A les portes de l’estiu, arriba la Festa Major de Badia del
Vallès. Una festa que, tot i la contenció de la despesa, no
se’n ressentirà gens i els ciutadans i les ciutadanes tindran
la millor oferta cultural i lúdica, tal com es mereix la nostra
ciutat.
Durant tres dies consecutius podrem gaudir de la nostra
ciutat en la seva màxima expressió. Començarem amb el
pregó, que enguany serà molt creatiu i sonor. Seguirem
amb una llarga programació per a totes les edats i gustos.
Per descomptat, no hi faltarà la música, els jocs per a
famílies i infants, els menjars elaborats per les nostres
entitats, els cercaviles, teatre, esports i moltes coses més,
que donaran vida i color als carrers de Badia del Vallès.
Ara ens toca a tots i a totes sortir al carrer, omplir places i recintes, i compartir
grans moments amb els nostres familiars i amics. Per això us animo i us convido
a participar-hi.
Vull agrair la gran tasca de totes les persones implicades en el programa d’actes,
de tot el món associatiu i de totes aquelles que fan possible l’existència del
Recinte Firal.
Gràcies a tots els qui hi participeu, per la vostra implicació i il·lusió, per la vostra
imaginació, pel vostre esforç, dedicació i treball.
Us desitjo una molt bona Festa Major 2014!
Eva Menor
Alcaldessa de Badia del Vallès

Divendres
13 de juny
11 h

17.30 h

Tastem la història de Badia.
Coincidint amb el 20è aniversari de la independència del
municipi, en aquesta VI edició de la gimcana familiar
de Festa Major, us proposem fer un repàs de la història
de la nostra ciutat a través de jocs i proves.
Participa-hi i emporta’t l’Auca de Badia i opta al
premi de la gimcana: entrades gratuïtes al parc
d’aventura Sportcenterland de Sabadell – Terrassa
Plaça Major

Ball de Sardanes amb els alumnes de les escoles de Badia
Parc de Joan Oliver

17 a 20 h

Questació a càrrec de l’Ass. Contra el Càncer

Gimcana Tastallengües 2014:

Tarda Stand informatiu de la Plataforma

Plaça Major

d’Afectats

per la Hipoteca (PAH)
Parc de Joan Oliver

17 h Torneig escolar de partides ràpides d’escacs,
a càrrec del Club d’Escacs i Cultura de Badia.

19 h

Casal Cívic

17 h Inauguració de l’exposició “Fundació Tallers, 25

compromesos amb les persones”

17 h

a càrrec del Club de Fotografia
Vestíbul del Complex Esportiu

anys

a càrrec de la Fundació Tallers Catalunya.
Vestíbul del Casal Cívic

19 a 20 h

Casal Cívic

Exhibició de balls
folklòrics

a càrrec de les Amigas de la Cultura
Recinte Firal

Taller de Mandales, a càrrec de la Fundació Cívica Oreneta del

Vallès (aquesta entitat també farà entrevistes per a Ràdio Badia durant tota la
Festa Major, als diferents espais on tinguin lloc les activitats programades)

Inauguració de l’exposició
“Cursa Popular de Badia del Vallès 2014”

19.45 h

Recepció i homenatge a l’esport badienc
Sala de Plens

retransmissió de l’activitat
per Ràdio Ona Badia

21 h Dins del Badia ‘N’ Rock:

Pati del Casal de Joves

22 h

Ball de Festa Major

a càrrec de l’Agrupació Musical
Recinte Firal
23.30 a 03 h
20 h

Espectacle al carrer a càrrec dels espectaculars

percussionistes BRINCADEIRA
20.30 h

Pregó d’inici de Festa Major i salutació dels
esportistes al balcó de l’Ajuntament.

Pl. Major i balcó Ajuntament
21 h

21 h

Quadre de ball de rumba i sevillanes “Almaraima”,
“Lunares del Rocío” i “Aires Nuevos”, a càrrec de l’Ass. Virgen del Rocio
Recinte Firal
BADIA ‘N’ ROCK

a càrrec de l’AIGMB, amb els grups Vakevuela,
The Prisoners, Xmilk i Ratm Project
Pati del Casal de Joves

RUMBADIA

Arriba la segona edició del RUMBADIA. Aquest any comptarem
amb les actuacions de Rumbart (Badia del Vallès-Terrassa),
Son de Alma (Badia del Vallès) i Lenacay (ex Ojos de Brujo),
des de Barcelona.
Festival de bona música i diversió. Que no t’ho expliquin!
23.30 h Rumbart
00.30 h Son de Alma
1.30 h Lenacay (ex Ojos de Brujo)
Recinte Firal

