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Un any més arriba la Festa Major a Badia 
del Vallès. Tres dies per gaudir de la 
nostra ciutat, de les nostres famílies, dels 
nostres amics i veïns. Tres dies per oblidar 
els problemes i divertir-nos plegats.

Són dies de concerts, jocs infantils, 
cercaviles, focs artificials. Són dies de 
cultura i de diversió. Dies que ompliran 
Badia, enguany més que mai, de colors. 
Dies en què som conscients de la nostra 
pertinença a una ciutat, Badia del Vallès, 
que s’ha creat a si mateixa, que s’ha fet 
gran, que l’hem fet gran. Dies per celebrar 
la nostra existència. I dies, també, per 
donar la benvinguda a l’estiu, que ja ens 
espera al tombant del carrer.  



Aquests dies, tots els municipis comencem una nova etapa. Que l’alegria, 
diversió i bon ambient que caracteritzen les festes a Badia regnin, no només 
aquests tres dies, sinó tot l’any. Gaudim de les festes units i unides. Gaudim de 
Badia de la mateixa manera.

Aquest any, volem que els infants siguin més presents que mai a la vida del 
municipi i en les decisions que es prenen. Les activitats que es presenten a la 
Festa Major d’enguany són fruit dels interessos i inquietuds dels infants de 
Badia del Vallès i formen part de la programació que us presentem.

No voldria deixar d’agrair la feina i la participació de les entitats, del ric món 
associatiu de Badia i la implicació de tota la ciutadania. Vosaltres feu la 
festa encara més gran. Ara ja només queda animar-vos a sortir al carrer i a 
compartir amb la resta de badienques i badiencs les activitats que les persones 
implicades en l’elaboració del programa d’actes han preparat per a vosaltres.

Us desitjo una molt bona Festa Major 2015!

Eva Menor
Alcaldessa de Badia del Vallès



Ball de sardanes
amb l’alumnat de les escoles 
de Badia.

Parc de Joan Oliver

rondalles 
manxegues
a càrrec de Casa Regional 
Castilla - La Mancha.

Auditori Municipal

Coros i Ball
a càrrec de la Cofradía.

Recinte Firal

11 h 19 h18.30 h

divendres, 12 de juny de 2015



reCepCió 
d’esportistes  
de Badia
Recepció a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament i salutació 
posterior a la ciutadania des 
del balcó.

Plaça Major
i balcó de l’Ajuntament

pregó d’iniCi de 
Festa major
ple de percussió i soroll a 
càrrec de TucanTam Drums.

Plaça Major
i balcó de l’Ajuntament

night soCCer
F7 Badia 2015
Campionat de futbol 7 entre 
diferents equips.

Camp Sergio Busquets

21 h

festa major. badia del vallès. 2015

20.30 h 21 a 06 h



exhiBiCió de Ball
a càrrec de les Amigas
de la Cultura.

Recinte Firal

torneig soCial
de petanCa
Pistes Municipals
de Petanca

ConCert FlamenC
Flamenco del bueno amb el 
badienc Luis sánchez.

Recinte Firal

divendres, 12 de juny

22 h 23.30 h

reCinte Firal
AEB
21 h Batukada

21.30 h



CompetiCió
de Karate
Pavelló del Complex 
Esportiu

iV troBada
de puntaires
a càrrec 
de Castilla - La Mancha.

Parc de Joan Oliver

08 a 14 h 09 a 13 h

dissabte
13 de juny
2015

festa major. badia del vallès. 2015



10 a 12 h

dissabte, 13 de juny

MAstEr clAss 
spinning
Inscripcions a la recepció del  
Complex  Esportiu fins l’11 
de juny (places limitades). 
Imprescindible tovallola, 
aigua i gorra.

Plaça Major

Un espai on volem donar a conèixer tots aquells projectes de la 
ciutat que es duen a terme gràcies a persones voluntàries que 
hi dediquen part del seu temps.

11 a 12 h 
exposició dels 
projectes de voluntariat 
Reconeixement al paper 
del voluntariat i lliurament 
de diplomes a càrrec de 
les entitats guanyadores 
dels Premis Lledoner 2015, 
organitzats per la FEC.

Parc de Joan Oliver

12 a 13 h
itinerari guiat per diferents 
espais de voluntariat 
de la ciutat: Intercanvi de 
roba, plaça de les flors, hort 
comunitari, etc. El punt de 
sortida serà el parc de Joan 
Oliver i finalitzarem l’itinerari 
amb un Vermut Florit, a càrrec 
del Banc del Temps.



10 a 18 h 10 a 20 h
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dolços Casolans i 
Venda de polseres,  
lliBres i Bijuteria
a càrrec de l’Associació de 
Vídues i Vidus.

