


Benvolguts badiencs i badienques, 
 
Un any més, celebrem la nostra Festa Major. Una fita que ens per-
met gaudir de la nostra ciutat en la seva màxima expressió. Un any 
més, que els  carrers s’ompliran de vida i color, convidant-nos a 
gaudir d’un gran nombre d’activitats. 
 
Ara ens toca sortir al carrer, omplir places i recintes, i compartir 
grans moments amb els nostres familiars i amics. Per això us ani-
mo i us convido a participar-hi. 

 
El programa d’actes que us oferim està ple d’activitats dirigides a tots els públics. Desitjo 
que us agradin.  L ’Ajuntament  i la ciutadania, hem treballat amb molta il·lusió per acon-
seguir que aquesta Festa Major estigui a l’alçada dels badiencs i badienques. 
 
Vull aprofitar aquestes línies per felicitar un cop més, el món associatiu i aquelles perso-
nes que tant esforç dediquen per aconseguir que la nostra Festa Major continuï essent la 
nostra, la vostra, la festa de tothom) 
 
Vull donar les gràcies a totes les  persones  que participeu en aquest programa d’actes i 
a aquelles que feu possible l’existència del Recinte Firal.
 
Gràcies per la vostra participació, perquè vosaltres feu possible que aquesta festa con-
tinuï essent un referent arreu de la comarca. Gràcies per la implicació, la creativitat, 
l’esforç, la dedicació i el treball.  
 
 Us desitjo una molt bona Festa Major 2011!

 Eva Menor

 Alcaldessa Badia del Vallès



10 a 13 h  COL·LECTA  de l’Associació contra el Càncer
17 a 20 h Plaça Major

11 h   Danses escolars de sardanes i cercavila
  infantil amb la Cobla Contemporània
  Escoles i parc de Joan Oliver

16 h   TORNEIG de partides ràpides d’ESCACS  
  per a escolars, a càrrec del Club   
  d’Escacs i Cultura.
  Casal Cívic

17 a 18 h  III GIMCANA TASTALLENGÜES per commemorar l’Any Joan   
  Maragall. S’hi pot participar per equips, per famílies,
  individualment... La gimcana es pot fer virtualment a través del   
  web de l’Ajuntament (de l’1 al 17 de juny) o el mateix dia 17,
  a la parada del Tastallengües. Premis als tres primers guanyadors.   
  Organitzat per la biblioteca Vicente Aleixandre i el Servei Local de
  Català (SLC), amb la col·laboració del Pla Educatiud’Entorn (PEE).
  Plaça Major

18.30  Cercavila amb música i
a 19.30 h exhibició d’ABADÀ CAPOEIRA 
   VALLÈS i el grup de percussió i
     ball ‘SÓ PARA QUEM PODE’.
      Seguiu-los!
    Carrers de la ciutat
     i plaça Major

19.30 h  Exhibició de balls folklòrics, a càrrec de l’entitat Amigas de la Cultura.
  Recinte Firal

19.30  Gaudirem de nou amb els CASTELLERS de 
a 20.30 h Cerdanyola del Vallès, que faran atractives torres   
  humanes i amb la presència dels GEGANTS JOAN   
  I HELENA de les AMPA La Jota i La Sardana.
  Plaça Major

20.30 h Pregó d’inici de Festa Major, a càrrec   
  del grup de teatre social de Badia
  EL POLLO COMPLETO.
  Ens sorprendran!
  Balcó Ajuntament



22 h   BADIA ‘N’ ROCK, a càrrec de
  l’AIGMB. Després d’un pregó
  jove i ple d’art, comptarem    
  amb els grups:
  GNAPOSS QUARTET,
  CALIFORNICATORS
  i LA BANDA DEL CAU    
  Plaça Major

21.15 h  Missa de RÈQUIEM en Re Menor, deWolfgang  
  Amadeus MOZART, composada el 1791.
  Es tracta d’una obra basada en els
  textos llatins de l’acte litúrgic catòlic   
  que s’ofereix en les cerimònies de defunció.                                                     
  Hi participen: Coral Xalesta (Hospitalet de  
  Llobregat), Coral Lliçà de Vall, Coral Ginesta  
  del Vallès (Badia del Vallès) i Orquestra
  Felip Pedrell (Barcelona).
  Direcció: Xavier Nogué i Bonet. 
  Entrades a 5 €. Venda de localitats a l’Auditori Municipal, a partir del 6 de juny, de 17.30 a 20 h,
  de dilluns a divendres i a la mateixa parròquia, 1 h abans de la representació. Entrades limitades
  a la capacitat de l’església. 

