


Fira Gastronòmica
7a edició de la Fira Gastronòmica

Carrer Antoni Soler i Hospital i carrer de Baix
Establiments de productors i restauradors que oferiran productes de qualitat i de proximitat,

en venda al detall o en format degustació

Dissabte 13, de 16 a 20 h / Diumenge 14, de 10 a 15 h
Tastets de productes agroalimentaris singulars i alguns de «recuperats» de la comarca del Vallès Occidental

Festa de Sant Martí
13 i 14 de novembre del 2021

Recuperem les tradicions

Dissabte 13
16 h: Concert de Sant Martí
A càrrec de la banda de l’EMMPC 
Espai: plaça de la Vila 

16.30 a 19.30 h: Vull un món de colors
Photocall de medi ambient
Espai: carrer Nou

16.45 h: Petits contes de poble per a 
infants
Racons amb històries de tradicions per a escoltar

Espai 1: plaça de la Vila
Carrocontes, de la cia. Traüt Espectacles

Espai 2: carrer Nou
El carro de les Trementinaires, de la cia. El Carro dels 
Somnis

Espai 3: carrer de Baix
Una carretada de contes, de la cia. La Guilla Teatre

1r passi de cada espai: 16.45 h / 2n passi de cada espai: 17.20 h / 3r passi de cada espai: 17.50 h



Dissabte 13
De les 17.30 a les 20 h: DIBUIXEM LA 
FESTA!!!
TROBADA NOCTURNA DE SKETCHERS 
(dibuixants al carrer)
A càrrec del grup DIBUIXANTS DE 
VILADECAVALLS 
Pintarem les tradicions amb cartolina negra, llapis 
blanc i colors.
Punt de trobada: plaça de la Vila

De les 18 a les 0 h: 6a edició del 
Festival Horsetown
Sessió de Dj’s
Lloc: terrassa de l’escola de música
Música actual i servei de bar amb foodtrucks 
Vine a passar una bona estona!
Organitza: Consell Jove de Viladecavalls

19 h: TEATRE i MÚSICA al carrer
Teatre i música de carrer
El grup de teatre local Arebrocs ens presenten espais 
teatralitzats amb històries de Viladecavalls.
Espais: pl. Pere Amat, pl. de l’Església, c. Major i pl. de 
la Vila
Punt de sortida: Pl. de l'Església

Diumenge 14
Curses de Sant Martí

8.30 h: Modalitat BTT
Recorregut de 25 km pels voltants del municipi 
(no competitiva)
Punt de sortida: c. Nou (pl. Pere Amat)
Organitza: Casal Familiar

Modalitat caminada/cursa
9 h: Caminada/cursa llarga (10 km)
A partir de les 9.30 h: Curses infantils

1 km: 4-5 anys (acompanyats dels pares)
1,5 km: 6-7-8 anys 
2,5 km: fins als 14 anys

Durant tot el matí, tauler d’escacs 
gegant al carrer Nou

De les 11 a les 12.15 h: Espectacle 
familiar itinerant 
Els cavalls de Sant Martí, de la cia. Tutatis
Lloc: plaça de la Vila i carrers adjunts

11 h: Ofici 
Missa solemne de Sant Martí cantada pel Cor de 
Sant Martí
Lloc: església parroquial de Sant Martí

De les 11.30 a les 14 h: DIBUIXEM LA 
FESTA!!!
TROBADA DIURNA DE SKETCHERS 
(dibuixants al carrer)
A càrrec del grup DIBUIXANTS DE VILADECAVALLS 
Pintarem les tradicions amb cartolina blanca, llapis de 
grafit i aquarel·les
Punt de trobada: plaça de la Vila

12.15 h: Entrega de premis de les curses 
de Sant Martí
 Lloc: plaça de la Vila

12.45 h: Actuació dels Petits Dracs de 
Viladecavalls
 Lloc: plaça de la Vila

13 h: Ballada de sardanes
A càrrec de la cobla Jovenívola de Sabadell
Lloc: plaça de la Vila



Una festa arrelada al municipi
La Festa de Sant Martí, la que va ser en el seu moment la festa major del 
municipi, ha evolucionat amb el pas del temps fins al seu format actual. 
Amb el lema «Recuperem les tradicions», l’esdeveniment incorpora una 
fira gastronòmica de productes de proximitat centrada en les tradicions, 
el món de la pagesia i la cultura popular.

Els «punts lila»
El nostre municipi vol que les seves celebracions populars estiguin 
lliures de comportaments sexistes. Per aquest motiu, la Festa de Sant 
Martí comptarà amb «punts liles» per a informar, sensibilitzar, prevenir i 
atendre les actituds masclistes que s’hi puguin produir.

On els trobareu?

Dissabte 13 de novembre (durant la celebració del Festival Horsetown): a 
la terrassa de l’escola de música

Diumenge 14 de novembre: a la plaça de la Vila