Parc de Joan Oliver

graFFiti meeting Badia stYle
Trobareu els artistes al mur de l’autopista pintant-lo de nou!

Mur de l’autopista



18 h

dissabte, 13 de juny

Ball de gegants
18 h Les colles geganteres 

començaran a arribar al 
parc 

19 h Cercavila
20 h Arribada al parc, ball 

gegants i lliurament 
obsequis.

Parc de Joan Oliver

La Colla 
Gegantera de 

Badia estrenarà 
en primícia la 

nova gegantona, 
la voleu 

conèixer?

holi partY
La festa de moda que arrasa a tot el país, també coneguda com 
el Festival dels Colors. Per celebrar l’arribada de la primavera, 
aquesta festa d’origen hindú reuneix dansa i música al voltant 
d’una divertida activitat: el llançament de pols de colors a dojo. 
Vine i no diguis que no ho has viscut!
Punts de venda i més informació a la Sala Roja (Casal de 
Joves). Dies feiners de 17 a 20 h.

Pati del Casal de Joves

12 h



Berenar-sopar
“de traje” + 
aCtuaCió musiCal
Inscripcions i tiquets fins
al 10 de juny, a la consergeria 
del Casal d’Avis.
21 h Música amb Toni Torres 
interpretant ‘canción española’.

Casal d’Avis

18 a 21 h
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parada solidària 
per als animals 
aBandonats
a càrrec de l’Ass. dels Amics 
dels Animals i les Plantes de 
Badia.

Parc de Joan Oliver

19.30 h

xVi troBadia 
+ ix mostra 
gastronÒmiCa
Trobada de balls d’aquí i de 
fora, amb un munt de tapes 
boníssimes i econòmiques per 
passar una tarda rodona.

20 h Edad de Oro    
20.45 h Can Sanfeliu (ball)
21.30 h  Tumenge Calí (zumba)
22.15 h Virgen del Rocío
 (coro rociero)

Plaça Major

19 a 23 h



aterrem al Venus, Cia. estrella’t
El Venus és un cabaret on en Jonny, el seu propietari, ens 
conduirà en una nit on podrem veure cantar la gran Viola; gaudir 
del ball de les gogó girls i contemplar la màgia del Mag Ruiz, 
tot això acompanyat amb molt humor, ja que tindrem la visita 
inesperada de la Dolors, dona de la neteja del cabaret, que amaga 
algun secret. entrada 10 € a la taquilla de l’auditori, 1 hora 
abans de l’espectacle i copa de cava per als assistents.

Auditori Municipal

21 h

dissabte, 13 de juny

Ball de saló
a càrrec de l’Associació 
d’Amics dels Balls de Saló.

Recinte Firal

20 h



Badia ‘n’ roCK
amb els grups Malestar 
Social, Kalaña, Estres, 
Rockstone i Los Singin

Pati del Casal de Joves

swing
a la FresCa
amb el grup Jinx Jazz Trio,  
acompanyat pel grup de ball 
crazy Legs, escola de swing 
de Sabadell. 

Pèrgola del parc de Joan 
Oliver

Colla de diaBles 
de BarBerà
Foc i llum, els diables tornen 
a Badia per reviure l’infern!

Carrer dels Infants

21 h 21 h 22 h
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night soCCer
F7 Badia 2015
Campionat de futbol 7 entre 
diferents equips.

Camp Sergio Busquets

hotel CoChamBre
Els irreverents i incomparables 
HOTEL COCHAMBRE ens faran 
suar i ballar amb molta música 
i versions en estricte directe.

Recinte Firal

22 a 04 h 24 h

dissabte, 13 de juny

reCinte Firal
AEB
11 h Mercat d’intercanvi
13 h Concurs de plats 
 vegetarians
18 h Campionat de dominó



DIUMENGE
14 de juny
2015

CerCaVila musiCal 
amB la Banda 
de Cornetas Y 
tamBores de la 
CoFradía
Ens despertarà perquè seguim 
la festa de bon matí. 

Sortida Plaça Major / 
Av. de Burgos / Via de la Plata / 
Av. de la Mediterrània / Recinte Firal

CompetiCió
i exhiBiCió de judo
Pavelló del Complex 
Esportiu

festa major. badia del vallès. 2015

10 h 10 a 14 h



graFFiti meeting 
Badia stYle
Trobareu els artistes al mur de 
l’autopista pintant-lo de nou!

Mur de l’autopista

Ball per a gent 
gran
amb Leo rubio

Casal d’Avis

Ball modern
a càrrec de AIGMB.