  Església Ntra. Sra. de la Mercè

22.15 h  SABEN AQUELL QUE DIU...
  Nit d’humor amb l’èxit del moment:
  REUGENIO. Més que un imitador,   
   un clon del mític Eugenio.    
  Veniu a recordar vells temps i a riure
  amb aquest fantàstic personatge que
  torna del passat a recordar-nos   
  els millor acudits.
  Recinte Firal

23.30 h  Una veu màgica, única, deixeu-vos   
  seduir per l’ànima de la Tula,
  cantant del grup ‘TAL BEN ARI’.
  Us deixarà hipnotitzats...
  Recinte Firal 

01 h   Grup flamenc de recent formació de Badia
  del Vallès: ‘Prefiero Soñar’.
  Recinte Firal



10 a 13 h  COL·LECTA  de l’Associació contra el Càncer
  Parc de Joan Oliver

10 a 13 h  Exposició i exhibició dels tallers de:
  labores de costura, bolillo i pintura, a càrrec de Casa
  Regional Castilla-La Mancha. Parc de Joan Oliver

10 a 18 h  Paradeta de venda de Pastissos i altres treballs que es
  duen a terme als tallers de l’Associació de vidues i vidus
  de Badia del Vallès. Parc de Joan Oliver

10 a 19 h  Paradeta d’ARTESANIA, a càrrec de la Fundació   
  Tallers Catalunya de Badia del Vallès. Parc de Joan Oliver

11 a 20 h  La PEÑA BÈTICA posarà un estand on farà divulgació i
  captació de socis i venda de productes. Parc de Joan Oliver

10 a 21 h  GRAFFITI MEETING ‘BADIA STYLE’.   
  I Trobada d’escriptors de grafits a Badia
  del Vallès. Faran un petit homenatge
  a la mítica pel·lícula ‘Wild Style’. Veniu a
  veure les seves obres d’art!
  Mur de l’autopista de l’av. de la Mediterrània

ALYAAS, pintor veí de Badia, exposarà les seves obres durant 
tot el cap de setmana, i es podran contemplar mentre aquest 
resti obert al públic.
Vestíbul de l’Auditori Municipal



10 a 13 h  Concurs d’Art i Literatura amb Premis Finals. Organitza
  Abadia Vedruna. Nou Antonio Machado

11 h   Cercavila musical. 3a TROBADA DE BANDES DE MÚSICA, amb   
  l’Agrupació Musical de Badia del Vallès. Sortida de la pl. Major
  i final al parc de Joan Oliver. Carrers de la ciutat

Tot el dia Exposició i taller de reciclatge per a tota la família!
  Fes la teva pròpia obra d’art amb materials diferents.    
  De CARAVANA RECICLARTE i organitzat per la regidoria de
  Medi Ambient. Davant escenari recinte Firal

12 a 13 h  ‘Peques a l’aigua‘ per a famílies amb infants de 3 a 6 anys.
  Activitats fresques i divertides per a tota la familía.
  Organitza Servei d’Esports i col.labora Espais Familiars
  de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
  Piscina petita Complex Esportiu
  Gratuït. Places limitades (màxim 20 infants). Tots els infants han d’anar acompanyats d’un adult com a mínim.
  Inscripcions al Complex Esportiu de dilluns a divendres de 8 a 20 h, del 7 al 17 de juny.

11 a 14 h FIRETA INFANTIL
   Espai dedicat als infants i a les famílies   
  on podreu gaudir de diferents    
  activitats lúdiques.
  
