


La Festa Major torna amb més força que mai.

Enguany, sí que podem gaudir de la Festa Major 
de Badia. Després de l’aturada obligada per la 
COVID19, aquest juny els nostres carrers seran 
de nou l’entorn ideal per celebrar un gran nombre 
d’activitats.

Esperem que el programa que hem preparat us 
agradi. L’hem fet amb tota la il·lusió i totes les 
ganes del món.

En l’apartat musical, comptarem amb grans 
artistes com Kiko Veneno, tot un referent en l’evolució del rock 

i de la rumba al nostre país. També tindrem al Recinte Firal, The Covers Band 
i el festival Rock & Roll Star, amb grups mítics com La Frontera, La Guardia 
i Danza Invisible, i celebrarem també, la 23 edició del festival Badia’N’Rock.

A més a més, hem programat un munt d’activitats per a totes les edats, perquè 
la Festa Major sigui, de nou, una gran celebració que aplegui tota la ciutadania 
i perquè cadascú trobi propostes culturals i d’oci que el puguin engrescar.

Vull destacar la dedicació de totes les persones que treballen, des de fa molts 
mesos, per fer possible que gaudim d’aquest programa d’actes que teniu a les 
vostres mans. Aquest programa és fruit no només del treball sinó també de la 
il·lusió que han posat per sorprendre’ns i superar-se. És per això que vull tenir 
un record especial per la seva feina. 

La Festa Major de Badia no tindria sentit sense la participació del teixit 
associatiu de la ciutat. Vull agrair a les nostres associacions la seva implicació 
activa. Gràcies a elles, aquesta festa és, encara més, de tots i totes!

Badia tornarà a vibrar durant tres dies en què celebrarem, amb alegria i 
civisme, la gran festa de la nostra ciutat. Ha arribat el moment que els nostres 
carrers siguin un espai on ens puguem retrobar com a comunitat.

Us esperem a petits i grans, a la Festa Major de Badia, que torna amb més 
força que mai!

Eva Menor 
Alcaldessa de Badia del Vallès
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Inauguració de l’exposició dels quadres i dibuixos 
d’Elseisyelcuatro, amb obres de “Sumus”, Edurne 
Pesadumbre, Elisa Speranza, Pres Fusion (autor del 
cartell de Festa Major), Azagra & Revuelta (autor mític 
de la revista El Jueves i altres publicacions) i Aroha 
Travé, la flamant guanyadora del premi autor revelació 
del Saló del Còmic de Barcelona i Carlos Gambarte.

Exposició Elseisyelcuatro

Dijous 16 de juny, inauguració a les 19 h.
Del 13 al 25 de juny

Biblioteca Vicente Aleixandre
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Exposició de pintura

Exposició d’artesania 
industrial

Casal de la Gent Gran

Dijous 16 de juny,
inauguració a les 18 h. 
Del 16 al 19 de juny

Casal de la Gent Gran

Dijous 16 de juny,
inauguració a les 18 h. 
Del 16 al 19 de juny

Homenatge a la Gent 
Gran (pintura a l’oli), 
a càrrec de Florencio 
Holguera (artista i amant 
de les arts i del dibuix, 
veí de Badia del Vallès)

Ratolandia, a càrrec de 
Jaime Jiménez (artista 
industrial i veí de Badia 
del Vallès)
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Hi trobareu un munt de 
paradetes d’artesania, 
i food trucks.

Fira hippy, al centre 
de la ciutat

Av. Burgos

Divendres a la tarda;
dissabte i diumenge, 
matí i tarda  

Rondalles manxegues, a càrrec de la 
Casa Regional Castilla-La Mancha

Reconeixement a esportistes 
i clubs esportius de Badia del Vallès

Plaça Major

Auditori Municipal18 a 19 h

abans del pregó 
d’inici de Festa Major 
19 h
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Pregó i espectacle, 
a càrrec del grup  
Improshow

Plaça Major20 h

Batucada, a càrrec 
de Somsò 21 h
Ens portarà amb la seva música des 
de la Plaça Major fins el Recinte Firal

Un espectacle diferent i únic on els artistes surten 
sense guió i necessiten ajuda del públic per tirar 
endavant el show. Ningú sap el que pot passar! Un 
espectacle de tu a tu i una nit de riure i diversió.

Marxa popular nocturna, 
a càrrec d’ANEBA

21.30 h
Marxa popular nocturna 
(no cursa) amb sortida i arribada a Badia 
del Vallès, passant pel Castell de Sant 
Marçal i retorn des del Monestir de St. 
Cugat del Vallès. El trajecte serà de 16 
km (anada i tornada), amb un temps 
aproximat de 4 hores i un desnivell de 
77 m. També hi haurà, en funció de les 
inscripcions, un recorregut de 4 km per 
als menors de 10 anys, acompanyats dels 
seus pares i mares fins a la UAB.