Recinte Firal

10 a 20 h

diumenge, 14 de juny

17 h 19 h



xVi troBadia + ix mostra gastronÒmiCa
Trobada de balls d’aquí i de fora, amb un munt de tapes 
boníssimes i econòmiques per passar una tarda rodona.
20 h Hermandad (canto de rumba y sevillanas)   
20.45 h Can Sanfeliu (balls flolclòrics)

Plaça Major

haVaneres
i rom Cremat
Veniu i sentiu el mar de prop 
amb havaneres i rom calentó 
per a tothom.

Parc de Joan Oliver

festa major. badia del vallès. 2015

20 h 20.30 h



FoCs artiFiCials
Pati del CEIP La Muñeira

dansa VertiCal 
‘delreVÉs’
Heu vist alguna vegada dos 
ballarins a les façanes dels 
edificis de Badia, il·luminats 
per la nit i penjats de la lluna? 
No us perdeu la dansa vertical 
aèria que hem portat a la ciutat.

Plaça de la Dona
(davant Ajuntament)

diumenge, 14 de juny

23.30 h23 h

 
reCinte Firal
AEB
11 h Burricorni
14 h Paella
19 h Exhibició artística
20.30 h Final sorpresa amb
 contemplació 
 intel·lectual

clUB nAtAciÓ BADiA
14 h Paella

psc
14 h Paella



Espais
infantils



Els infants són el present i el futur de la nostra 
comunitat i l’esperança per a un món millor.

Són ciutadans amb dret a expressar-se, decidir, crear 
i participar en la vida comunitària. Els adults som els 
responsables de fer que això sigui possible, creant 
una societat on se sentin protagonistes.

Els Espais Familiars ofereixen un racó perquè els 
més petits puguin gaudir d’uns moments únics, 
experimentant amb materials diversos i potser 
desconeguts per als nadons!

El Servei d’Infància organitza, amb la col·laboració 
de les entitats del municipi, racons de jocs i tallers 
perquè els infants puguin jugar, crear, experimentar i 
imaginar.

Els dibuixos d’aquest apartat són els guanyadors 
del concurs de dibuix infantil, organitzat pel Servei 
d’Infància.



Edurne Muñoz, 3r. curs

Manuel Fernández, 3r. curs

gimCana tastallengÜes
al país de le Meravelles
Commemorem el 150 aniversari de la publicació del conte 
Les aventures d’Alicia al País de les Meravelles. Un any 
més, la Biblioteca Vicente Aleixandre i el Servei Local de 
Català organitzen la gimcana familiar més esborrajada, 
que dóna el tret de sortida a la nostra Festa Major.

Plaça Major

Fireta inFantil
inflables, llits elàstics, jocs 
d’aigua refrescants i jocs 
gegants impressionants 
(us recomanem per als jocs d’aigua, 
que els infants portin muda de 
recanvi, tovallola i banyador).

Parc de Joan Oliver

17.30 h 11 a 13 h

divendres 12 de juny dissabte 13 de juny



Marc Fajardo, P5.

Aroa García, 6è. curs

Fireta inFantil
Vine a gaudir de la 
primera exhibició infantil 
de Festa major. Els infants 
participants es podran sentir 
protagonistes mostrant a la 
població les seves habilitats i 
destreses artístiques.

Parc de Joan Oliver

Fireta inFantil 3ª ediCió:
eL carrer: espai DeLs infanTs

Per als més petits hi haurà circuits amb tubs de cartró, 
bombolles, decoració d’ampolles, farina, pasta, llegums, 
construccions i moltes coses més que no us heu de perdre!
També us divertireu jugant a bàsquet, futbol, karate, fang, 
mural de pintura, màscares, photo call familiar, xapes, 
grafits i a més, podreu fer un planisferi i observar el sol  
amb un telescopi. I com sempre, un estand on podreu fer 
intercanvi de joguines.

Parc de Joan Oliver

18.30 a 20.30 h

11 a 14 hdissabte 13 de juny

diumenge 14 de juny



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

•	Per participar al correfoc (recordeu que es farà al c/ dels Infants) 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.
•	Durant el correfoc, Hotel Cochambre, el Badia ‘n’ Rock, els focs d’artifici i la dansa vertical de 

Delrevés, 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.
•	Es recomana que per les activitats de la Fireta Infantil, els nens i nenes portin gorra, roba per 

poder embrutar i protecció solar.
•	Per a qualsevol dubte o informació, contacteu amb el Servei de Cultura al 937186397 o escriviu 

un correu electrònic a cultura.tasc@badiadelvalles.net
•	 la Festa major és de totes i de tots: gaudeix-la!

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, 
participativa i màgica. 

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



Ho organitza:

Amb el suport de:

Hi col·labora:


