
#SantMartí2019
#RecuperemLesTradicions
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SALUTACIÓ
Benvolguts veïns i veïnes,
Arribem un any més a les dates en les que 
gaudim de la nostra Festa Major 
d’Hivern. Les festes del patró de 
Viladecavalls: Sant Martí, són una 
oportunitat immillorable per fer “poble” 
i recordar els vells costums del nostre 
fantàstic territori i de les nostres 

tradicions. Sempre amb l’objectiu de transmetre els nostres valors 
a les generacions futures, als nostres petits.
En aquesta nova edició, continuem apostant per activitats on pugui 
participar tota la família, la ja tradicional Gimcana “ jo sóc de poble”, 
la fantàstica cursa familiar que cada any té més participants. La 
fira, els tastos guiats, la rostida del porc...  aprofiteu aquests dies 
per relacionar-vos amb els veïns i veïnes del nostre estimat 
Viladecavalls!
Us convido a participar i gaudir de totes les activitats que trobareu 
en aquest programa que han estat organitzades amb molta il·lusió 
per tal que tothom trobi el seu espai i s’ho passi d’allò més bé.
Vull agrair com sempre la col·laboració de les entitats, voluntaris 
i patrocinadors, també la gran implicació dels treballadors 
municipals. Tots ells ens ajuden a què aquesta festa tingui sempre 
un caliu especial. Cesca Berenguer Priego

AlcaldessaBon SANT MARTÍ 2019!



En acabar petit tast dels vins 
acompanyat de snacks.

Taller de Pintura
amb  Vi. D.O. Penedès

dijous 7 18.00h
Lloc: Biblioteca Pere Calders

Vine, segur que gaudiràs d’allò més. 
No t’ho pots perdre!
Places limitades en cada sessió.

Escape Room
SWAT Library

divendres 8  16.45h - primera sessió
   18.30h - segona sessió

Lloc: Biblioteca Pere Calders



Lloc: Plaça de l’Església

Basada en els antics comerços de Viladecavalls
A càrrec dels actors Guifré Baró i Clara Palà i dels 
alumnes de l’escola de música municipal Pau Casals 
de Viladecavalls.

Ruta teatralitzada
pel casc antic de Viladecavalls

divendres 8 19.30h





Establiments de productors i restauradors, que 
oferiran productes de qualitat i de proximitat, 
en venda al detall o en format degustació.
Hi hauràn degustacions i tapes de Sant  Martí 
als bars Punt Blau, Casal i La Fleca.

Fira Gastronòmica
Carrer Antoni Soler i Hospital i Carrer Nou

VII edició 

diumenge 10 de 10h a 15h

dissabte 9 de 12h a 20h
diumenge 10 de 10h a 14h



Aperitiu popular
de Sant Martí

dissabte 9 12.30h
Plaça de la Vila

Ballada
PETITS DRACS DE VILADECAVALLS

dissabte 9 13.00h
Plaça de la Vila



Gimcana ambientada en la tradició rural amb proves 
que hauran de passar els grups participants per 
aconseguir la "Barretina d'Or" 
Amb premis per els tres grups més ben puntuats, i al 
grup amb millor caracterització.
Obtindrán puntuació extra els grups que siguin
intergeneracionals i els formats nomès per majors
de 18 anys. Inscriu-te a la gimcana! 
www.viladecavalls.online/santmarti 
Tens temps fins al 7 de novembre.

6a gimcana

de 16.00h a 19.00h
plaça de la vila i voltants

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

dissabte
9 novembre



Espectacles de carrer
per a totes les edats

dissabte 9 19.00h
Carrer Antoni Soler i Hospital 

Pere Hosta amb 
l’espectacle 
OPEN DOOR

Fèlix Brunet amb 
l’espectacle 
BICICADABRA



Ofici Missa de Sant Martí 
i Concert del Cor de Sant Martí
diumenge 10 11.00h
Església parroquial de Sant Martí



Gastronomia
Rostida del porc “A la Flama”

diumenge 10 

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 
posaran degustar. Comptarem de nou amb la 
presència de diversos especialistes que 
introduiran al públic una de les tradicions 
gastronòmiques més arrelades al nostre país.

Plaça de la Vila



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

11.00h Explicació de l’esquarterament del porc i 
elaboració dels productes que es posaran a 
la venda 

14.30h Servei dels porcs rostits a la Flama des de la 
nit anterior, acompanyat de mongeta seca i pa.
Preu del tiquet: 4€
Venda de tiquets en el punt d’informació de la Festa el 
dissabte 9  i diumenge 10, fins a exhaurir tiquets.

Tast 1 a les 12.00 h.
Tast 2 a les 13.00 h.

Tastos guiats

Aula de gust:  Tastos de vins i maridatge

Sala de plens de l’Ajuntament.



PIGS
Espectacle familiar itinerant

diumenge 10 13.00h 

De la CIA. Campi qui pugui
Plaça de la Vila i carrers adjunts



Les FESTES de
Sant Martí

Tots els diners 
recaptats es 
destinarán a 
La Marató de TV3



COL·LABORA:

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.online/santmarti

ajviladecavalls ajviladecavalls ajviladecavalls