  Inflables, llits elàstics, rocòdrom i tirolina.
  ‘Saló de Bellesa’ Maquillatge, perruqueria i henna.
  Parc de Joan Oliver

  

11 a 14 h BADIA COSMÒPOLIS. 3ª edició   
  d’aquesta exposició interactiva que
  reflecteix la diversitat cultural i les històries  
  de vida del nostre municipi. Participació   
  especial de les dones del taller de costura del  
  projecte “Dones emprenedores de Badia”.  
  Ho organitzen: Servei de Diversitat i
  Ciutadania i Pla de Desenvolupament  
  Comunitari (PDC).
  Pèrgola del parc de Joan Oliver

18.30 h Espectacle de VARIETATS i BALL amb vedet
  i transformista. Casal d’Avis

17 a 21 h FIRETA INFANTIL
  17 a 20 h Inflables, llits elàstics, rocòdrom
  i tirolina.     
  18 a 20 h ‘Saló de Bellesa’ Maquillatge,
   perruqueria. Jocs i tallers tradicionals a càrrec del  
  Servei Municipal d’Ocupació (SMO).
   19.30 h  Màgia per tothom amb Cia. Mag Edgard
  Parc de Joan Oliver

  



18 a 03 h  Festival Hip-Hop: “BADIA
  STREET Vol. II”
  Bboying, Batalla de Galls, sorteigs
  i tota una plaça vibrant al so de la música.
  Amb LEGENDARIO, TREMENDO, SHARIFF  
  i CLASE i amb BADIA STREET TEAM 
  Plaça Major

19 a 22.00 h XIV TROBADIA + VII MOSTRA GASTRONÒMICA
  
  19.00 h  CORO GUITARRA i BALL INFANTIL (Virgen del Rocío)   
  19.45 h SEVILLANES (Edad de Oro)
   20.30 h  COROS ROCIEROS (Hermandad Andaluza)
   21.15 h BALL DE SALÓ I SEVILLANES (Can San Feliu) 

Mentre gaudiu d’aquests balls, podreu degustar a preus populars, exquisits menjars 
d’arreu del món en el mateix espai.

19 a 20 h  Rondalles manxegues a càrrec de Casa Regional Castilla
  La Mancha. Auditori Municipal

Entrada gratuïta amb invitació. Podeu passar a recollir la vostra invitació per 
la taquilla de l’Auditori Municipal, a partir del 13 de juny, de 17.30 a 20 h, de 
dilluns a divendres i 1 hora abans de la representació.
Aforament limitat. Màxim número d’invitacions per persona: 4.

20 h  Vine a veure una demostració d’ensinistrament caní i un circuit   
  d’Agility per a gossos, entre d’altres activitats canines. 
  A càrrec dels Amics dels Animals i les Plantes (AAPB).
  Carrer de Menorca

20 h   Lliurament de premis del CONCURS DE JARDINS,
  a càrrec de l’Associació de Veïns (AV). Recinte Firal

21 a 22 h  Balls de Saló amb l’Academia Javi y Mayka. Amb la col.laboració   
  de l’Associació de Dones per la Igualtat. Auditori Municipal
  
22 h  Correfoc a càrrec de la COLLA DE
  DIABLES DE BADIA + COLLA DE DIABLES  
  DE BARBERÀ DEL VALLÈS, DE PARETS I   
  DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR!
  Desenes de diables us faran viure tot un  
  camí de llum i foc.
  Recorregut: pl. Major, av. de la Via de la Plata, c. de Porto,
  c. dels Infants i final a la mateixa rotonda. Carrers de la ciutat

00 a 02 h  SE ATORMENTA UNA VECINA. Grup de versions  
  al·lucinant: no podreu parar de ballar, de recordar  
  cançons de les vostres pel·lis preferides i de  
  moure l’esquelet. Us hi esperem!
  Recinte Firal



10 a 21 h  GRAFFITI MEETING ‘BADIA STYLE’ I Trobada  
  d’escriptors de grafits a Badia del Vallès.
  Petit homenatge a la mítica pel·lícula   
  ‘Wild Style’. Veniu a veure les seves obres
  d’art!
  Al mur de l’autopista de l’av. de la Mediterrània

