FESTA
MAJOR
2015

DEL 4 AL 8 DE SETEMBRE
A LLINARS DEL VALLÈS

Benvolguts i benvolgudes llinassencs i llinassenques,

Amb la fi de l’estiu retrobem la Festa Major. Uns dies de festa, alegria
i cultura, però que sobretot han de ser dies per reforçar allò que
com a societat ens fa millors. Bona convivència, amistat, solidaritat...
M’agradaria que així ho visquéssim tots plegats. I amb aquest
objectiu, entre tots, hem preparat aquest programa d’actes. Per tal
que ajudi a possibilitar moments en què els nostres millors desitjos
puguin tenir lloc.
Malgrat les dificultats, amb molt d’esforç, entre tots, hem d’intentar
construir. I crec que aquest programa d’actes de Festa Major, i tantes
iniciatives que succeeixen durant l’any, són fruit d’aquest esforç que
tantes persones silenciosament porten a terme. Moltes gràcies a
totes elles.
Bons valors, construir i agrair, aquests són els pilars sobre els quals
m’agradaria que s’edifiqués la Festa Major, i així gaudim d’aquests
dies assenyalats del nostre poble.
Molt bona Festa Major!

Martí Pujol i Casals
Alcalde de Llinars del Vallès
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DIVENDRES,
28 D’AGOST
PÀNIK, passatge del terror
A partir de les 21.30 h
Plaça dels Països Catalans
Organitza: Centre Excursionista Llinars del Vallès
Venda d’entrades anticipades el dimecres 26 i dijous 27 d’agost de 19 a 21 h
a la plaça dels Països Catalans i venda d’entrades el mateix dia a partir
de les 17 h. Preu: 2 €. Entrada gratuïta pels socis del Centre Excursionista.
Entra i participa en el sorteig d’entrades per a Halloween 2015
de Port Aventura. Més informació a www.cellv.cat i cellv@cellv.cat

DISSABTE,
29 D’AGOST

IV FIRA DEL TAST de Llinars del Vallès
De 10 a 20 h
Plaça dels Països Catalans
Hi haurà inflables per a la mainada. Més informació a la pàgina 52

LLETRAFERIT, III fira del llibre independent
de Llinars
De 10.30 a 14 h i de 17 a 21 h
Carpa del carrer de Frederic Marès

15è CIRCUIT PRÀCTIC DE 4x4
D’11 a 14 h i de 16 a 20 h
Avinguda del Mogent
Organitza: Motor Club Llinars
Més informació a www.motorclubllinars.com

VI CONCURS DE PINTURA RÀPIDA

CAMPIONAT DE BOTIFARRA

Inscripcions: De 9 a 11 h
Lliurament de les obres: 14 h
Punt d’informació de Festa Major

15 h
Casal de la Gent Gran

Organitza: Fundació Privada La Miranda de Llinars del Vallès
Vegeu la normativa a l’apartat de concursos
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Organitza: Centre d’Esports Llinars
Inscripcions a partir de les 14.30 h, al lloc de l’acte. Hi haurà importants
premis i berenar per a tothom
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PETANCA INTERCASAL
16 h
Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació de Gent Gran i Pensionista

TORNEIG DE BÀSQUET de Festa Major
A partir de les 18 h
Pavelló municipal

DIUMENGE,
30 D’AGOST
BOTIGUES AL CARRER
“Anys i anys, per molts anys!”
De 10 a 15 h
Carrer de Santiago Rusiñol, carrer Nou i plaça de Santa Maria
Organitza: Unió de Botiguers, Comerciants i Professionals
de Llinars del Vallès

Organitza: Club Bàsquet Llinars

PÀNIK, passatge del terror

LLETRAFERIT, III fira del llibre independent
de Llinars

A partir de les 21 h
Plaça dels Països Catalans

De 10.30 a 14 h i de 17 a 21 h
Carpa del carrer de Frederic Marès

Organitza: Centre Excursionista Llinars del Vallès
Venda d’entrades anticipades el dimecres 26 i dijous 27 d’agost de 19 a 21 h
a la plaça dels Països Catalans i venda d’entrades el mateix dia a partir
de les 17 h. Preu: 2 €. Entrada gratuïta pels socis del Centre Excursionista.
Entra i participa en el sorteig d’entrades per a Halloween 2015
de Port Aventura.
Més informació a www.cellv.cat i cellv@cellv.cat

JORNADA ESPORTIVA A L’AIGUA
“Psicobloc d’escalada, tirolina...”
activitats aquàtiques entre blaus i vermells
D’11 a 18 h
Lloc: Piscines Pere Planas
Organitza: Associació d’Escalada La Paparra
Vine durant tot el dia a practicar l’escalada entre d’altres activitats, amb un
bon coixí com és l’aigua de la piscina per si caus.
Activitats per a tots els públics. Entrada gratuïta. Aforament limitat
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15è CIRCUIT PRÀCTIC DE 4x4
D’11 a 14 h i de 16 a 20 h
Avinguda del Mogent
Organitza: Motor Club Llinars
Més informació a www.motorclubllinars.com

V HOMENATGE A LA VIDA, a la persona més gran
i més jove de Llinars

DILLUNS,
31 D’AGOST
TORNEIG DOMINÓ INTERCASALS
16 h
Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació de Gent Gran i Pensionista

17.30 h
Pista annexa
Organitza: Associació de Gent Gran i Pensionista

DESFILADA DE VESTITS DE PAPER
A continuació de l’homenatge a la vida
Pista annexa
Organitza: Associació de Gent Gran i Pensionista

X MOSTRA GASTRONÒMICA
“Posem un 10 a la mostra”
19 h
Plaça dels Països Catalans
Venda anticipada a partir de les 17 h
Més informació a la pàgina 54
En cas de pluja als pavellons
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DIVENDRES,
4 DE SETEMBRE
MISSA pels malalts i per a la gent gran
12 h
Pista annexa
Seguidament aperitiu

SEGUICI DE FESTA MAJOR amb la participació de
Colla Gegantera La Patufa, Diables La Piula,
Trabucaires de Llinars, Banda i Majorets , Colla
Giola i Esbart Dansaire de Llinars, acompanyats per
la xaranga Ós Pedrer
19.30 h
Inici a la plaça de la Vila
Cercavila de diferents entitats de Llinars per tal de donar el primer tret
d’inici de sortida a la Festa Major 2015!!!