Pl. Major
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LED PARTY 
ADOLESCENT 
amb 
Dj Adrià Ortega
A partir de 13 anys

Casal de Joves

21 a 00 h

Disco Xics

Parc de Joan Oliver21.30 h

Vine a ballar i a gaudir 
d’aquesta disco per als 
més petits. Espectacle, 
música i ball per 
compartir en família.

Plaça Major

22 hConcert, a càrrec de  
l’Agrupació Musical
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Concert 

de Kiko 
Veneno

23 h

Recinte Firal

Cantant i compositor 
de rock i rumba.

Dj Yelitos Recinte Firal01 a 03.30 h
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Copa Jove Festa Major, 
a càrrec de Viu l’Esport

Camp Johan
Cruyff

9 a 14 h 

Trobada de Puntaires, a càrrec de 
Casa Regional Castilla-La Mancha

Masterclass de Ciclo

10 h Parc de Joan Oliver 

Pl. Major

9 a 10.30 h

Tallers de mandales, manualitats, 
xarxes socials i exhibició de taitxí  

Parc de Joan Oliver 

10 a 13 h. Taitxí - 11 hAmb la participació de 
Punt Òmnia, a càrrec de la 
Fundació Cívica Oreneta 

Inscripcions el mateix dia al Camp 
Johan Cruyff. Edat: 12 a 18 anys

https://recintes.cat/badiadelvalles
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Circuit de bicicletes 
singulars i inflables!

Parc de 
Joan Oliver 

11 a 14 h 

Pl. Major

Experimentareu amb les 
bicicletes més curioses que us 
pugueu imaginar, moltes fetes 
amb material destinat a les 
escombraries.

Juguipop!  
BALDUFES, LIMBO, CURSA DE SACS, 

ESQUÍS COOPERATIUS, PING-PONG A 4, 
XANQUES, MEMORY I BABY MEMORY, 
GAUXO, MEGA CONNECTA 4, PILOTES 

SALTADORES, MINIGOLF, HULA HOOPS, 
MENJABOLES, ESTIRAR LA CORDA, 

PUNTERIA, LA PESCA...

Matí familiar
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Parada rebosteria i 
manualitats, a càrrec de 
l’Associació de Vidus i vidues

Parc de Joan Oliver 10 a 13 h

Actuació d’òpera i 
sarsuela, 
a càrrec de la 
companyia NS Dansa

Casal de la 
Gent Gran

19 h

Talent Show

Parc de 
Joan Oliver 

A partir de 
les 19 h

Els infants i adolescents de 
Badia ompliran de música, ritme, 
espectacle i dansa, el parc. 

Entitats que hi col·laboren: Aula de 
Música, Fundació Cívica Oreneta del 
Vallès, AE Viu l’Esport, Club Rítmica 
Badia del Vallès, AFA La Sardana
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Sex Truck i espectacle, 
a càrrec de Magranes

Parc de 
Joan Oliver 

17 a 21 h

La caravana pedagògica 
on les sexualitats, les 
afectivitats i els feminismes 
van sobre rodes. 

Monòleg sobre sexualitat 
en clau d’humor i feminista 
“La SexTruck ha llegado a su 
comunidack”. 

18 a 19 h
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Casal 
de Joves

A partir 
de les 21 h

XXIII edició BADIA’N’ROCK, 
a càrrec de l’AIGMB
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XXII TROBADIA i 
Mostra Gastronòmica 

Plaça Major

19.00 a 20 h Amigas de la Cultura
 Sevillanas
20.15 a 21.15 h  Ass. Cultural Can Sanfeliu
 Sevillanas i pasodoble
21.30 a 22.30 h  Ass. Dones per la Igualtat
 Gala Drag Queen
 

Trobada de balls regionals, amb un munt de tapes 
boníssimes d’arreu del país i del món. Fórmula 
perfecta per passar un vespre rodó! 
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Concert per la Pau

Església 
Mare de Déu 
de la Mercè

Serà un concert per la pau 
organitzat per la Coral Ginesta 
de Badia del Vallès en 
col·laboració amb la Coral 
l’Espiga de Badia i d’Olga Shvydka 
(mezzosoprano, cantat d’òpera 
professional ucraïnesa) i de 
la pianista Tatiana Timasheva 
(pianista professional ucraïnesa).

Us pensàveu que ja marxàvem cap a casa? En aquesta 
última hora de dissabte nit, i per anar tancant la ‘paradeta’, 
podreu seguir ballant i gaudint de bona musica! 

Concert de 
versions, 
a càrrec del grup 
The Covers Band

Música per ballar 
amb Dj Yelitos

Recinte Firal

23 h

Recinte Firal

01 a 03 h

20.15 h 
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L’activitat infantil i familiar més 
engrescadora de la Festa Major!