10 h   CERCAVILA MUSICAL amb sortida des de la pl. Major amb la  
  BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES de la Cofradía Padre Jesús  
  de Nazareno, que acabaran la seva passejada plena de música
  al Recinte Firal. Carrers de la ciutat

12 a 13 h  ‘Peques a l’aigua‘ per a famílies amb infants de 0 a 3 anys.
  Activitats fresques i divertides per a tota la familía. Organitza  
  Servei d’Esports i col.labora Espais Familiars de L’Ajuntament  
  de Badia del Vallès. Piscina petita Complex Esportiu
  Gratuït. Places limitades (màxim 20 infants). Tots els infants han d’anar acompanyats d’un adult com a  
  mínim. Inscripcions al Complex Esportiu de dilluns a divendres de 8 a 20 h, del 7 al 17 de juny.

11 a 14 h  Jocs de la Diversitat, organitzat per Federació ECOM, que
  treballen amb la finalitat de integrar persones amb discapaci 
  tats i sensibilitzar el seu entorn. Tallers simultanis on   
  l’empatia serà la protaganista: Joc sobre rodes, ‘Encistella-la’,  
  ‘Què em dius’, ‘Beure sense veure’, i molts més!
  Plaça Major



11 a 14 h  FIRETA INFANTIL 
  11 a 14 h Inflables i llits elàstics.
  11 a 13 h Tallers diversos a càrrec de l’Ass. Tumenge Calí
   i de la Penya Blaugrana, i xocolatada amb la col·laboració
  de l’Ass. de Voluntàries.
  12.30 a 14 h Festa d’Escuma
   de COLORS!!
  Parc de Joan Oliver

12 h   SARDINADA POPULAR. Després de l’èxit de les anteriors edicions,
  aquest any repetim experiència
  gràcies als comerciants del Mercat   
  Municipal de Badia del Vallès,
  amb la col·laboració de les casetes
  situades al Recinte Firal, que
  prepararan les  sardines i les oferiran  
  a tothom qui en vulgui amb una   
  llesca de pa, fins a esgotar-ne les  
  existències. Recinte Firal

11 a 14 h  30è Aniversari de la CORAL L’ESPIGA. Hi està especialment  
  convidat tothom que en algun moment ha participat
  amb la Coral. Animeu-vos!
  Església Ntra. Sra. de la Mercè

18 a 22 h  SKATE PARK. Un any més, la   
  mateixa empresa que habilita l’espai  
  del ‘SONAR KIDS’ a Barcelona, ens  
  muntarà el necessari perquè portis  
  el teu skate a les pistes que hem
  muntat i demostris tot el que saps fer.
  Pistes annexes del Complex Esportiu

18 h   Ballada de sardanes, a càrrec de la  
  COBLA LA NOVA DEL VALLÈS
  i de Badia Sardanista.  
   Plaça Major

18 h   BALL DE FESTA MAJOR al Casal d’Avis amb TRIO TAMESIS
  Casal d’Avis



20.30 h “VIAJE CON NOSOTROS”  passeig a través de la música.
  Associació Dones per la Igualtat. Recinte Firal

22.45 h FOCS D’ARTIFICI. Espectacle pirotècnic que un
  any més, us deixarà bocabadats/ades mirant
  el cel de Badia del Vallès, ple de llum i color. 
  Pati escola la Muñeira

23.15 h Després de l’èxit de les anteriors   
  edicions, no podia faltar a la nostra  
  Festa Major el grup d’artistes que  
  ballaran i ens faran mour l’esquelet amb  
  un autèntic espectacle de BOLLYWOOD.
         Recinte Firal

23.15 h L’ALQUIMISTA: Tornarem a quedar
  bocabadats amb una espectacular   
  exhibició de FOC i ACROBÀCIES AÈRIES
  que tancarà la Festa Major.
  Plaça Major

19 h   Exhibició de balls de saló variats, amb l’associació Amics
  dels Balls de Saló. Recinte Firal

19 h  2 passis a càrrec del nostre veí MIGUEL ÀNGEL MARÍN,
i 20.30 h amb el nou espectacle ‘NO ME LOS TOQUES”. 
  Entrades a 3 €. Venda de localitats a l’Auditori Municipal, a partir del 13 de juny, de 17.30 a
  20 h, de dilluns a divendres i a la taquilla de l’Auditori, 1 h abans de l’espectacle.
  Entrades limitades a l’aforament de la sala.