ELECCIÓ DE LA PUBILLA I DE L’HEREU 2015

REPIC DE CAMPANES d’inici de Festa Major

18 h
Pati de Can Mas Bagà

A continuació del seguici

Organitza: Associació del Pubillatge Llinassenc
En cas de pluja a la Sala

DESTAPEM UNA SORPRESA GEGANT!!!
19 h
Inici plaça de la Vila

PREGÓ DE FESTA MAJOR a càrrec del Club de
Bàsquet Llinars, dins la celebració dels seus 50 anys
del club
20.30 h
Plaça dels Països Catalans
En cas de pluja a la pista annexa

Organitza: Colla Gegantera La Patufa
En cas de pluja a la pista annexa

TRET D’INICI
A continuació del pregó
Plaça dels Països Catalans
Organitza: Trabucaires de Llinars
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BALLADA DEL CORB “El Borni”
A continuació del pregó
Plaça dels Països Catalans
Organitza: Diables La Piula

CONCERT-BALL amb el grup “La loca histeria”
23.30 h
Plaça dels Països Catalans
Ritme, humor, diversió, interacció i originalitat a càrrec de 8 peculiars i
entranyables personatges que recorren tota la geografia mundial per
subministrar una dosi de cura anti-estrès a tot ésser que assisteixi als seus
eixelebrats shows
En cas de pluja a la pista annexa

DISCO a càrrec dels DJ’S “Los sopranos”
A continuació
Plaça dels Països Catalans
En cas de pluja a la pista annexa

DISSABTE,
5 DE SETEMBRE
LA MILLA DE LLINARS
Cursa urbana entre vermells i blaus
9h
Plaça dels Països Catalans
Organitza: Centre Excursionista Llinars del Vallès
Informació i inscripcions del dilluns 24 d’agost al dijous 3 de setembre
de 18 a 20 h al local del CELLV, i el mateix dia de la cursa a partir de les
8 h. Preu: 1 €. Places limitades. Samarreta, dorsal amb cronometratge i
avituallament per a tots els participants. Trofeus pels primers classificats
segons categories.
Categoria infantil de 10 a 17 anys; absoluta de 18 a 34 anys i veterans
a partir de 35 anys.
Bases i reglament a www.cellv.cat i més informació a cellv@cellv.cat

TORNEIG DE PETANCA de Festa Major
De 9 a 15 h
Pistes de petanca municipals
Organitza: Club Petanca Llinars Atlètic
Inscripcions una hora abans de començar, al lloc de l’acte. Preu: 15 €
per tripleta

CONCURS D’ALLIOLI i botifarrada popular
9.30 h
Plaça dels Països Catalans
Organitza: Trabucaires de Llinars
Vegeu la normativa a l’apartat de concursos. Cal inscripció prèvia.
Preu d’inscripció al concurs: 3 €
En cas de pluja a la carpa
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TROFEU SOCIAL QUADRATHLON FESTA MAJOR
De 10 a 14 h
Piscines municipals Pere Planas
Organitza: Club Billar Llinars

“EL LLINARS SECRET” Visita guiada al campanar
de l’església de Santa Maria del Prat
A partir de les 10 h
Església de Santa Maria del Prat
Organitza: Parròquia de Santa Maria del Prat
Visites guiades, màxim 10 persones per grup. Inscripcions el dissabte
29 d’agost a la parròquia de Santa Maria del Prat

GUERRA D’AIGUA entre blaus i vermells
12.30 h
Riera Giola
Organitza: Diables La Piula
Col·labora: Agrupació de Defensa Forestal (ADF)

ESCACS A LA FRESCA
16.30 h
Plaça dels Països Catalans
Organitza: Club d’Escacs Llinars
Inscripcions fins a les 16.15 h, al lloc de l’acte. Preu: 3 €
En cas de pluja al pavelló municipal

FOLKLORE LATINO AMERICANO
de 17 a 22 h
Plaça de Santa Maria
Organitza: Assossiació d’Ecuatorians de Llinars
En cas de pluja a la Sala
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TROBADA GEGANTERA, amb la participació de
les colles de Sant Antoni de Vilamajor, Parets del
Vallès, Lloret de Mar, Juneda, Sant Andreu de
Llavaneres i la colla gegantera La Patufa de Llinars
del Vallès
17.30 h, plantada
18 h, inici del cercavila
Passeig Europa de les Nacions
Organitza: Colla Gegantera La Patufa
En cas de pluja a la carpa

BALLADA DE 3 SARDANES a càrrec de l’Orquestra
Internacional Selvatana
18 h
Plaça dels Països Catalans
En cas de pluja al pavelló municipal

LLIURAMENT DE PREMIS del concurs d’aparadors
19.15 h
Pista annexa
Organitza: Unió de Botiguers, Comerciants i Professionals de Llinars
del Vallès
Vegeu la normativa a l’apartat de concursos

LLIURAMENT DE PREMIS del concurs de finestres,
portals i balcons florits
19.15 h
Pista annexa
Vegeu la normativa a l’apartat de concursos
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CONCERT DE FESTA MAJOR a càrrec de l’Orquestra
Internacional Selvatana
19.30 h
Pista annexa
Obertura del recinte 30 minuts abans del concert

NIT AFRICANA. Taller de percussió i concert
De 20 a 24 h
Pati de Can Mas Bagà
Organitza: Associació Cultural Casadimansa
Hi haurà servei de bar amb begudes i plats típics africans a preus
populars
En cas de pluja a la capella de Can Mas Bagá

GIMCANA JUVENIL NOCTURNA
22.30 h
Plaça de Santa Maria
Organitza: Deixebles de la Kabra
Inscripcions el dissabte 29 d’agost de 18 a 19.30 h a La Masoveria.
Per a majors de 16 anys. Places limitades. Grups de 6 persones

DISC-MÒBIL a càrrec del DJ J. Ambrós
2h
Carpa del carrer de Frederic Marés

DIUMENGE,
6 DE SETEMBRE
IV TROBADA DE MOTOS CLÀSSIQUES A LLINARS
De 9 a 13 h
Plaça de Santiago Baiges

Organitza: Moto Clàssic Llinars
En cas de pluja a la carpa

SUAU DESPERTAR a càrrec dels Trabucaires de
Llinars, Trabucs de Sant Antoni, Trabucaires
Tarrasquets de Torruella de Llobregat i els grallers
de la Colla Gegantera La Patufa
9h
Diferents carrers del poble
Organitza: Trabucaires de Llinars

BALL DE GALA amb l’Orquestra Internacional
Selvatana

TROFEU FESTA MAJOR 3 BANDES DE BILLAR

23 h
Pista annexa

De 10 a 14 h
Piscines municipals Pere Planas

DISC-MÒBIL LIGHT
De 23.30 a 1.30 h
Carpa del carrer de Frederic Marés

Organitza: Club Billar Llinars

XXIII TROBADA DE PUNTAIRES
De 10 a 13 h
Passeig Europa de les Nacions

Per als més joves de Llinars. No es serviran begudes alcohòliques
En cas de pluja a la pista annexa
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TORNEIG DE FUTBOL “Festa Major”

GIMCANA INFANTIL

12 h
Camp de futbol municipal Joan Misser i Coll

17 h
Parc dels Corbera

Organitza: Centre d’Esports Llinars

CONCURS DE PAELLES I DINAR DE GERMANOR
12 h
Passeig de Lluís Companys (darrera dels pavellons)
Inscripcions a partir de l’1 de setembre a Can Mas Bagà fins que s’esgotin
les places. Places limitades a 1.500 persones. Superades les places,
l’organització no garanteix la cessió del material. Més informació a l’apartat
de concursos
En cas de pluja es suspèn