La Fireta Infantil posa fi a les 
activitats de la Festa Major 
destinades als infants i a les 
seves famílies. És un matí ple 
de colors i música, en un 
ambient familiar i festiu.
Els serveis de SOAF (Servei 
d’Orientació i Acompanyament 
familiar) i d’Infància de l’Ajuntament, 
en col·laboració amb entitats del 
municipi, organitzarem un matí ple 
de racons, tallers i jocs per als 
infants i les seves famílies.
Entitats que hi col·laboren: AIGMB, 
Ass. Can Sant Feliu, Fundació 
Tallers, Creu Roja, Aldees Infantils, 
TDAH-TEA, Art Vintage, Club 
d’Escacs

Parc de 
Joan Oliver 

11 a 14 h

Fireta 
Infantil
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Celebrem l’arribada del bon temps amb un festival de 
colors! Dansa i música d’origen hindú al voltant del 
llançament de pols de colors! Festa alegre i colorida que 
ja és un clàssic. Aneu-hi i contamineu-vos de colors!

Ball de Festa Major, 
amb el duet 
musical Alegria 

Nadons a l’aigua!

Holy Party

Casal 
de Joves

20 h

Casal de la 
Gent Gran

Complex Esportiu

19 h

De 10 a 10.45 h 
Nadons de 6 a 24 mesos
De 10.45 a 11.30 h 
Infants de 2 a 4 anys
Més informació al Complex Esportiu

https://recintes.cat/badiadelvalles
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Havaneres i rom cremat

Parc de Joan Oliver20.30 h

Veniu i gaudiu amb el grup d’havaneres Port-Bo i d’un 
gotet de rom cremat, per a totes les persones que hi 
assisteixin!

XXII TROBADIA i 
Mostra Gastronòmica 

Plaça Major

19.00 a 20.30 h Ass. Dones per la Igualtat 
 Bollywood
20.45 a 21.30 h  Ass. Can Sanfeliu
 Balls diversos
21.30 a 22 h  Tumenge Calí
 Balls diversos

Trobada de balls regionals, amb un munt de tapes 
boníssimes d’arreu del país i del món. Fórmula perfecta 
per passar un vespre rodó! 
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Concert de La Guardia, La Frontera 
i Danza Invisible

Recinte Firal

21.30 hQue tocaran les cançons que ens
han fet ballar tant, sota el nom de 

Rock & Roll Star
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PIROMUSICAL

Pati Escola 
Las Seguidillas

23.30 h

Enguany, per tercera vegada, 
badiencs i badienques podran 
gaudir d’un espectacle de 
focs acompanyat de la millor 
música, per donar cloenda a 
la Festa Major! 

Durant els 3 dies de Festa Major al Recinte Firal hi 
haurà casetes que ens oferiran menjar, beure, activitats 
diverses, paella popular, sardinada i molta diversió! Hi 
participen: Club Natació Badia, Club de Bàsquet Nou 
Badia, Cofradia Padre Jesús de Nazareno, PSC i TFB.

Hi haurà una zona d’atraccions infantils 
al pàrquing del carrer de Saragossa.

Com a novetat, enguany, per tal de que les persones 
amb sensibilitat sensorial puguin gaudir de les 
atraccions, el so i les llums s’apagaran per generar 
un clima més respectuós i facilitar l’accés a aquestes 
persones. Serà el divendres, el dissabte, el diumenge i 
el dilluns de 18 a 19 hores. 

Recinte Firal

Atraccions infantils
Nou
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Despistakana

INSCRIPCIONS: de l’1 a l’11 de juny, a la Biblioteca 
Vicente Aleixandre
- Dimarts / dijous / dissabte, de 9.30 a 14 h
- De dilluns a divendres, de 15.30 a 20 h

És una competició entre colles on la implicació de 
tothom qui vulgui participar-hi és màxima.
 
Una sèrie de proves que posen a prova l’enginy, 
l’organització, el treball i el talent de tothom.
 
Les proves són secretes fins el moment de 
dur-les a terme, només les coneix l’organització. 
Aquest fet dona dinamisme, capacitat de reacció 
i organització en poc temps, als grups que lluiten 
per guanyar prova a prova.
 
Finalitzarem el joc amb una entrega de premis al 
grup guanyador.
 

 
Els grups han de tenir un mínim de 5 participants i 
un màxim de 15.
 
Si hi ha menors de 12 anys, han de participar-hi 
amb almenys, una persona adulta.
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És un espai d’informació i atenció a tota la població.
Si necessiteu informació o voleu materials de 
sensibilització (polseres, xapes, adhesius, flyers...) 
sobre violències sexuals, masclistes i LGTBIfòbiques, 
passeu pel Punt Lila.