   Auditori Municipal

19 a 22 h XIV TROBADIA + VII MOSTRA GASTRONÒMICA
  Trobada dels pobles del món i exquisits menjars d’arreu
  del món, elaborats per entitats de la ciutat. 

  19.00 h Tangos, a càrrec del grup Tango Sur
  19.45 h Jotas, a càrrec de Casa Regional Castilla la Mancha
  20.30 h   Rumbas i Reguetón, a càrrec del grup Las Chay’s.
  21.15 h Percussió africana de djembé
  a càrrec del grup Ninqui-Nanca.

  Pàrquing del Mercat Municipal

20 h  CANTADA D’HAVANERES, amb el grup
  LES VEUS DEL MAR i degustació de
  ROM CREMAT per a tothom. 
  Plaça Major



09 a 13 h Olimpíades per a la integració: els nostres esportistes
  adaptats  fan esport. Pavelló Complex Esportiu

18  h  Exhibició del grup esportiu escolar de: Gimnàstica rítmica
  de Badia del Vallès. Ball modern de Badia del Vallès. Exhibició
  del grup esportiu de: Aeròbic de Badia del Vallès Dansa de
  l‘IES Badia del Vallès. Pavelló Complex Esportiu

18 h  Exhibició del grup esportiu escolar de patinatge
  de Badia del Vallès. Pista poliesportiva Sardana/Jota

18 a 20 h 3 x 3 Bàsquet Nou Badia Escolar. Pavelló Complex Esportiu

18 a 20 h Mini cursa escolar al bosc: vine a córrer i descobreix la natura. 
  Parc de Joan Oliver

21 h  El futbol 7 arriba a Badia, Primeres 24 hores de futbol 7 al   
  Camp de Futbol Municipal Sergio Busquets Burgos.
  Camp de Futbol Municipal Sergio Busquet Burgos

22 h   XIV Torneig Social de Petanca, de la Unión Petanca de Badia del Vallès.
  Pistes petanca c. de Menorca



9 h  I Torneig 12 Hores Tennis per equips de Festa Major de Badia
  del Vallès. Complex Esportiu d’estiu, pistes de tennis

9.30 a 11.30 h Exhibició Club Judo Badia. Pavelló Club Judo Badia

9 a 20 h La festa del futbol a Badia. 3 x 3 Futbol escolar.
  Pista poliesportiva Sardana/Jota

10 a 18 h Copa Catalana infantil de natació. Piscina d’estiu

11.30 a 13.30 h Exhibició Club Karate Badia.  Pavelló Complex Esportiu 

16 a 20 h Dance School, Final Comarcal escolar de
  ball modern. Pavelló Complex Esportiu

18 a 20 h La gent gran també gaudeix de l’esport. Cursa
  d’orientació hàbits saludables gent gran.
  Circuit Urbà/ Recepció plaça Major

19 h  III Torneig de Waterpolo Femení Festa Major
  Badia del Vallès. C.N. Badia – C.N. Rubí.
  Piscina Complex Esportiu

  

9 a 12 h III Copa de Futbol sala Intercultural 
  Pista Poliesportiva Sardana/Jota

9 a 14 h I Torneig de Veterans de futbol de Festa Major. 
  Camp Futbol Municipal Sergio Busquets Burgos

9 a 15 h III 3 x 3 Club Bàsquet Nou Badia. 
  Pavelló Complex Esportiu

9 a 15 h I Concurs triple 3 x 3 Club Bàsquet Nou Badia.
  Pavelló Complex Esportiu

10 a 14 h Copa Catalana de base alevina de natació
  Piscina d’estiu

13 h  Lliurament premis XIV Torneig Social de Petanca 
  Instal·lacions Petanca c. de Menorca

17 a 20 h Torna el tennis taula a Badia, juga i coneix el nou Club   
  de Tennis Taula Badia.
  Parc de Joan Oliver