Organitza: Centre Excursionista Llinars del Vallès
Inscripcions el divendres 28 i dissabte 29 d’agost de 19 a 21 h, al local del
Centre Excursionista. Gimcana per a nens i nenes de 6 a 12 anys (ambdós
inclosos) en grups de 4. Més informació a cellv@cellv.cat
En cas de pluja a la Sala

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE PINTURA
RÀPIDA i lliurament dels premis
18 h
Can Mas Bagà
Organitza: Fundació Privada La Miranda de Llinars del Vallès

MENJADA DE FLAMS I ESTIRADA DE CORDA
entre vermells i blaus

MASTERCLASS de Zumba

13 h
Riera Giola

18 h
Plaça dels Països Catalans

Organitza: Deixebles de la Kabra
En cas de pluja a la carpa

TORNEIG DE FUTBOLINS
17 h
Pavelló municipal
Organitza: Penya Barcelonista
Inscripcions fins al divendres 4 de setembre a Can Mas Bagà. Màxim 16
parelles fins a 13 anys i màxim 32 parelles majors de 14 anys
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Organitza: L’Esportiu de Llinars
En cas de pluja a la carpa

EXHIBICIÓ de balls de saló
19.15 h
Plaça dels Països Catalanas
Organitza: Associació de Ball de Saló
En cas de pluja a la carpa
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TALLER DE CASTELLS “Vine i experimenta
el primer contacte amb el món casteller”
20 h
Plaça de Santiago Baiges
Organitza: Xics de Granollers
Taller per a grans i petits. Tothom hi té cabuda. Podràs descobrir el
fascinant món dels castells: pom de dalt, pinya, enxaneta...
En cas de pluja a la carpa

FESTA ANYS 80 I DISC-MÒBIL a càrrec del DJ Ramon
A continuació del concert i fins a les 3 h
Carpa del carrer de Frederic Marés

DILLUNS,
7 DE SETEMBRE

CERCAVILA de tambors i trompetes

CONCURS DE TIR DE PRECISIÓ AMB AIRE
COMPRIMIT entre vermells i blaus

20 h
Plaça dels Països Catalans

10 h
Riera Giola

Organitza: Banda i Majorettes de Llinars del Vallès

CONCERT “The Excitements”
22.30 h
Pista annexa
Organitza: Associació Dones de Llinars
Un explosiu còctel de rhythm&blues i soul a la manera antiga, amanit amb
tocs del millor rock & roll defineix The Excitements, una banda fundada al
2010 a Barcelona per Adrià Gual (guitarra rítmica) i Daniel Segura (baix)
que enlluerna Europa. Les seves actuacions, pura energia, són autèntiques
festes que conquisten el públic amb el crit “I got soul”, de l’efervescent
moçambiquesa Koko-Jean Davis. Capdavanters al nou moviment de
música negre a Barcelona han assolit el reconeixement com a millor disc
català en altres llengües als Premis Enderrock 2014 de la crítica
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Organitza: Trabucaires de Llinars

GRAN PARC INFANTIL D’INFLABLES
De 10.30 a 13.30 h
Plaça dels Països Catalans
Alguns dels inflables són d’aigua. Per això recomanem que porteu roba
que es pugui mullar
En cas de pluja a la pista annexa

027

OPEN CELLV D’ESCALADA EN BLOC
A partir de les 11 h
Passeig de Lluís Companys, darrera dels pavellons esportius
Organitza: Centre Excursionista Llinars del Vallès
Inscripcions el mateix dia. Pel matí escalada lliure i entrenaments. Per la
tarda, de 16 a 18 h open infantil i a partir de les 18.30 h open adults.
Més informació a escalada@cellv.cat

SANG BLAVA I SANG VERMELLA,
col·lecta de sang solidària
De 17 a 22 h
Sala d’actes de la Biblioteca
Organitza: Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i el Banc de
Sang i Teixits
Entre tots els donants es sortejaran 2 entrades per anar a veure l’obra de
teatre “Mar i Cel” de la companyia Dagoll Dagom, que celebra els seus 40
anys al Teatre Victòria de Barcelona

ESPECTACLE INFANTIL “Uh! Quin Cangueli”
a càrrec de la companyia Xip Xap
17.30 h
Plaça de Santa Maria
En cas de pluja a la carpa
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CANONADA DOLÇA

A continuació de l’espectacle infantil
Plaça de Santa Maria
Organitza: Trabucaires de Llinars

XOCOLATADA INFANTIL
A continuació de l’espectacle infantil
Plaça de Santa Maria
Col·labora: Xurreria Anna Mari

HOMENATGE AL DR MORLANS I A LA SRA PEPITA
MOLINA “Una vida d’entrega al poble”
19 h
Teatre Auditori

SOPAR POPULAR
“Mandonguilles amb pèsols i sípia”
21.30 h
Plaça dels Països Catalans
Organitza: Trabucaires de Llinars
Venda de tiquets del 24 d’agost a l’1 de setembre a Can Baiges, al forn de
pa La Riera i a Can Pinós. Preu: 4 €
En cas de pluja a la pista annexa

029

MONÒLEG a càrrec del Txabi Franquesa

OPEN CELLV D’ESCALADA EN BLOC

22.30 h
Carpa del carrer de Frederic Marés

A partir de les 11 h
Passeig de Lluís Companys, darrera dels pavellons esportius

Txabi Franquesa, és un actor còmic, monologuista, reporter, presentador,
guionista i col.laborador, capaç de plantar cara al que sigui.
L’hem vist a La Sexta en els programes “Malas Compañías” i “Caiga
Quien Caiga”, en els programes “Noche sin tregua” i “Nuevos Cómicos” de
Paramount Comedy, i per descomptat en nombrosos programes de TV3.
A més de formar part del planter d’ “El Club de la Comèdia”.
T’ho perdràs???
En cas de pluja a la pista annexa

DIMARTS,
8 DE SETEMBRE

Organitza: Centre Excursionista Llinars del Vallès
Inscripcions el mateix dia. Pel matí escalada lliure i entrenaments. Per la
tarda, de 16 a 18 h open infantil i a partir de les 18.30 h open adults.
Més informació a escalada@cellv.cat

“LA GRAN LIADA” gimcana per a joves
11 h
Plaça dels Països Catalans
Per a joves de l’ESO, de 13 a 17 anys. Inscripcions a
joventut@llinarsdelvalles.cat o bé a info@eltercerelement.com
Gimcana jove, amb proves que no oblidarem fàcilment. Els monitors del
Tercer Element faran que sigui una experiència única. T’hi apuntes?