Si heu presenciat o heu patit una agressió sexista i/o 
LGTBIfòbica, veniu pel Punt Lila. 

El Punt Lila és un espai de confort i seguretat on 
s’atendran situacions de violència i agressions sexistes, 
un espai de confiança i complicitat per tal de poder 
compartir i sol·licitar recursos i alternatives per trencar 
amb les relacions tòxiques i construir l’autodefensa 
feminista. 

Us atendran per persones prèviament formades per dur 
a terme aquesta tasca.

Què és?
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El Punt Lila està situat a la plaça de la Sardana i al 
Casal de Joves.  Oferirà suport a qualsevol persona 
que hagi patit una agressió, durant la nit. S’actuarà amb 
total respecte, confidencialitat, imparcialitat i sense 
discriminació de cap tipus.

Divendres 17 de juny, de 20 a 3:30 h (Pl. de la Sardana)
Divendres 17 de juny, de 20 a 01 h (Casal de Joves)
Dissabte 18 de juny, de 17 a 3:30 h (Pl. de la Sardana)
Diumenge 19 de juny, de 20 a 23 h (Pl. de la Sardana)

Quan?

Només sí 
 vol dir sí! 

On és?

Per tal de gaudir d’unes festes igualitàries és 
necessari el respecte a les dones i a la diversitat 
afectiva sexual,  que tothom pugui expressar-se 
lliurement i amb seguretat en un entorn festiu.



Recordem a tota la gent que gaudirà d’aquest esdeveniment, un seguit 
de recomanacions per garantir al màxim, la seguretat i l’organització de 
la nostra Festa Major:

m	 El dia dels focs artificials, recomanem que no aparqueu 
 al perímetre de l’escola Las Seguidillas, per evitar la proximitat
 a la pirotècnia.

m	 Recomanem que per a les activitats d’infants al carrer, els nens i   
 nenes portin gorra, roba per poder embrutar-se i protecció solar.

m	 L’aigua forma part de la festa, però tingueu cura a l’hora d’utilitzar-la.

m Durant la Festa Major és normal que es generi més brutícia,   
 mantinguem els espais nets per tenir la millor festa.

m	 L’organització es reserva el dret de variar o modificar la    
 programació i la ubicació de les activitats, per causes
 que ho justifiquin.

m	 Per a qualsevol dubte o informació, contacteu amb el Servei de   
 Cultura al 692680629 o escriviu un correu electrònic a 
 badia.cultura@badiadelvalles.net

m		La Festa Major és de totes i de tots: gaudiu-la!

m	 Recomanem que els infants vagin acompanyats d’una persona   
   adulta durant els actes amb més aglomeració de persones.

Volem agrair la col·laboració de tot el personal de l’Ajuntament, entitats, 
associacions i col·lectius de totes les edats que han fet possible 
que Badia del Vallès segueixi tenint una Festa Major plural, tolerant, 
participativa i màgica.

Telèfon POLICIA: 937 182 216
Telèfon emergència: 112

RECOMANACIONS
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 A les activitats acompanyades d’aquest pictograma, els infants   
 que disposin de tarjeta “Cuida’m”  i/o tarjeta acreditativa
 de discapacitat, tindran accés preferent.

Protecció Civil habilitarà dues carpes a l’av. de Burgos: una informativa, on 
es repartiran polseres identificatives per als infants i es donaran consells 
d’autoprotecció; una altra,  sanitària,  on es faran cures ràpides i s’atendran 
les persones en espera dels serveis d’emergències. Protecció Civil també serà 
present en totes aquelles activitats de gran afluència de públic, vetllant per la 
seguretat ciutadana, sempre amb l’ajuda de la Policia Local i de les ambulàncies.

A les activitats on s’indica Recintes.cat us hi heu d’inscriure anant a l’enllaç.

INFORMACIÓ GENERAL

u	 El disseny del cartell es de l’artista 
barceloní PRES FUSION, que es dedica al 
muralisme i a la il·lustració. El seu estil es 
basa en el cubisme, amb tocs de surrealisme, 
expressionisme, psicodèlia i molt grafit. 
Col·labora de manera activa amb la seva 
família del 6 y el 4 donant un valor afegit i molt 
de color als projectes que desenvolupen a 
Badia del Vallès i a gran part del món.

u	  Estrenem mocadors de Festa Major 
perquè pugueu tenir un record d’aquesta 
gran festa. Els podreu obtenir a la carpa 
de Protecció Civil. Es donarà només un 
mocador per persona, fins a esgotar-ne 
existències.

MOCADORS de 
LA FESTA MAJOR

27

https://recintes.cat/badiadelvalles


L’organitza: Col·labora:


