un bon tros de festa!

 CREC 
18:00 BIBLIOTECA CAN LLAURADOR
 Espectacle de petit format basat en el llibre de la Tina Vallès. Normalment, les branques tenen 
 un paper molt discret als contes, però un dia n’hi va haver una que va decidir trencar amb 
 tot, començant pel tronc que la sostenia: crec!, es va desprendre de l’arbre i va començar 
 el seu camí.

 QUÈ D’AQUÍ
19:30 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 8 de novembre a cultura@teia.cat. 
 Els guanyadors podran anar

 REVETLLA DE SANT MARTÍ AMB EL PONY PISADOR
22:00 ENVELAT DE FESTA MAJOR
 El bon humor del Pony Pisador és contagiós: els seus espectacles són variats i imprevisibles, 
 perquè entre rialles i bromes amb el públic, a cada concert passen coses que ningú esperava.

DIVENDRES 11

 REPICADA DE CAMPANES
09:00 CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA
 Totes sis ja ho esperaven, sentiu aquest repic ràpid i enèrgic?! Toc de festa!

 OFICI DE FESTA MAJOR 
11:00 ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ
 Tradicional missa en honor a Sant Martí presidida pel Sr. Bisbe auxiliar de Barcelona, 
 Javier Vilanova. Amb la participació del Cor Parroquial i cantada dels goigs en finalitzar.

 JOCS TRADICIONALS I DE CARRER
 CARRER J. TORRENTS
 Xarranca, xanques, baldufes, jocs de punteria i d’equilibris... Jocs per compartir en família per a totes les edats.

 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’exposarà 
 a la Unió a partir del 16 de desembre; tots els que hi surtin en podran recollir una còpia en paper.

 BALLADA DE SARDANES
 A L’ACABAR L’OFICI, A LA PLAÇA SANT MARTÍ
 La Cobla Premià ens oferirà la tradicional ballada i també podrem sentir les peces Cel Rogent i Poble de  
 Teià compostes per Víctor Barbé.

 CONCURS DE RELLENO
 A LA MITJA PART DE LES SARDANES 
 El plat tradicional és difícil de fer i sobretot vol moltes hores, per això volem premiar  tothom que vingui 
 a portar dues pomes al concurs; no deixem que es perdi el Relleno! Aquest any amenitzat per Jordi 
 Soriano, actor del Polònia. Porta la teva cassoleta amb dues pomes a la plaça a les 11 h; el guanyador 
 podrà anar a fer un àpat per a dues persones al Restaurant Tresmacarrons.

 TASTET DE RELLENO
 A CONTINUACIÓ
 Cada any sorprèn algú que no ha tastat mai el Relleno. No deixeu perdre l’oportunitat i tasteu-lo a la 
 plaça, entre amics i sardanes. Aquest any l’encarregat de cuinar-nos les pomes per a tots és en Carlos 
 Morales. Tast gratuït fins a esgotar existències.

  TOT ESPERANT EN WILL
17:30 TEATRE LA FLOR DE LA PALMA
 Tres clowns s’han reunit de nit per assajar una tragèdia escrita per en Will, el quart membre de la 
 companyia que encara no ha arribat... Música, humor i teatre en aquest musical shakespearià per a tota 
 la família. Espectacle recomanat a partir de 7 anys. Entrada 3 euros. Venda anticipada a www.teia.cat



  LLIURAMENT DEL TEI DE PLATA I TEIANENC DE L’ANY
19:00 CMC LA UNIÓ
 Entrega del guardó anual que atorga el Consistori a una persona o entitat i descoberta del “Teianenc 
 de l’Any” decidit per votació popular a partir de les propostes de la mateixa ciutadania.

 GRESCA GEGANTERA
20:00 ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ
 Acompanyats per la Banda Municipal de Música ballarem pels carrers del poble. Recorregut: 
 Església, carretera d’en Sarró, parc de Can Godó, Riera, plaça Catalunya, torrent de casa Bru, Caterina 
 Albert, Pere Noguera, Riera, La Rampa i Església.

 CERCATAPES
20:00 RESTAURANTS DE TEIÀ
 Vine a gaudir fins a les 23 h de les delicioses propostes que ens han preparat els bars i restaurants 
 participants: La Bona Estrella, Ca la Rosi, El Cafè de Baix, Dit i Fet, El NouAntigó, Mr. Llop, Madame 
 Llop, La Palma Gran Cafè i La Pizzeta. Els tiquets es podran comprar anticipadament a la Masia de Can 
 Llaurador (del 7 a l’11 de novembre de 9.30 a 15 h. ) o la mateixa nit a l’entrada del Mercat Municipal 
 (de 19 a 22 h). Preus: tapes: 3 euros;  copa serigrafiada: 1,5 euros; copa de vi DO Alella (blanc o negre): 

 2 euros. Pagament amb targeta bancària.