IV TORNEIG DE PÀDEL “L’Esportiu Dunlop Cup”
entre vermells i blaus

MISSA CONCELEBRADA en honor de Santa Maria
del Prat i bateig dels gegants de Llinars
En acabar ball solemne dels gegants

Matí
Pistes de l’Esportiu de Llinars

11.30 h
Església de Santa Maria del Prat

Organitza: L’Esportiu de Llinars
Inscripcions del dilluns 24 d’agost al divendres 4 de setembre, a l’Esportiu.
Preu: 3 €. A partir de 15 anys

Organitza: Parròquia de Santa Maria del Prat

FUTBOL AL FANG entre blaus i vermells
16 h
Polígon industrial
Organitza: Deixebles de la Kabra
Inscripcions al mateix lloc de l’acte
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BALLADA DE SARDANES “Sardaxou”
a càrrec de la Cobla Contemporània
17 h
Plaça de Santa Maria
Organitza: Agrupació Sardanista de Llinars del Vallès
Sardaxou és fer de la sardana una festa. En les interpretacions musicals de
la Contemporània hi podreu trobar barrets, disfresses, bombolles, pilotes
de platja, confeti, globus de diferents dimensions, etc. La música sempre
és el fil conductor amb el qual s’engresca a tot el públic. Una nova forma
de ballar i escoltar sardanes
En cas de pluja al pavelló municipal

PARTIT DE FUTBOL FEMENÍ entre vermells i blaus
18 h
Camp de futbol municipal Joan Misser i Coll
Organitza: Centre d’Esports Llinars

CANTADA D’HAVANERES a càrrec dels Pescadors
de l’Escala
19 h
Plaça dels Països Catalans

CORREFOC FI DE FESTA. Correfoc infantil i d’adults
a càrrec de La Piuleta i Colla Diables La Piula
21.30 h
Plaça de l’Església
Organitza: Diables La Piula
Col·labora: Agrupació de Defensa Forestal (ADF) i Pastisseria Cunill
Cal que seguiu les recomanacions dels correfocs

VEREDICTE DE LA COMPETICIÓ
entre blaus i vermells
A la ballada del Corb
Riera Giola
Organitza: Colla Gegantera La Patufa
En cas de pluja a la carpa

GRAN CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI
A continuació del correfoc
Plaça dels Països Catalans
Es recomana observar els focs des del parc dels Corbera i des de les
graderies del camp de futbol municipal Joan Misser i Coll

Tot seguit, rom cremat per a tothom
En cas de pluja a la pista annexa
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DIJOUS,
10 DE SETEMBRE

DIVENDRES,
11 DE SETEMBRE

RECONEIXEMENT als millors esportistes de l’any

TORNEIG TRIANGULAR ENTRE CLUBS

19 h
Teatre Auditori

De 9 a 14 h
Piscines municipals Pere Planas

CERCAVILA JOVE
22 h
Inici plaça de la Vila

Organitza: Club Billar Llinars

ACTES OFICIALS DE L’11 DE SETEMBRE
10 h
Plaça dels Països Catalans

Organitza: Deixebles de la Kabra i Colla Gegantera La Patufa

NIT JOVE amb els grups Lausana, Ebri Knight,
Miquel del Roig i Dj
22.30 h
Plaça dels Països Catalans
Organitza: Deixebles de la Kabra
En cas de pluja a la pista annexa
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Col·laboració: Esbart Dansaire, Coral Turó del Vent i Trabucaires de Llinars
En cas de pluja a la carpa

DIADA CASTELLERA a càrrec dels Xics
de Granollers i castellers de la Vila de Gràcia
11.30 h
Plaça de la Vila

035

CAPVUITADA
FESTA MAJOR
DISSABTE,
12 DE SETEMBRE
EXHIBICIÓ DE DANSES TRADICIONALS
19 h
Plaça dels Països Catalans
Organitza: Esbart Dansaire de Llinars
En cas de pluja a la pista annexa

SOPAR DE CELEBRACIÓ DELS 50 ANYS DEL CLUB
DE BÀSQUET LLINARS
21.30 h
Pavelló municipal
Organitza: Club de Bàsquet Llinars

DIUMENGE,
13 DE SETEMBRE
PEDALADA BTT
8.30 h
Pàrquing piscines municipals Pere Planas
Organitza: Club Ciclista Llinars, La Perdiu
Pedalada amb 2 circuits: un de llarg de 28 Km i un de curt de 14 Km
aproximats. Preu 10 € anticipades i 12 € el mateix dia de 7 a 8 h.
Esmorzar i obsequi.
Inscripcions anticipades abans del divendres 4 de setembre fent l’ingrés
al número de compte ES74 0182 3650 2002 0154 6950 indicant el nom
de la persona

EXHIBICIÓ DE DOMA DE CAVALLS “Passió i vida
eqüestre” a càrrec dels genets Oscar Vivas, Xavi
Rojas, Carlos Cid, Carlos Pirez, Jorge Domínguez,
Tamar Zafra, Raúl Castell, Ariadna Consarnau,
Antonio Fluvià, Florin Harabor, Willy Ramout,
Marta Soler i Javier Titos
17.30 h
Avinguda de Granollers
Un espectacle únic de doma clàssica, doma vaquera, volteig cosac...
Un domini i control del cavall espectacular. Una activitat eqüestre que
sense dubte no deixarà indiferent a ningú

036

037

TEATRE “El joc de l’amor i de l’atzar”
a càrrec de Catarsi Teatre
19 h
Teatre Auditori
Organitza: Catarsi Teatre
Preu 3 €. Venda d’entrades una hora abans de la funció

TORNEIGS
CAMPIONAT CELLV DE TENNIS TAULA
Eliminatòries infantil (de 6 a 14 anys ambdós inclosos)
Divendres, 4 de setembre
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Eliminatòries sènior (a partir de 15 anys)
Dissabte, 5 de setembre
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Semifinals i finals
Diumenge, 6 de setembre
De 10 a 14 h

ALTRES
EXPOSICIÓ del VI concurs de pintura ràpida
de Festa Major
Del 14 fins al 25 de setembre
Can Mas Bagà
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i els dilluns i dimecres de 16 a 20 h

CONCURS DE FOTOGRAFIA
INSTAGRAM #fmllinars15
Aquest any fes fotos de la Festa Major i participa d’aquest interessant
concurs.
Una forma diferent de veure la Festa Major.
Vegeu la normativa a l’apartat de concursos

CONCURS DE FINESTRES, PORTALS I BALCONS
FLORITS
Aquest any volem que Llinars estigui ple de flors, i és per això que et
proposem participar en aquest concurs emmarcat dins el projecte de
Llinars Vila Florida!!!
Vegeu la normativa a l’apartat de concursos

Local del Centre Excursionista
Organitza: Centre Excursionista Llinars del Vallès
Inscripcions el divendres 28 i dissabte 29 d’agost de 19 a 21 h al local del
Centre Excursionista o a tennistaula@cellv.cat
Més informació a tennistaula@cellv.cat
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INFORMACIÓ
D’INTERÈS

MOCADORS I MOTXILLES DE FESTA MAJOR

PUNT D’INFORMACIÓ
DE LA FESTA MAJOR

BLAUS I VERMELLS, VERMELLS I BLAUS

Si vols saber què fem, on, a quines hores o, simplement, conèixer alguna
informació de la Festa Major, pots dirigir-te al Punt d’informació de la
Festa Major o bé trucar al 616 186 755
El trobaràs a la plaça dels Països Catalans. El seu horari serà:
• Dissabte, 29 d’agost, de 17 a 21 h
• Diumenge, 30 d’agost, de 17 a 21 h
• Divendres, 4 de setembre, de 18 a 21 h
• Dissabte, 5 de setembre, de 10 a 13 h i de 17 a 21 h
• Diumenge, 6 de setembre, de 10 a 13 h i de 17 a 21 h
• Dilluns, 7 de setembre, de 18 a 21 h
• Dimarts, 8 de setembre, de 18 a 21 h
Estigues informat per gaudir de la Festa Major!