Dissabte
14 de juny
9 a 13 h

III Trobada de puntaires a càrrec de l’Ass. Castilla La Mancha

10 a 19 h

Dolços casolans i venda de polseres, llibres i bijuteria

a càrrec de l’Ass. de Vídues i Vidus
Parc de Joan Oliver
10 a 14 h

Questació a càrrec de l’Ass. Contra el Càncer
Plaça Major

Parc de Joan Oliver

11 a 14 h Paradeta de la
9 a 14 h

Exhibicions de karate

Federació d’Entitats Cultural (FEC)

Parc de Joan Oliver

a càrrec del Club Karate Badia
Pavelló del Complex Esportiu
11 a 14 h
9 a 21 h

Torneig de Waterpolo

Rocòdrom, infables, llits elàstics, ruleta de les
joguines, màscares de fruita, broquetes,
taller maquillatge, henna, trenes, jocs
tradicionals i intercanvi de joguines
Parc de Joan Oliver

a càrrec del Club Natació Badia
Piscina d’estiu
9 a 21 h

XXXIV Torneig de Futbol Formatiu i de l’Amistat,
a càrrec del C. D. Badia del Vallès

Camp de Futbol Sergio Busquets

FIRETA INFANTIL

11 a 14 h

Badia Cosmópolis

El Pla de Desenvolupament Comunitari i el Servei de Diversitat de
l’Ajuntament, conjuntament enguany amb la FEC, us conviden a celebrar
la sisena edició del Badia Cosmópolis, exposició interactiva que vol ser
un testimoni de la diversitat cultural i les històries de vida que conviuen
a Badia. En aquesta edició, us proposen un recorregut a través de la
història de les entitats i de les iniciatives ciutadanes, que des de fa molt
de temps, demostren la vitalitat i el compromís de la comunitat de Badia
en àmbits tan diversos com la solidaritat, la cultura, l’esport o l’educació.
Parc de Joan Oliver
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11 a 13 h

Taller per a infants de grafit, dansa urbana i MC
a càrrec del col·lectiu Badia Street!
Parc de Joan Oliver

12 a 21 h

Badia Style Grafit
Meeting, Beat Box i
molt mÈs...

12 a 12.45 h

Parc de Joan Oliver
11 h

PresentaciÛ Badia
Street

Concerts, batalla de mc’s i beat-box.
LIMONADA (Putolargo y Legendario)
Badia Style Graffti Meeting / Tallers /
Stands i LOS BLOQUES HABLAN (En
Órbita, Daduk, Resnit, Nem y Eliu i
molts més)
Pati del Casal de Joves

Aeròbic Infantil
Plaça Major

12 h

Actuació musical infantil
a càrrec del Amics de la Música
Plaça Major

13 h

Voltants de l’Auditori
Municipal
19 a 03 h

Tai-txi a càrrec de l’Ass. Castilla La Mancha

Petits a l’aigua Espai per a infants de
6 mesos a 2 anys amb les seves famílies.
Places limitades a 15 infants. Cal inscripció
prèvia al Complex Esportiu.
Complex Esportiu

17.30 a 20.30 h

FIRETA INFANTIL

Rocòdrom, infables, llits elàstics,
taller maquillatge, mercat d’intercanvi
de joguines.
Parc de Joan Oliver

Paradeta FEC
17 a 23 h Taller de circ amb la companyia TodoZancos
(Xanques, malabars i equilibri)
19.15 h Refrigeri i mos per als infants i les famílies
19.45 h Espectacle de circ amb TodoZancos
22.00 h “Swing a la fresca” amb el grup Jinx
Jazz Trio, acompanyat pel grup de ball
Sabawing i una copa de cava per als
assistents!

18 h

Espectacle de varietats i ball
Casal d’Avis

19 h

Concert a càrrec de la Coral Ginesta del Vallès de Badia i la Coral
Lamardebé, del Centre Cultural El Social de Terrassa. Gratuït.
Auditori Municipal

19 h
Parc de Joan Oliver
18 h

Plantada de Gegants

19 h Cercavila
20.30 h Lliurament premis
Parc de Joan Oliver

Balls de Saló, salsa i country
a càrrec dels Amics del Ball de Saló
Plaça Major

20 h

Balls variats

a càrrec de l’Associació Can Sanfeliu
Recinte Firal

23 h

TAL COMO SUENA
Recinte Firal

19 a 22 h

XV TROBADIA i VIII Mostra Gastronòmica

Trobada de pobles del món i exquisits menjars elaborats per entitats de la
ciutat.
20 h Edad de Oro
20.45 h Tumenge Calí
21.30 h Ass. Hispanolatina
Plaça Major

19 a 21 h

Parada a càrrec de l’Ass. d’Amics dels Animals
i les Plantes de Badia, per recaptar fons per als
animals abandonats.
Parc de Joan Oliver

24 h Grup de versions
Recinte Firal

THE PATILLAS

11 a 14 h

Diumenge
15 de juny
9 a 15 h

FIRETA INFANTIL

“El carrer: espai dels INFANTS” Ping-pong,
teranyina de colors, futbol-punteria, mural de sorres
de colors, escultura de fusta, hamaques, cordes
i rodes penjades, circuit de l’aigua, bombolles de
sabó, fang i moltes coses més!
Parc de Joan Oliver

Exposició artistes
badiencs i tallers
formatius

a càrrec de l’AIGMB i l’Ass.
d’Aturats Actius de Badia
Plaça Major

10 h

12 h Badia Style Graffiti Meeting
Finalització del mural
Voltants de l’Auditori Municipal

Cercavila Musical amb sortida des del Recinte Firal amb la

Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía Padre Jesús Nazareno
y Ntra. Sra. de los Dolores
Carrers de la ciutat

10 a 14 h Paradeta Federació

d’Entitats Culturals

Parc de Joan Oliver
12 h Actuació del Coro
Recinte firal

Rociero de la Cofradía

17 a 22.30 h

The Kingz of the Bloque.
Breaking Battle 2 vs 2 més
New Style (exhibició de
dansa urbana). Aquest any no et

pots perdre l’esdeveniment. Els nois i
noies volen guanyar-se el respecte del
barri. Vénen ballarins des de Barcelona,
Madrid, València, Alacant i Colòmbia, entre
d’altres. El nivell està pujant i el camí per
ser el rei serà una batalla èpica...
Pistes annexes del Complex Esportiu

18 h Representació teatral “Deseos de mujer, háganse realidad”,
a càrrec del grup Maikamente de l’Ass. Vermell i Negre. Entrades 3 €.
Aforament limitat.
Autora: Jaquelina N. González
Auditori Municipal

19 h

19 a 22 h

XV TROBADIA i VIII MOSTRA GASTRONÒMICA

Trobada de pobles del món i exquisits menjars elaborats per entitats de la ciutat.
20 h Castilla-La Mancha
20.45 h Virgen del Rocío
21.30 h Can Sanfeliu
Plaça Major

Ball modern i Jazz Fusion

a càrrec de l’AIGMB i l’AMPA de l’escola Las Seguidillas
Recinte Firal

20.30 h

PEP TALK
Monòleg a l’estil d’en Pep Guardiola, basat
en els seus valors i compromís. Entrada 5 €.
Aforament limitat.
Auditori Municipal

23 h

FOCS ARTIFICIALS
Pati escola La Muñeira

20 h

Sevillanes

a càrrec de l’Ass. Amics del Ball de Saló
Recinte Firal

PROGRAMACIÓ CASETES

RECINTE FIRAL
DIVENDRES
19 h

13 DE JUNY

Penya Blaugrana
Inauguració caseta amb les actuacions del Mag Brian i
el Dr. Sapastre

AEB
21 h Batucada des de la Plaça Major fins el Xirigo de la AEB
21.30 h Inauguració Expo fotografia 20 anys AEB
23 h Actuació acústica

PSC

22 h Sopar barbacoa. Venda de tiquets a 3 € a la caseta.

DISSABTE

14 DE JUNY

AEB
11 h Mercat d’intercanvi

Penya Blaugrana
18.30 h Concurs de porró

Diumenge 15 DE JUNY
AEB
11 h Burricorni
14 h Paella
15 h Parlament treballadors Alstom en lluita
19 h Dansa del ventre
21 h Acte de cloenda

Penya Blaugrana
11 h Fideuà popular per a socis, simpatitzants i amics penyistes vinguts d’arreu

PSC
11 h Paella popular. Venda de tiquets a la caseta.