DIVENDRES 17 JUNY
18.00 h     PENYA BLAUGRANA
       Recepció dels trofeus sol·licitats al FC Barcelona
       per la seva exposició a l’espai de la Penya Blaugrana.
                Acte amenitzat pel Màgic Brian, a les 20 h

DISSABTE 18 JUNY
Tot el matí    PENYA BLAUGRANA - Taller de manualitats

12.30 h  AEB - Preparació de plats vegetarians

18.00 h  PENYA BLAUGRANA -1r Concurs de Cervesa amb Porró 
       Amb trofeu final. Inscripció: 1 €

19.00 h  AEB - Campionat de dòmino. II Torneig  Internacional
       Vila de Badia

23 h.00      Nit de còctels

DIUMENGE 19 JUNY
11.30 h   AEB - Burricorni

12.00 h   PENYA BLAUGRANA -  1r concurs de tapes casolanes
                       Acte amenitzat pel Dr.Sapastre. Gratuït.

13.30 h   AEB - Paella i xerrada

14.30 h   PSC - Fideuà a la caseta. Els tiquets tenen un cost de 2 €
          i es poden adquirir durant tota la setmana a l’Agrupació del PSC.

19.00 h        AEB - ‘Garrotins’ de cloenda



DURANT TOTA LA FESTA MAJOR
Enguany hi haurà, com en les darreres edicions, un estand de Medi Ambient situat a la plaça de la 
Sardana.

NOTES GENERALS
Recordem a tots/es els/les participants i espectadors/es un seguit de recomanacions per tal 
de garantir al màxim la seguretat i l’organització de la nostra Festa Major:

➢ 
 Per participar al correfoc cal portar roba de cotó, coll tancat, màniga llarga, mocador de   
 coll, barret, calçat flexible, lleuger i tancat i taps a les orelles. Com més us tapeu, menys   
 patireu per les espurnes i millor us ho passareu. No llenceu aigua sobre els diables, és   
 perillós.
➢ 
 No porteu els infants més petits a primera línia de foc.
➢ 
 Si teniu botiga a l’itinerari, cal que en retireu els tendals, que en tapeu els vidres i que
 n’abaixeu les persianes.
➢ 
 Durant el correfoc, el Badia Street vol. II, el Badia ‘n’ Rock, l’espectacle ‘L’Alquimista’ i els  
 focs d’artifici, hi haurà un servei d’ambulància mòbil permanent.
 
➢ Durant la Festa Major és normal que es generi més brutícia, us recomanem que
 continueu reciclant i que aboqueu cada residu al contenidor corresponent.
➢ 
 L’aigua forma part de la festa, però tingueu cura a l’hora d’utilitzar-la.
➢ 
 ➢ 

 L’organització es reserva el dret de variar o modificar la programació per causes
 que ho justifiquin.
 
 Per a les actuacions previstes a l’Auditori Municipal, teniu tota la informació que
 necessiteu per adquirir les vostres entrades al mateix programa, sota l’anunci de   
 l’activitat. 

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

Des de l’Ajuntament, un any més, volem agrair la col·laboració del Mercat Municipal  en la Sar-
dinada Popular i la participació de totes les persones que han format part del grup de treball per 
aportar idees i propostes, fent possible que aquesta Festa Major segueixi sent participativa i oberta.

Si voleu més informació podeu adreçar-vos al telèfon 93 718 77 58 (Casal dels Infants) o enviar un 
correu electrònic a sirambrun@gmail.com. També podeu visitar el web www.badiadelvalles.net.

Si ho desitgeu, disposeu d’exemplars del programa de Festa Major 2011 en castellà a l’OAC (Oficina 
d’Atenció Ciutadana).

US RECORDEM QUE EL 23 DE JUNY, REVETLLA DE SANT JOAN, A LES 23 H, A LA PLAÇA MAJOR, 
COMPTAREM AMB L’ORQUESTRA ‘LA VENDETTA’, PERQUÈ PUGUEU GAUDIR D’UNA BONA ESTONA 
DE BALL I DIVERSIÓ.