MARCADOR DE FESTA MAJOR
Al llarg de tota la Festa Major, la Colla Gegantera La Patufa actualitzarà
el marcador, de manera que podrem estar assabentats de com va la
puntuació entre blaus i vermells. Aquest marcador el trobareu a la plaça
dels Països Catalans.

GOT RETORNABLE DE LA FESTA MAJOR
Aquest any també tornem a reciclar els gots de Festa Major.
Entre tots podem fer possible una festa amb menys residus!
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A finals d’agost, pots adquirir el teu mocador o la teva motxilla a Can Mas
Bagà, a Can Nogueras i a Calçats Masuet. Durant la Festa Major els pots
comprar al Punt d’informació. El preu és de 3 € els mocadors i les motxilles.

Un any més, la nostra Festa Major es veurà envoltada d’aquesta
divertida i tradicional rivalitat entre els blaus i els vermells.
És per això que no podeu deixar de participar en els diferents actes
per tal de puntuar! Que guanyi el millor!!! Però recordeu que el més
important és participar!

Proves puntuables en la competició
entre blaus i vermells
Jornada esportiva a l’aigua
La Milla de Llinars
Torneig de pàdel
Gimcana juvenil
Guerra d’aigua
Concurs d’allioli
Menjada de flams

Estirada de corda
Concurs de tir de precisió amb
aire comprimit
Futbol al fang
Sang blava i sang vermella
Partit de futbol femení

TRITÓ “Ja veus el que beus? Cuida’t!”
El poble de Llinars està adherit al Tritó del Baix Montseny
(pla intermunicipal de prevenció del consum problemàtic de drogues)
el qual ens ofereix el seu assessorament i servei. Per aquest motiu, per
la Festa Major es realitzaran un seguit d’actuacions amb l’objectiu de
prevenir els efectes negatius que se’n deriven del consum de drogues i
els comportaments de risc.
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LA FIRA D’ATRACCIONS
Estarà ubicada als camps de l’Illa (darrere dels pavellons)

CONCURSOS
XII CONCURS D’APARADORS DE LLINARS
DEL VALLÈS
OBJECTE
Dotzè concurs d’aparadors de la Unió de Botiguers, Comerciants i
Professionals de Llinars del Vallès.

RECICLATGE
L’Ajuntament de Llinars conscient de la problemàtica
mediambiental que generen els diferents residus, durant
la Festa Major, reforçarà els actes amb contenidors per a la recollida selectiva.
Afegim-nos al compromís de minimitzar l’impacte ambiental

CIVISME
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NO EMBRUTEU

RESPECTEU
EL MOBILIARI URBÀ

UTILITZEU BANYS 
PÚBLICS O PRIVATS

RESPECTEU EL
DESCANS DELS VEÏNS

TEMÀTICA
Festa Major 2015. Els colors blau i vermell seran el motiu per a tothom.
PARTICIPANTS
Podran participar-hi tots els associats de la Unió de Botiguers.
DURADA
Els aparadors hauran d’estar a punt l’1 de setembre a l’obertura de
l’establiment i mantenir-los fins l’11 de setembre. El jurat visitarà tots els
establiments abans del 6 de setembre.
JURAT
Format per un integrant de la junta de la Unió de Botiguers, la dinamitzadora
comercial de l’Ajuntament, un representant d’una entitat del municipi, i un
professional del món de l’aparadorisme.
L’integrant de la Unió de Botiguers no podrà participar com a concursant.
CRITERIS DE PUNTUACIÓ DEL JURAT
1. Colors: Es tindrà en compte la coordinació i combinació de colors.
2. Tema: Relació entre l’aparador, la Festa Major i el producte del punt de 		
venda.
3. Volums: Utilització de l’espai i dels continguts que omplen l’aparador.
4. Originalitat. Dificultat en la realització. Estilisme.
5. Lectura lògica de l’aparador.
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VEREDICTE
Serà públic i inapel.lable i es donarà a conèixer durant el concert de Festa
Major del dissabte 5 de setembre a les 19.15 h.
Només seran premiats aquells establiments que tinguin algun representant
durant la cerimònia d’entrega dels premis. En cas que un establiment premiat
no tingui un representant en l’acte per recollir el premi, aquest serà entregat
a l’establiment que hagi quedat justament darrera seu en la classificació del
concurs.
INSCRIPCIÓ
Es formularà trucant al telèfon de l’UBIC 687 734 237 del dilluns 24 al dissabte
29 d’agost o enviant un correu a llinars@uniodebotiguers.cat abans del
dissabte 29 d’agost.
PREMIS
1r: 300 €
2n: 200 €
3r: 100 €
ORGANITZA
Unió de Botiguers, Comerciants i Professionals de Llinars del Vallès

I CONCURS DE FINESTRES, PORTALS
I BALCONS FLORITS
OBJECTE
L’objecte d’aquestes bases és establir les condicions de participació i
concessió de premis del 1r concurs de finestres, portals i balcons florits de
Llinars del Vallès, emmarcat en la participació del municipi de Llinars del
Vallès al Certamen de Vila Florida.
DESTINATARIS
Podran participar els propietaris o llogaters de vivendes que decorin els seus
balcons i/o finestres i/o portals que donin a l’espai públic amb flors i/o plantes.
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TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS
La inscripció al concurs és gratuïta i es podrà formalitzar dirigint-se
a Can Mas Bagà, 24 o bé trucant al número de telèfon 93 841 38 42.
Quan es faci la inscripció s’haurà d’indicar l’adreça del balcó i/o finestra i/o
portal que participa i un telèfon de contacte.
El termini per presentar-se al concurs finalitzarà el 2 de setembre a les 20 h.

JURAT
El Jurat estarà format per professionals i persones reconegudes en el sector
de la jardineria de Llinars. La utilització de flor natural, l’harmonia, el color, la
originalitat, el disseny i la varietat d’espècies són els principals criteris que es
tindran en compte per designar els guanyadors.
El jurat visitarà les finestres, balcons i portals el 3 de setembre de 10 a 17 h.

PREMIS
Els premis es lliuraran abans del concert de Festa Major del dissabte 5 de
setembre a les 19.15 h. En el cas que els guanyadors no estiguin presents en el
moment del lliurament se’ls informarà a partir del 9 de setembre.
• Premi al millor balcó florit: 150 € per bescanviar a les floristeries: flors i 		
plantes Matilde i Maria Pey florista.
• Premi a la millor finestra florida: 150 € per bescanviar a les floristeries: 		
flors i plantes Matilde i Maria Pey florista.
• Premi al millor portal florit: 150 € per bescanviar a les floristeries: flors i 		
plantes Matilde i Maria Pey florista.
Els premis es podran bescanviar fins el 30 de juny de 2016.