13 h 4t concurs de plats vegetarians
18 h Open Dòmino
21 h Nit de Còctel
23 h Karaoke

COFRADÍA
10 h Sardinada

1r CONCURS DE FOTOGRAFIA

Lliurament de premis:

Festa Major 2014 BADIA DEL VALLÈS

Nota:

BASES
Participants:
Tema:
Obres:

Tots els qui ho desitgin.

Qualsevol aspecte relacionat amb la Festa
Major de Badia del Vallès 13, 14 i 15 de juny.

Un cop acabat el veredicte.
· Els premis seran a fotografia solta.
· Cada concursant podrà optar a un premi.
· L’Ajuntament de Badia del Vallès es reserva el dret de re-producció
de les obres que cregui oportunes citant el nom de l’autor, sense
cap benefici econòmic.
· Pel fet de participar, els autors reconeixen tenir els drets d’autor
i els d’imatge. L’organització s’eximeix de qualsevol conflicte de
publicació o d’utilització de les obres.
· La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra de
les bases.
· Qualsevol cas no previst en aquestes bases, serà resolt per
l’entitat organitzadora.
· El veredicte del Jurat serà inapel·lable.

Màxim 4 obres.

Tamany dels arxius:
Tècnica:

Enviaments:
Resolució 72 ppp.
1.024 píxels pel costat més gran.

A través del web: www.clubfotobadia.com/concursos

S’admetrà qualsevol tècnica.

Exposició:

www.clubfotobadia.com

CALENDARI

Premis:

Jurat:

Termini d’admissió: Fins les 21.00 hores del dia 4 de setembre del 2014.
Veredicte: Serà públic a les 18.00 hores del dia 6 de setembre del 2014.

Ho organitza:

Per a més informació del concurs, envieu un correu electrònic a
concursos@clubfotobadia.com o truqueu als telèfons 636 794 503 /
93 718 37 61.
Primer premi: 100 € i trofeu
Segon premi: 80 € i trofeu
Tercer premi: 60 € i trofeu
Quart premi: trofeu
Estarà format per tres persones de reconegut prestigi al món
de la fotografia.
Hi col·labora:
CLUB DE FOTOGRAFIA
DE BADIA DEL VALLÈS.

INFORMACIÓ GENERAL
“Enguany, a la Festa Major, la Comissió de Respostes Comunitàries a la Crisi, del Consell
de Serveis Socials, amb la col·laboració de voluntaris/àries de Badia, de totes les edats,
entre d’altres els alumnes i professorat de l’Institut Federica Montseny, us proposen
participar a la campanya “La fam no fa vacances”, promoguda per la Fundació Banc
d’Aliments. Es recolliran aliments bàsics per una banda, a les portes del supermercats, al
divendres 14 al matí i de l’altra, a diferents punts d’activitats de la Festa Major, que porten
el logo de la campanya al programa. Un cop més, us demanem la vostra col·laboració i us
assegurem que cada aportació serà molt útil, davant les necessitats creixents a la nostra
ciutat i l’arribada de l’estiu, quan les donacions d’aliments s’alenteixen a causa de les
vacances. Tots els aliments aniran destinats a les entitats de Badia que formen part de la
xarxa d’entitats de la Fundació Banc d’Aliments.

Us recordem un seguit de recomanacions per garantir al màxim la
seguretat i l’organització de la nostra Festa Major:
Hi haurà servei preventiu d’ambulància per a diverses activitats durant tota la
Festa Major.
Tingueu cura de l’espai i dels carrers, places i parcs de la ciutat. Us recomanem que continueu reciclant i que aboqueu cada residu al contenidor
corresponent.
L’organització es reserva el dret de variar o modificar la programació si és
necessari.
Per a les activitats de l’Auditori, tant la gratuïta de dissabte com les que tenen
cost de diumenge, heu de tenir en compte que l’aforament és limitat i que les
entrades, que seran numerades, es podran adquirir la setmana abans de la
Festa Major, als matins al Casal de Joves, i una hora abans de l’espectacle a la
mateixa taquilla.

Per a qualsevol dubte o informació, podeu contactar amb el Servei de Cultura (Casal de
Joves, c. de Porto, s/n), al 937 186 397 o escrivint a cultura.tasc@badiadelvalles.net.

La Festa Major és del poble:
viu-la amb responsabilitat i gaudeix-la!

US RECORDEM QUE EL DILLUNS 23 DE JUNY, REVETLLA DE SANT JOAN, A LES 23 H,
A LA PLAÇA MAJOR, COMPTAREM AMB UNA DISCOMÒBIL PER ANIMAR LA FESTA.

