




SALUTACIÓ
Benvolguts veïns i veïnes,

 Un altre any que celebrem l’arribada de la
 Festa Major d’Hivern del nostre municipi!
 Una nova oportunitat per celebrar
 conjuntament que “som poble” i recordar
 els vells costums del nostre territori, del
 món rural i de la pagesia. Sempre amb el
 mateix objectiu de preservar les nostres
 tradicions i transmetre els seus valors
 a les generacions futures.

És aquesta idea de mantenir la nostra memòria col·lectiva la que 
trobareu en una de les novetats d’aquest any “La ruta teatralitzada 
pel nucli antic de Viladecavalls”. Acompanyats d’actors i dels 
alumnes de l’EMMPC farem un recorregut per conèixer d’on venen 
els mots d’algunes cases del poble.

I continuem apostant per activitats on pugui participar tota la 
família, la ja tradicional Gimcana “Jo sóc de poble”, i una nova edició 
de la Cursa Solidària de Sant Martí, aquesta edició amb la novetat de 
ser una cursa familiar per relleus. Participant-hi teniu una bona 
oportunitat per ensenyar el valor de la solidaritat als nostres infants 
ja que aquest any destinarà els donatius a la Marató.

La fira, el correfoc, els tastos guiats, la rostida del porc,..... 
Us convido a gaudir d’un ampli programa d’activitats pensat perquè 
tothom trobi el seu espai.  Aprofitem aquests dies per relacionar-nos 
amb els veïns i veïnes del nostre estimat Viladecavalls!

Des d’aquí, vull agrair la col·laboració d’entitats, patrocinadors, 
voluntaris i la implicació dels treballadors municipals, tots ells 
han posat la seva il·lusió perquè gaudim plenament d’aquesta 
nova edició de la Festa de Sant Martí.

Cesca Berenguer Priego
Alcaldessa

BON SANT MARTÍ 2018!



divendres 9 a les 20.00h
Casc Antic de Viladecavalls
Punt de sortida Ajuntament antic (carrer Nou 14)

Campionat de Tute. Qui estigui interessat cal que es 
posi en contacte amb el Sr. Tomás 670 211 270 
a càrrec de l’entitat local AS-CULTURAL

divendres 9 a les 16.00h
Centre cívic Paco Cano

Activitat Centre Cívic Paco Cano 

Novetat!

Basada en els mots i etimologia de les cases de 
Viladecavalls. Si vols saber quins són els mots d’algunes 
de les cases del poble, vine i t’ho explicarem!
a càrrec dels actors
Albert Vinyes i Montse Casanoves i de l’Escola de 
Música Municipal Pau Casals de Viladecavalls.
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RUTA TEATRALITZADA



Un jove veí del poble col·labora a UNIRAID, una gran 
aventura humana i solidària per a estudiants amb 
esperit solidari emprenedor d’entre 18 i 28 anys.
Col·labora aportant material escolar, joguines o ninots 
de pelutx a la parada ubicada a la Fira de Sant Martí. 
També podràs veure el cotxe de més de 20 anys amb que 
durant 9 dies recorrerà el desert de Marroc. 

dissabte 10 de 10.00h a 20.00h i 
diumenge 11 de 10.00h a 16.00h 
carrer Antoni Soler i Hospital i carrer de Baix 

LA SOLIDARITAT - UNIRAID 2019

Organitza Col·labora



Establiments de productors i restauradors, que oferiran 
productes de qualitat i de proximitat, en venda al detall 
o en format degustació.

dissabte 10 de 10.00h a 20.00h i 
diumenge 11 de 10.00h a 16.00h 
carrer Antoni Soler i Hospital i carrer de Baix 

VI FIRA GASTRONÒMICA DE SANT MARTÍ



Exhibició del domini del xerrac amb l ‘elaboració d’una 
escultura de fusta personalitzada en directe 
a càrrec de l’Aizkolari Català

dissabte 10 a les 10.30h 
plaça de la Vila

Amenitzat pel grup local d’Havaneres
Vent de Mestral
col·labora: Carnet Daurat

dissabte 10 a les 12.30h
plaça de la Vila

EXHIBICIÓ

APERITIU POPULAR DE SANT MARTÍ



A  V I L A D E C A V A L L S

  E L S  R O D O L I N S

   T E N E N  M O T S  

       A  D I R

a càrrec dels autors veïns del municipi 
Sr. Joaquim Salvador i Sr. Romà Cervelló

dissabte 10 a les 13.30h
plaça de la Vila

PRESENTACIÓ DELS 
MOTS ENCREUATS DE VILADECAVALLS



Gimcana ambientada en la tradició 
rural amb un total de 10 proves
que hauran de passar els grups 
participants per aconseguir
fer-se amb la "Barretina d'Or"
i els nous premis pensats pels 
grups: Al grup més familiar,
al grup amb millor caracterització
i al grup més puntuat.

Inscriu-te a la gimcana!
www.viladecavalls.cat/santmarti
fins al 7 de novembre.

5a gimcana

“JO SÓC DE POBLE”
organitza el teu grup i participa-hi

dissabte 10 novembre
de 16.00h a 18.00h

plaça de la vila i voltants



CONCERT DE MÚSICA ANTIGA 
“La conjuració de Venècia”  

Sortida: Plaça Església, Major, Antoni Soler Hospital, 
Nou, Rosari, De Dalt, Nou i fi de festa a la Plaça de la 
Masia de Can Turu.
a càrrec dels Diables Sant Pere Nord de Terrassa i
Colla convidada.

dissabte 10 a les 19.30h
plaça de la Vila

CORREFOC DE SANT MARTÍ

Reserves i informació al telèfon 651 309 319
o enviant un mail a albertoliet@gmail.com
Organitza: Associació Amics de Sant Miquel de Toudell
a càrrec del grup “Il Gesto Armonico”

dissabte 10 a les 19.30h
Ermita Sant Miquel del Toudell



PELS PARTICIPANTS:
• Portar roba de cotó, preferiblement vella amb 
mànigues i pantalons llargs.
• Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap 
i tapar-se el clatell amb un mocador de cotó
• Protegir-se els ulls. 
• Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, 
etc.)
• Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir 
els sorolls de les explosions pirotècniques.
• No demanar aigua als veïns. 
• Queda prohibit portar productes pirotècnics 
particulars, havent d'utilitzar únicament els 
preparats pels organitzadors.
• Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic 
i de sanitat.
• Respectar les figures de foc, els seus portadors 
i els músics. 
• Adoptar una actitud correcta amb els diables i 
no obstaculitzar el pas ni fer-los caure. 
• Seguir en tot moment les indicacions dels 
diables. 
• Assabentar-se, abans de l’inici del recorregut del 
correfoc, dels punts d’assistència sanitària.
• En cas de sofrir cremades, dirigir-se immediata-
ment als punts d’assistència sanitària.   
• En cas de perill, seguir les instruccions dels 
diables. 
PELS VEÏNS I COMERCIANTS:
• Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari. 
• Abaixar els portals metàl·lics o persianes dels 
edificis que en disposin. 
• Protegir els vidres de les finestres, portes i 
aparadors amb cartons gruixuts
• Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges 
i locals.
• No tirar aigua las participants ni als espectadors 
del correfoc per la perillositat que representa.
• Desconnectar tot tipus d’alarmes. 
• Retirar de la via pública qualsevol objecte que 
pugui dificultar el pas dels actors, organitzadors i 
participants al correfoc. 

CORREFOC
AMB
PRECAUCIÓ



Segona edició de la Cursa solidària de Sant Martí amb
2 modalitats: Cross familiar per relleus (1 km al voltant
de la plaça Masia Can Turu) i Marxa solidària (6,5 km).
Col·labora: Kames Kids de Viladecavalls, del Centre 
Excursionista de Terrassa

diumenge 11 a partir de les 10.00h
sortida des de la plaça de la Masia de Can Turu

CURSA SOLIDÀRIA DE SANT MARTÍ



Tradicional ofici solemne amb la participació del
Cor Sant Martí.

diumenge 11 a les 11.00h
parròquia de Sant Martí de Sorbet

MISSA SOLEMNE DE SANT MARTÍ

Elaboració d’embotits i productes derivats en directe de 
dos porcs, disposats al foc des de la vesprada de 
dissabte, que diumenge al migdia es podran degustar. 
Comptarem de nou amb la presència de diversos 
especialistes que introduiran al públic una de les 
tradicions gastronòmiques més arrelades al nostre país.
A les 11h: Explicació del esquarterament del porc i 
el.laboració dels productes que es posaran a la 
venda.                                  Els diners van destinats a 

diumenge 11 a partir de les 12.00h
plaça de la Vila 

ROSTIDA DEL PORC “A LA FLAMA”



Amb productes agroalimentaris, singulars i alguns 
‘recuperats’ de la comarca del Vallès Occidental.

Aula de Gust
 •  Tast 1, a les 12h 
 •  Tast 2, a les 13h 

diumenge 11 a partir de les 12.00h
Sala de plens de l’Ajuntament

TASTOS GUIATS

Servei dels porcs rostits a la Flama des de la nit anterior, 
acompanyat de cigró menut i pa.
Preu del tiquet: 4€             Els diners van destinats a  
Venda de tiquets en el punt d’informació de la Festa el 
dissabte 10  i diumenge 11, fins a exhaurir tiquets.

diumenge 11 a les 14.30h
plaça de la Vila

DEGUSTACIÓ DEL PORC "A LA FLAMA"



diumenge 11 a les 13.00h
plaça de la Vila i carrers adjunts

La transhumància és la migració estacional dels ramats a la 
recerca de les pastures allà on n'hi hagi segons l'època de l'any: 
pastures a la muntanya a l’estiu i pastures a la plana a l’hivern.
I així són els nostres pastors, porten el seu ramat allà on el 
públic està reunit per gaudir del teatre de carrer. Pastors, 
cabres, i el nostre gos són els personatges principals. Però 
potser tu també acabaràs sent protagonista.
Saps munyir? I que tal fas de llop?

A càrrec de la companyia Xip-Xap

ESPECTACLE FAMILIAR ITINERANT 
“la transhumància”



COL·LABORA:

Cor de Sant Martí · Vent de Mestral
AVV La Planassa · AVV Viladecavalls Centre

Associació de la Gent Gran Carnet Daurat
Sr. Joaquim Salvador i Sr. Romà Cervelló

Imprès en paper reciclat.
Aquest programa pot ser objecte d’algun canvi posterior a la seva publicació 
per causes alienes a l’organització o per causes meteorològiques.

 www.viladecavalls.cat/santmarti
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