NORMES
Cal tenir en compte que els testos i les jardineres dels balcons i finestres
hauran d’estar fermats o protegits per evitar que puguin caure.
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VI CONCURS DE PINTURA RÀPIDA FESTA MAJOR
BASES I ORGANITZACIÓ DEL CONCURS
• Hi haurà tres categories, una infantil fins a 14 anys, una d’adults a partir de
15 anys i una local.
• El tema serà: Qualsevol indret de Llinars.
• Es celebrarà el dissabte 29 d’agost.
• La inscripció serà gratuïta.
• L’estil i la tècnica són lliures i cada persona presentarà una sola obra sobre
bastidor o amb suport rígid per poder-la penjar.
• En la categoria infantil es donarà al primer i segon premi un lot de material
per pintar. En la d’adults, el primer premi serà de 300 € i el segon de 150 €
i el local, un sol premi de 50 €.
• Els participants hauran de segellar el material o la tela en blanc de 9 a 11 h
del matí al punt d’informació, finalitzant a les 11 h el termini per a 		
inscripcions. Hauran de portar tot el material que necessitin per
realitzar-la. S’omplirà un imprès amb el nom, DNI, telèfon i adreça i 		
s’acceptaran les bases del concurs.
• Les obres es recolliran al mateix lloc de 14 a 14.30 h i es donarà un número
de recepció juntament amb un rebut. L’autor signarà la seva obra i li 		
posarà un preu de venda.
• El jurat estarà format per un representant de la Fundació privada
La Miranda, un representant de l’Ajuntament i tres experts en art.
• Les obres premiades quedaran com a propietat de la Fundació per a una 		
posterior subhasta i les no premiades, segons vulgui l’artista, podran ser 		
venudes durant els dies en que estaran exposades a Can Mas Bagà.
Segons el preu de venda assenyalat per l’autor, la Fundació es quedarà un
10% com a col.laboració per construir La Miranda.
• El 6 de setembre a les 18 h s’inaugurarà l’exposició a Can Mas Bagà, 		
s’entregaran els premis als guanyadors i restarà oberta fins divendres 25 		
de setembre. Els autors o compradors hauran de retirar les obres del 28 		
de setembre al 2 d’octubre d’11 a 13 h o de 18 a 20 h. Passada aquesta data
les obres que no s’hagin retirat, sense justificació, quedaran en propietat 		
de la Fundació privada La Miranda, podent aquesta gestionar-ne el seu ús.
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• La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les bases així 		
com del veredicte i de les possibles modificacions que poguessin existir.
• L’organització o el jurat resoldrà qualsevol cas no previst en aquestes 		
bases.
• L’organització tindrà cura de la conservació de les obres, però no es 		
responsabilitzarà de qualsevol dany, pèrdua, etc., que pogués sorgir, per 		
qualsevol causa, des de la presentació fins a la retirada.

ORGANITZA
Fundació privada La Miranda de Llinars del Vallès

BASES DEL CONCURS INSTAGRAM DE FESTA
MAJOR 2015 #fmllinars15
OBJECTIU
El concurs #fmllinars15 vol animar a la gent a fotografiar la festa del poble i
pujar-les a la plataforma “Instagram” amb el hashtag #fmllinars15.
Entre totes les imatges etiquetades amb aquest hashtag, el jurat en triarà tres
per premiar-les.

ORGANITZACIÓ
El concurs “#fmllinars15” de Festa Major 2015 està organitzat per la “Colla
Gegantera La Patufa” juntament amb l’Ajuntament de Llinars del Vallès.
REQUISITS DELS PARTICIPANTS
Formaran part del concurs totes aquelles fotografies fetes per majors de 16
anys en relació a la Festa Major de Llinars 2015 que s’hagin publicat amb el
hashtag #fmllinars15.
Els guanyadors seran contactats a través d’un missatge a les seves fotografies
i els seus noms es faran públics als comptes de Facebook de la Colla
Gegantera La Patufa i al web “webs.gegants.cat/lapatufallinars”.
El lliurament de premis es durà a terme el 25 de setembre a la Biblioteca
abans de l’hora del conte.
La participació al concurs és gratuïta i no es necessita inscripció prèvia.
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CALENDARI
El concurs comença el dissabte 29 d’agost i finalitza el diumenge 13 de
setembre.
Les fotografies han de contenir la temàtica de la Festa Major i hauran de ser
pujades a Instagram amb el hashtag #fmllinars15 fins el 13 de setembre.
El jurat farà públic el veredicte el 22 de setembre al web “webs.gegants.
cat/lapatufallinars” i al Facebook de la Colla Gegantera La Patufa. També
s’informarà als guanyadors personalment a través de la plataforma Instagram.
Qualsevol imatge pujada més tard del 13 de setembre queda exclosa.
DRETS I PROTECCIÓ
Es rebutjaran les imatges que es considerin ofensives o lesives dels drets de
les persones que hi apareixen, fins i tot en el cas que el participant tingui el
permís d’aquelles persones per mostrar-les. És responsabilitat de cadascú
tenir el permís de cada persona que pugui sortir a la fotografia.
COMUNICACIÓ
La colla Gegantera la Patufa publicarà a cada fotografia un comentari
als guanyadors. Posteriorment hauran d’enviar un correu electrònic a
lapatufallinars@gmail.com o un missatge a través de Facebook a Colla
Gegantera La Patufa amb les seves dades (nom i cognoms, edat i contacte) i
confirmació per rebre el premi. Aquestes no seran dipositades a cap base de
dades i seran eliminades del compte de correu electrònic i Facebook.
Si el guanyador no es posa en contacte amb la Colla el premi passarà a la
següent foto classificada segons els criteris del jurat.

PREMIS I JURAT
• Primer premi: 150 € (vals de compra en comerços associats a la UBIC)
• Segon premi: 100 € (vals de compra en comerços associats a la UBIC)
• Tercer premi: 50 € (vals de compra en comerços associats a la UBIC)
En cap cas els premis podran ser diners en metàl·lic.
Es proposarà una fotografia guanyadora per a cada premi, i hi haurà dues
fotografies finalistes que passaran a ocupar el segon o tercer lloc per si la
persona premiada no es posa en contacte amb la Colla.
El jurat està format per 2 membres de la Colla Gegantera La Patufa de Llinars,
un representant de l’Ajuntament de Llinars i un professional del món de la
fotografia.
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ÚS DE LES IMATGES
Les imatges guanyadores seran publicades al web “webs.gegants.cat/
lapatufallinars” i al Facebook de la Colla Gegantera La Patufa.

ACCEPTACIÓ
La participació al concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases, així com
l’autorització per divulgar públicament totes les fotografies a través de canals
de comunicació tant de l’Ajuntament de Llinars del Vallès com de la Colla
Gegantera La Patufa.

