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Sílvia, la Mostra es torna a 
anul·lar. Hi ha hagut consens?
Ho hem fet d’acord amb els 
restauradors. La Mostra és 
una oportunitat de passejar 
pel recinte, aturar·se, triar... 
Aquest any hauríem d’haver 
instaurat l’entrada anticipada 
i permetre·hi només l’accés 
a qui volgués consumir. Això 
trenca totalment amb l’espe·
rit. Penseu que havíem reunit 
fins a dues mil persones, i 
ara en tots els actes amb 
aforaments superiors a 500 
persones s’han de fer tests 
d’antígens. No es pot impro·
visar, s’hauria de fer venda 
anticipada d’entrades. La 
Mostra s’hauria desdibuixat 
tant, que hauria perdut tota 
la tradició.

Aquest 2021 fa dos·cents 
anys que Cabrils es va in·
dependitzar de Vilassar de 
Dalt i havíeu decidit que, per 
celebrar·ho, faríeu una fira on 

es pogués fer  bandera de la 
vostra tradició culinària.
Sí, l’any passat el que vam 
fer va ser integrar els restau·
radors a la Festa Major: als 
concerts de nit, com que no es 
podia ballar, es van instal·lar 
taules i un estand on es podia 
adquirir menjar per empor·
tar·se i també s’hi servia vi de 
la DO Alella. Això es feia amb 
un aforament màxim de 270 
persones, però aquest any la 
fórmula ens generava dubtes: 
molta gent està vacunada i té 
més ganes de sortir. També 
hem de garantir un retorn als 
restauradors, però no podem 
obligar la gent a consumir. 
Tenim preparades diferents 
opcions, tot esperant com evo·
luciona la pandèmia i el Pro·
cicat permeti fer. Des d’espais 
amb més cabuda, com pot 
ser el pati d’una escola, fins a 
diferents concerts repartits 
pel centre del poble. 

Sílvia Vallbona Blanch, 
regidora de Turisme i Festes 
de Cabrils: “No dormiré fins 
a finals d’agost”
Sílvia Vallbona Blanch és la titular de diverses carteres a l’Ajuntament de Cabrils: s’ocupa 
de les regidories d’Empresa, Comerç i Ocupació; Turisme i Fires, i Festes i Igualtat. Va 
prendre possessió del càrrec fa dos anys, el juny del 2019, i potser no s’hauria imaginat 
mai que la reinvenció dels actes festius i culturals del poble seria el que li trauria el son 
durant el mandat, com a mínim fins ara. La pandèmia ja va obligar a suspendre la Mostra 
Gastronòmica, Comercial i d’Artesans del 2020. Aquest any tampoc es podrà fer. Aquesta 
és la única certesa en uns dies convulsos, de decisions que es prenen i es tomben en poques 
hores, però en què es manté intacta la il·lusió per trobar-se i per gaudir de la cultura i la 
gastronomia local. Hem parlat amb la regidora sobre com viu aquesta crisi.
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Us plantegeu anul·lar la Festa 
Major si no trobeu solucions?
No. Acabem de celebrar el Mu·
sicab, el nostre festival musi·
cal, i ha estat un èxit total, amb 
entrades exhaurides les tres 
nits que ha durat i amb zona de 
gastronomia al costat del parc 
on s’han fet els concerts. L’any 
passat ens en van anul·lar a 
una hora de començar. La gent 
que ha gaudit del Musicab ha 
seguit totes les directrius sani·
tàries i hem demostrat que la 
cultura és segura, necessària i 
imprescindible.

La gastronomia és un dels pi-
lars de la cultura a Cabrils. Per 
tant, és impensable que cele-
breu res sense comptar-hi, oi?
Així és. Forma part del nostre 
ADN. I no només parlem de 
restaurants, sinó també de les 
botigues que fan menjar per 
emportar·se, els cellers, els 
food trucks. En temps de pan·
dèmia, a més, és molt impor·
tant apostar per la promoció 
del poble, més que mai. Perquè 
a Cabrils tenim molt més del 
que la gent creu.

Vas arribar al govern ara fa 
dos anys. La crisi per la pandè-
mia t’ho ha posat difícil.
Sí. Ens hem hagut d’inventar 
cada festa. Hi ha moltes nits 
que no dormo, de fet: crec 
que no dormiré fins a finals 
d’agost. És un repte i una 

responsabilitat. Estem fent 
actes amb diners públics, cap 
veí se’n pot sentir exclòs. A 
l’ajuntament ara treballem més 
transversalment que mai, les 
regidories són molt líquides i 
necessitem escoltar els tècnics 
de totes les àrees implicades: 
davant les dificultats, o fas 
pinya o hi ha trencadissa. I, 
afortunadament, fem pinya. I 
les coses acaben sortint: hem 
fet uns Reis especials i els nens 
hi tenien videoconferències; 
per la Festa Major del maig 
del 2020 els músics ens van fer 
concerts des de casa… La gent 
agraeix que no s’anul·lin les fes·
tes. Sempre hi ha qui ho troba 
innecessari, però llavors els 
recordo que, darrere la diver·
sió d’una Festa Major, sempre 
hi ha professionals que s’hi 
guanyen la vida i aquesta pan·
dèmia els està fent patir molt.

La Sílvia i el seu equip no ho 
tenen fàcil. El trencaclosques 
està sobre la taula. Hi haurà 
concerts, hi haurà espectacles 
familiars, hi haurà espais per 
a la gent jove, restauració i vi. 
Cal veure com i on. L’objectiu 
és aplegar el màxim de gent 
possible, i que sigui segur.

Tots els detalls de la Festa 
Major de Santa Helena, que se 
celebrarà del 18 al 22 d’agost, 
els trobareu a la pàgina web 
de l’Ajuntament de Cabrils: 
cabrils.cat.  

“En temps de 
pandèmia és molt 
important apostar 
per la promoció 
del poble, més que 
mai”

“És un repte i una 
responsabilitat. 
Estem fent actes 
amb diners públics, 
cap veí se’n pot 
sentir exclòs”
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Tres imatges de l’edició 2019 de la Mostra Gastronòmica de Cabrils, 
la darrera que es va poder celebrar amb normalitat. 