 BALL AMB LA LOCA HISTERIA
23:00 ENVELAT DE FESTA MAJOR
 Com acabats d’arribar d’un altre planeta, esbojarrats i entranyables, la LLH ens assegura una nit de 
 diversió, amb temes clàssics de tots els temps i personatges a qui mai se’ls acaben les piles.

DISSABTE 12

 XXVII PASSEJADA: ANTICS RITUS FUNERARIS DE TEIÀ
09:00 CMC LA UNIÓ
 Saps de quan data el cementiri? Saps què són les osseres? Sabies que fins al segle XIX el cementiri era 
 a l’església? Si tens ganes de saber-ne més, en Jordi i en Josep Maria Balada ens faran tota l’explicació 
 històrica i actual del cementiri. Tiquet: 3 euros, inclou esmorzar i llibret. Places limitades, cal 

 inscriure’s abans del 10 de novembre a www.teia.cat. Ho organitza l’Arxiu Històric de Teià

 CAMPIONAT DE PETANCA
09:00 CA LA CECÍLIA
 Concurs de petanca amb esmorzar. Entrega de premis a partir de les 13 h. Cal haver-se inscrit al Casal 

 abans del dia 11 de novembre. Ho organitza el Casal de la Gent Gran

 AUTOGIMCANA
10:00 AVINGUDA ROCA SUÁREZ LLANOS
 Una gimcana en cotxe per tot el poble! Consisteix en buscar uns codis QR amagats pel poble, on 
 s’hi trobaran les indicacions per realitzar una prova i poder passar a la següent. S’hi participa en 
 grup i hi ha premi! Cal fer inscripció prèvia, consulta les xarxes de l’Esplai.

 BALCONADA
12:30 CMC LA UNIÓ
 Passejada per a tots els balcons participants al concurs, aquest any amb els contes tradicionals com a 
 protagonistes. Entre tots els assistents faran de jurat i decidiran qui s’emporta el premi.

18:00 BALL AMB CAFÈ TRIO
 Temes clàssics de tots els temps per a ballar en parella o en grup. Cal apuntar-se a la CMC 
 La Unió o a Ca la Cecília abans del 10 de novembre.

 CORREFOC INFANTIL
18:30 PLAÇA SANT MARTÍ
 Nens i nenes, teniu ganes de cremar els carrers de Teià amb la Colla Infantil! Prepareu barrets i mocadors
 que els nostres dimonis més petits venen amb ganes d’iniciar un dissabte infernal! Recorregut: 

 Pl. St. Martí, Víctor Català, Pere Noguera, Passeig de la Riera,ctra. d’en Sarró, plaça Sant Jaume.

 BALL DE BÈSTIES
19:30 PLAÇA SANT MARTÍ
 El Batraci enguany fa 5 anys que crema pels carrers de poble. Altres colles l’acompanyaran per a 
 celebrar-ho plegats!

 CORREFOC 
21:00 PLAÇA CATALUNYA
 Arriba la nit més diabòlica de l’any, i els éssers més infernals del poble, tenen ganes de cremar-ho tot. 
 Agafeu forces i no us oblideu de cridar: Llum, foc, sofre i que cremi Teià! Recorregut: plaça Catalunya,

 Riera, Torrent Dr. Barrera, Antonio Machado, Antoni Gaudí, la Riera, plaça Teixidores i Ordidores.



 LA FÚMIGA EN CONCERT 
23:00 ENVELAT DE FESTA MAJOR
 La Fúmiga és un dels grups valencians que més acollida ha tingut entre el públic intergeneracional 
 gràcies a unes lletres i melodies que fan brollar l’optimisme i l’entusiasme del públic.

 PETEM LA NIT
01:00 PARC DE CAN GODÓ
 La Covid ens ha robat 2 anys de festa. Demostreu les ganes que teniu de gaudir d’una farra popular, 
 amb DJ’s del poble i barra a preus d’escàndol. No hi falteu! Ho organitza la Colla de Dimonis de Teià

DIUMENGE 13

 CAMPIONAT DE DÒMINO
09:00 CASAL CA LA CECÍLIA
 Inscripcions al Casal de la Gent Gran; a partir de les 13 h lliurament de premis.

Ho organitza el Casal de la Gent Gran de Teià

 BAIXADA DE VEHICLES SENSE MOTOR
11:00 DES DE CAN BRUGUERA

 Per participar a la Baixada, una de les més tradicionals i amb més solera del Maresme, has d’enviar un
 correu electrònic a festes.afaelcim@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’AFA El Cim

 GUERRA DE BOMBARDES
 DESPRÉS DE LA BAIXADA, A L’AVINGUDA ROCA SUÁREZ LLANOS
 Hi ha algunes guerres que ens agraden molt: farina i papers de colors per a la guerra més tradicional
 de la Festa Major. Protegeix-te els ulls i llença-t’hi! Ho organitza l’Agrupament Escolta Mintaka

 DINAR POPULAR: ARROSSADA
14:00 ENVELAT DE FESTA MAJOR

 Paella d’arròs de verdures i bolets, apte per a vegetarians i vegans. Porteu-vos els vostres coberts i 
 estalviem residus. Venda de tiquets a través de www.teia.cat fins al dia 11 de novembre. Preu: 5 euros

 FESTA POPULAR
17:00 PARC DE CAN GODÓ 
 Aquest any sí que tornem per la porta gran, comenceu a entrenar-vos! Es busquen experts en 
 enfilar-se, passar-ho bé, ballar, saltar i animar fins que les mans facin mal de tant aplaudir. Us 
 esperem a primera hora per trencar l’olla. Hi haurà jocs tradicionals per grups d’edat des de ben petits
 fins a veterans, xocolatada i Els Grimpallunes per acabar d’animar les darreres hores de Festa Major.

 CONCERT DEL COR GOSPEL
18:00 TEATRE LA FLOR DE LA PALMA

 El cor de l’escola Cadença i corals convidades repassaran els clàssics del Gospel. Ho organitza 

 l’Escola Cadença.

Per a qui vulgui participar-hi:
És imprescindible anar ben tapat –sobretot el cap, la cara, el clatell i les espatlles– amb roba que no sigui sintètica. Us recomanem:

• Dos mocadors: un per al cap i un altre per a la cara
• Barret de palla
• Caçadora texana, samarreta de cotó de màniga llarga o similar
• Vambes ben cordades
• Taps per a les orelles
• Si porteu ulleres protectores (industrials), no us faran cap nosa!

Per a tothom:
• Cal que els comerciants i veïns enretirin els tendals o para-sols, tapin els vidres i/o abaixin les persianes. Per cobrir els 
vidres, recomanem cartró o roba no sintètica mullada. 
• Si el correfoc passa pel vostre carrer, no hi deixeu aparcat cap vehicle, retireu la roba estesa i tanqueu bé les finestres, 
portes i  persianes.
• Procureu no baixar a llençar la brossa a partir de les 17 h. Assegureu-vos que queda tot dins el contenidor i el contenidor 
ben tancat.
• No llanceu aigua sobre els dimonis, porten pólvora i seria perillós.
• Es recomana que les persones amb problemes d’oïda o amb sensibilitat auditiva, en especial la gent gran i els infants, 
adoptin mesures de precaució

Llegiu-vos la normativa del correfoc i contribuïu a gaudir d’una Festa Major segura.



 FI DE FESTA I ESPECTACLE LÀSER
20:00 RAMPA DE L’ESGLÉSIA
 Recull de fotografies dels actes de la Festa Major i espectacle de làser i música a la façana de l’església.

diumenge 20

 18a TEIALADA 2022
09:00 ERA DE CAN LLAURADOR

 Pedalada popular en bicicleta de muntanya. Podràs escollir entre dos recorreguts de diferents dificultats.
 Informació i inscripcions a http://clubexcursionistateia.cat/ Ho organitza el Club Excursionista de Teià

12:30 MINITEIALADA
 Pedalada per als més menuts. Recomanat per a infants fins a 9 anys. Recorregut marcat per la zona
 dels jardins de Can Llaurador. Més informació i inscripcions a: http://clubexcursionistateia.cat/

EXPOSICIONS

COLLA GEGANTERA DE TEIÀ. EXPLICAR 20 ANYS GEGANTÓ MARTÍ
El gegantó Martí ja fa 20 anys que la balla amb tots nosaltres i la Colla li dedica aquesta mostra 
antològica. Del 4 al  20 de novembre a la CMC La Unió. Inauguració el divendres 4 de novembre a les 
19 h. 

COMISSIÓ DE FESTA MAJOR. LA IMPORTÀNCIA DE DIR-SE MARTÍ
Recull de les fotos de la Festa Major del 2022. Del 16 de desembre de 2022 al 15 de gener de 2023. 
Inauguració: divendres 16 de desembre a les 19 h amb l’entrega de premis dels concursos de 

fotografia de la Festa Major 2022. 

I... a més a més, TALLER DE RELLENO!

El dijous dia 3 de novembre a les 19 h a la CMC La Unió, l’Eduard Sàenz ens ensenyarà a fer les tradicionals 
pomes de relleno i després les podrem degustar. 
Cal apuntar-se a La Unió o enviar un mail a unio@teia.cat.



CONCURSOS
CONCURS DE RELLENO TRADICIONAL 
Ajuda’ns a mantenir viva la tradició, fes les pomes de relleno i porta 2 pomes en una cassoleta 
de ceràmica, el dia 11 de novembre a les 11 h, a la plaça Sant Martí. 
 Primer premi: un àpat per a dues persones al Restaurant Tresmacarrons del Masnou.
 Segon premi: un àpat per a dues persones a la Bona Estrella.

FOTOMAJOR’22! EL CONCURS DE FOTOGRAFIA EN PAPER
El tema d’enguany és UN TROS DE FESTA, parant especial atenció a LA CAPA i EL PEDAÇ, en 
qualsevol activitat o situació que es generi a partir de la Festa Major de Sant Martí 2022. Pots 
presentar fins a 3 fotografies de 18x24 fins al dia 22 de novembre. A la Ferreteria te les imprimiran 
sense cap cost, després totes les fotos participants s’exposaran a la Unió a partir del 16 de desembre 
on coneixerem el veredicte.
 Premi general (a partir de 15 anys): 100 euros
 Premi infantil (menys de 15 anys): un àpat per a dues persones a la Pizzeta

FOTOMAJOR’22! A INSTAGRAM. 
EL CONCURS DE FOTOGRAFIA A LES XARXES
Publica fotografies de la FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ 2022 (incloent-hi qualsevol activitat o 
situació que es generi a partir de la festa), etiquetant-les amb el hashtag #fotomajor22 a la xarxa 
Instagram, entre el 3 i el 20 de novembre.
 Premi concedit pel jurat: Càmera Instax Mini
 Premi a la fotografia amb més m’agrades: Càmera Instax Mini

BALCONADA’22! CONCURS D’ENGALANAR EL BALCÓ
Fem que el poble llueixi per la Festa Major. Podeu participar al concurs sols o en família. 
Adorneu el balcó o la finestra com més us agradi, el tema d’enguany és ELS CONTES TRADICIONALS. 
El balcó haurà d’estar guarnit del 9 al 13 de novembre i cal apuntar-se a la CMC La Unió abans del 
dia 8 de novembre.
 Premi adult: capsa regal d’experiències “Escapades autèntiques”
 Premi familiar: capsa regal d’experiències “Escapades en família”

Trobaràs totes les bases completes dels diferents concursos al web de l’Ajuntament de 
Teià www.teia.cat o bé pots recollir-les a la CMC La Unió.

CONSELLS PER A UNA FESTA MAJOR SEGURA, 
LLIURE, SALUDABLE I SOSTENIBLE
La Festa Major és de tot el poble, fem el possible perquè tothom la visqui amb seguretat i confiança!
 Si consumiu alcohol i/o altres substàncies recordeu els vostres límits i informeu-vos si cal.
 Seguiu les instruccions de les autoritats. 

Consulteu la resta de recomanacions de seguretat, prevenció i protecció al web i les xarxes socials 
de l’Ajuntament (www.teia.cat) 
 Tots els actes tindran un aforament limitat d’acord amb l’espai i el tipus d’esdeveniment. 
 L’organització es reserva el dret d’admissió a tots els actes.

Per no generar plàstic d’un sol ús, l’envelat de Festa Major disposarà de vaixella reutilitzable o 
compostable. 
Això sí, si porteu el got de casa us estalviareu la fiança inicial i la cua per retornar-lo.
 Per l’arrossada popular del dia 13 de novembre, porteu els vostres coberts i estalviem en residus.
 Mantingueu l’espai net i dipositeu les deixalles i els envasos al contenidor corresponent.



PUNT LILA
Els dies 11 i 12 de novembre disposareu d’un Punt Lila instal·lat a davant l’envelat de 
Festa Major.
Els punts liles estan destinats a informar, sensibilitzar, prevenir i atendre les actituds masclistes 
i comportaments sexistes que es produeixin en espais públics. I també són un espai on explicar, 
denunciar, activar protocols o acollir davant d’una violència o d’una agressió.
Horaris:
11 de novembre de 23 a 3 h
12 de novembre de 23 a 5 h

Si veus o vius una situació de violència masclista, LGTBIfòbica demana suport 
Recorda que totes i tots volem gaudir de la Festa, rebutgem qualsevol forma de 
violència.

NOTES GENERALS
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 arribar els vostres suggeriments, 
queixes, ampliar la informació del programa, etc. 
Podreu seguir tota l’actualitat de la Festa Major a través de les xarxes socials i del web de l’Ajuntament 
(www.teia.cat).

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