ORGANITZA
Colla Gegantera La Patufa

CONCURS ALLIOLI
BASES I ORGANITZACIÓ DEL CONCURS
• Per poder participar en el concurs, caldrà inscriure’s. El preu d’inscripció és
de 3 € per persona. Per inscriure’s es pot fer:
≥ A partir del dimarts 1 de setembre a les 8.15 h a Can Mas Bagà. La
inscripció és personalitzada. Caldrà ensenyar el DNI per inscriure’s. Cada
persona sols podrà fer la seva inscripció. El nombre màxim de participants
a Can Mas Bagà serà de 100, i quan s’arribi a aquest número es tancaran
les inscripcions. Caldrà abonar els 3 € per tal de formalitzar la inscripció.
≥ El mateix dissabte 5 de setembre, de 8.30 a 9.30 h, al passeig Europa de
les Nacions, on es celebrarà el concurs. El nombre màxim de participants
el mateix dia serà de 50 i quan s’arribi a aquest número es tancaran les
inscripcions. Cada participant s’haurà d’inscriure personalment. Caldrà
abonar els 3 € per tal de formalitzar l’inscripció.
• Els participants hauran de portar un davantal i un ganivet.
• L’organització posarà el morter i la mà de morter, l’oli, la sal, els alls i els ous.
• L’allioli es podrà fer amb ou o sense.
• Els concursants disposaran d’un temps màxim de 20 minuts per fer l’allioli i
hauran de gastar tot l’oli que se’ls hagi donat.
• Ningú podrà acostar-se a la taula abans del tret d’inici.
• A l’hora de fer l’allioli el concursant haurà d’estar sol i no podrà rebre cap
ajuda.
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• Es demana màxima puntualitat.
• Un cop s’acabi de fer l’allioli, cada participant haurà de portar el morter a la
taula del jurat.

NORMATIVA

PREMIS

ALS PARTICIPANTS
• Porteu roba de cotó, amb màniga llarga i pantalons llargs, barret de roba i
sabatilles d’esport de roba.
• Deixeu evolucionar als diables amb facilitat. Balleu al costat d’ells però
sense agafar-los.
• No us agrupeu al davant dels diables: entorpiríeu el recorregut del correfoc.
Si voleu seguir el correfoc, poseu-vos al darrere.
• No demaneu aigua als veïns, així evitarem relliscades i que la pólvora
exploti en lloc de cremar-se.

• Al primer que acabi
• A l’allioli més gustós
• A l’allioli més vistós

ORGANITZA
Trabucaires de Llinars

CONCURS DE PAELLES
BASES I ORGANITZACIÓ DEL CONCURS
• Per participar en el concurs de paelles de Festa Major cal inscriure’s
prèviament a Can Mas Bagà. Les inscripcions començaran el dimarts 1 de
setembre a les 8.15 h, fins que s’esgotin les places.
• Les places seran limitades a 1.500 persones. Un cop superades aquestes
places, l’organització no garanteix la cessió de material ni un lloc per
col·locar-se.
• L’accés al lloc on estaran les taules i cadires pel dinar, serà a partir de les
9 h. Abans no es podrà accedir-hi.
• L’organització ubicarà les taules i cadires pel dinar sota el criteri estricte de
l’espai. No es podrà canviar de lloc.
• La paella caldrà que estigui a punt a les 14 h, serà a partir d’aquest moment
quan el jurat passarà a valorar-la.
• Els premis seran: a la més vistosa, a la més gustosa i a la més original.
• Es proposa a tots els participants que col·laborin amb una bona causa i
que portin aliments de llarga caducitat que lliurarem a les entitats socials
Càrites i Betesda i aquestes ho repartiran entre la gent més necessitada del
municipi.

CORREFOCS DE FESTA MAJOR

ALS VEÏNS
• Durant els dies de Festa Major la circulació del trànsit es veurà afectada per
petits canvis. Us demanem comprensió i col·laboració.
• No deixeu trastos al carrer que puguin destorbar el pas dels participants i
de la colla de diables.
• Retireu els vehicles de la zona de pas per evitar que la gent prengui mal o
que es malmetin els cotxes.
• Tanqueu portes i finestres per evitar incendis amb l’entrada als habitatges
de guspires i coets.
• Recolliu la roba estesa per evitar que es pugui encendre.
• Recolliu els tendals i tapeu els aparadors.
• No llenceu aigua al carrer, cal evitar que la pólvora es mulli i exploti en lloc
de cremar-se.
El recorregut del correfoc del dimarts 8 de setembre serà:
Plaça de l’Església, carrer Nou, carrer de Santiago Rusiñol, avinguda de
Comas i Masferrer, carrer Major, plaça de Damià Mateu, carrer d’Anselm Clavé,
avinguda de Comas i Masferrer i la riera Giola.

ACTES DELS TRABUCAIRES
“L’organització adverteix a les persones amb problemes d’oïda o amb
sensibilitat auditiva, en especial la gent gran i als infants, que adoptin mesures
de precaució en els actes en els quals participin els trabucaires”.
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IV FIRA DEL TAST
QUÈ ÉS?
És una oportunitat única per conèixer, tastar i comprar els productes de casa
nostra: del nostre poble, la nostra comarca, la nostra terra.
En ella hi trobaràs productors i distribuïdors del bo i millor de les nostres
vinyes, conreus, ramats i obradors de la nostra terra: formatges, embotits,
llegums, fruites i verdures, olis, fruits secs, vins i caves. I tot d’aquí, de casa nostra.
PREUS DEL TAST
TIQUET		
0,50 €
Cada productor us oferirà tastets i begudes des de 0,50 a 2 €
PARTICIPANTS A LA IV FIRA DEL TAST
DE LLINARS DEL VALLÈS
CARNISSERIA – XARCUTERIA
JOAN BAIGES – Antiga Casa Gay
Av. de Comas i Masferrer, 17 baixos
Llinars del Vallès
Tel. 93 841 00 97
diguim@canbaiges.com

ANNA & CO REBOSTERIA
CREATIVA
Av. de Pau Casals, 83
Llinars del Vallès
Tel. 687 807 240
aanneettyy@gmail.com

EMBOTITS J. MALLOL
Fàbrica de la Maresma, 20
Polígon Industrial Can Vernedas
Sta. Maria de Palautordera
Tel. 93 848 19 22 - 646 629 193
marcelasoler53@yahoo.es

MURGÓ FORMATGES
Escoles, 31-33
St. Iscle de Vallalta
Tel. 617 697 672
www.murgoformatges.com
info@murgoformatges.com

DELICIUS CROQUETES
Tel. 695 617 337

TARPUNA COOPERATIVA
ASSOCIACIÓ LA GARBERA
Finca Can Codina
Llinars del Vallès
Tel. 722 26 93 88
associaciolagarbera@gmail.com

FORN DE PA LA RIERA
Av. de Comas i Masferrer, 15
Llinars del Vallès
Tel. 93 841 08 18
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ASSOCIACIÓ GASTRONÒMICA
CUINAVO
Ctra. BP 5107 Km 37. Afores s/n
Cànoves i Samalús
www.turismevalles.cat/ca/cuina-vo

BARRET. CERVESA ARTESANA
Josep Maria de Sagarra, 70
Granollers
Tel. 667 091 817
fermi@barret.cat

MELMELÀRIA
Cristina Martorell
Tel. 654 106 465
melmelaria@gmail.com
www.facebook.com/melmelaria

CELLER LA VINYETA
CELLER VINS DE PEDRA
Ctra. de Mollet a Masarac
Mollet de Peralada
Tel. 647 748 809
www.lavinyeta.es
celler@lavinyeta.es

VIVERS SALICRÚ - RECAREDO
Agricultura biodinàmica, vins
i caves biodinàmics 		
Mas Rectoria Vella
Vallgorguina
Tel. 671 033 213
info@viverssalicru.cat
MAS PELLISSER
VINS I CAVES DE LLINARS
Ctra. Cardedeu-Dosrius km 4.6
El Coll I Llinars del Vallès
Tel. 608 263 772

SERRALADA DE MARINA
DO ALELLA. Castell Ruf
De l’Agricultura, 34
Martorelles
Tel. 651 993 490
www.serraladademarina.com
info@serraladademarina.com
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X MOSTRA GASTRONÒMICA
“Posem un 10 a la mostra”
AQUEST ANY LI POSEM UN DEU A LA MOSTRA!!!
Portem 10 anys gaudint dels millors restauradors, pastissers, forners,
formatgers, cervesers artesans i enòlegs de casa nostra.
Un any més, a partir de les 5 h de la tarda podeu comprar els tiquets i, a partir
de les 7 h, arrenca una nova edició.

SORTEIG
Aquest any, en el decurs de la Mostra, tornarem a sortejar, entre tots els
tiquets que hagueu adquirit, sopars per a dues persones valorats en 50 €* i
un seguit de lots de begudes, pans i postres, cedits per la resta d’establiments.
(*) Un sopar de tast per a dues persones per cada restaurant que participa a
la Mostra
(*) Aquest sopar per a dues persones està valorat en 50 €
(*) En cas de no consumir els 50 € en el sopar no es retornarà canvi

PREUS
• RACIÓ DE MENJAR
• POSTRES i FORMATGES
• PA SELECCIÓ
• AIGUA O CAFÈ
• COPA DE VI, CAVA O CERVESA
• REFRESC
• CERVESA ARTESANA
• COPA DE VIDRE DE VI O CAVA
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4€
2€
0,50 €
0,50 €
1,50 €
1€
2€
0,50 €
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PARTICIPANTS A LA MOSTRA GASTRONÒMICA
RESTAURANT CAN LLANÇA
Urb. St. Julià del Fou
St. Antoni de Vilamajor
Tel. 93 846 10 03
www.canllanca.com
adamgenis@gmail.com
RESTAURANT CAN PAU
Pl. de l’església, 1
St. Pere de Vilamajor
Tel. 93 845 01 07
www.canpaurestaurant.com
www.laterrassarestaurant.com
EL CRUCE RESTAURANT
C-35, km 55
St. Celoni
Tel. 93 867 32 59
www.elcrucerestaurant.com
elcrucerestaurant@gmail.com

RESTAURANT KUBIK
Av. de Pau Casals s/n
(Edifici l’Esportiu)
Llinars del Vallès
Tel. 93 841 25 83
RESTAURANT TARAMBANA
Bellsolar cantonada carrer Barcelona
Cardedeu
Tel. 93 871 16 55
RESTAURANT EL ROSSINYOL
Granollers, 10
Cardedeu
Tel. 93 844 40 47

MAS PELLISSER. VINS
CAVES DE LLINARS		
Ctra. Cardedeu-Dosrius km 4.6
El Coll I Llinars del Vallès
Tel. 608 263 772

BARRET. CERVESA ARTESANA
Josep Maria de Sagarra, 70
Granollers
Tel. 667 091 817
fermi@barret.cat
CELLER LA VINYETA
VINS DE PEDRA
Ctra. de Mollet a Masarac
Mollet de Peralada
Tel. 647 748 809
www.lavinyeta.es
celler@lavinyeta.es

PASTISSERIA J. POU
Onze de setembre, 1
Llinars del Vallès
Tel. 93 841 02 52

RESTAURANT EL PALAUET
Pl. de l’església s/n
Arenys de Mar
Tel. 93 792 43 43
www.elpalauetarenys.com
restaurant@elpalauetarenys.com

ANNA & CO REBOSTERIA
CREATIVA
Av. de Pau Casals, 83
Llinars del Vallès
Tel. 687 807 240
aanneettyy@gmail.com

RESTAURANT LA VALL DEL
MONTSENY
Ctra. del Montseny, 406
St. Esteve de Palautordera
Tel. 93 848 28 05
www.lavalldelmontseny.com

FORN DE PA LA RIERA
Av. de Comas i Masferrer, 15
Llinars del Vallès
Tel. 93 841 08 18
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SABÉ, CELLER I QUEVIURES
Joquim Blume, 32
Llinars del Vallès
Tel. 93 841 25 66

MURGÓ FORMATGES
Escoles, 31-33
St. Iscle de Vallalta
Tel. 617 697 672
www.murgoformatges.com
info@murgoformatges.com
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COL·LABORADORS DE LA FESTA MAJOR

Entitats col·laboradores de la Festa Major
• Agrupació Sardanista de Llinars
del Vallès

• Club Petanca Llinars Atlètic

• Associació d’Equatorians de Llinars

• Coral Turó del Vent

• Associació de Ball de Saló

• Deixebles de la Kabra

• Associació d’Escalada La Paparra

• Diables La Piula

• Associació Dones de Llinars

• Esbart Dansaire

• Associació Gent Gran i Pensionista

• Fundació privada La Miranda
de Llinars del Vallès

• Associació Pubillatge Llinassenc

• Colla Gegantera La Patufa

• Banda i Majorettes de Llinars del
Vallès

• L’Esportiu de Llinars

• Casadimansa

• Motor Club

• Catarsi Teatre

• Parròquia de Santa Maria del Prat

• Centre d’Esports Llinars

• Penya Barcelonista Llinars
del Vallès

• Centre Excursionista Llinars del
Vallès

• Moto Clàssic Llinars

• Puntaires

• Club Bàsquet Llinars

• Trabucaires de Llinars

• Club Billar Llinars

• Unió de Botiguers, Comerciants i
Professionals de Llinars del Vallès

• Club Ciclista, La Perdiu
• Club d’Escacs Llinars

Agraïments a
• ADF Llinars (Associació de
Defensa Forestal de Llinars del
Vallès)
• Associació de Donants de Sang del
Vallès Oriental

BONA
FESTA
MAJOR

• Calçats Masuet
• Can Nogueras
• Creu Roja
• Xurreria Anna Mari

• Banc de Sang i Teixits
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més informació:
www.llinarsdelvalles.cat

