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La Festa Major de Badia del Vallès ja és aquí, com sempre, carregada d’activitats perquè 
petits i grans, famílies i amics/gues, veïns i veïnes, gaudeixin junts d’uns dies de diversió 
que treguin a tothom de la rutina.
 
Coincidint amb l’arribada de l’estiu, Badia es vestirà de festa: música, focs, esport, 
cinema, espectacles i molt més, ompliran de vida i color els carrers de la nostra estimada 
ciutat.
 
El programa que teniu a les mans és fruit de l’esforç de moltes i moltes persones que han 
treballat des de fa mesos i treballaran aquests dies de festa, perquè els badiencs i les 
badienques puguem gaudir de les activitats que han organitzat. Per això, vull agrair-los 
especialment la seva dedicació i felicitar-los per la bona feina feta. 
 
Així mateix, vull agrair també la dedicació a les desenes d’entitats badienques que, 
cadascuna a la seva manera, col·laboren i participen de la nostra festa. També, agrair la 
tasca de totes aquelles persones que fan possible l’existència del Recinte Firal. I, final-
ment, per descomptat, agrair a la ciutadania la seva participació a la nostra Festa Major. 
Sense vosaltres, la festa no seria possible. I és per això que us animo a sortir, a omplir 
els carrers i les places de la nostra ciutat, i a gaudir, amb civisme i bon humor, de la festa 
que amb tanta il·lusió hem preparat perquè vosaltres la convertiu en realitat.
 
Us desitjo una molt bona Festa Major 2016!
 
Eva Menor
Alcaldessa de Badia del Vallès



11 h
BALL DE SARDANES
amb l’alumnat de les escoles 
de Badia. 
Pl. Major

17.30 h
Torneig escolar 
d'escacs 
a càrrec del Club d’Escacs i 
Cultura Badia.
Casal Cívic

18 h
RoNDALLES 
MANXEGuES  
a càrrec de Casa Regional 
Castilla - La Mancha.
Auditori Municipal

17.30 h
PARADA SoLIDÀRIA 
CoL·LECTA
Parada solidària per recaptar 
diners per a la lluita contra 
el càncer.  Ass. Contra el 
Càncer de Badia.
Pl. Major

19.30 h
recepció d'espor-
tistes de badia 
Recepció a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament i salutació 
posterior a la ciutadania des 
del balcó.
Pl. Major i balcó de 
l’Ajuntament

20 h
PREGó D'INICI DE 
FESTA MAJoR  
a càrrec de Fundació Tallers 
acompanyats de la millor 
xaranga, Sidral Brass Band.
Balcó de l’Ajuntament 
i Pl. Major

divendres
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22.30 h 1a. sessió
23.45 h 2a. sessió
SPIRIT PoSSESSIoN 
DEvICE 
Projecció del curt creat a 
Badia de Ron Morales. Amb 
sorpreses de terror i diversió. 
No apte per menors de 18 
anys*.
Auditori. Aforament limitat. 
Recollir tiquet 1 hora abans 
de l’activitat.

22 h
CINEMA A LA 
FRESCA 
Del revés (Inside Out)
(Pixar Animation Studios, 2015).
Riley es una chica que 
disfruta o padece toda clase 
de sentimientos. Aunque 
su vida ha estado marcada 
por la Alegría, también se 
ve afectada por otro tipo de 
emociones.
Pl. Major

00 h
ANIMAL
La jove promesa del Vallès 
que amb la seva proposta 
fresca, salvatge i molt 
mestissa, ens farà ballar 
al so de la música més 
cosmopolita. 
Recinte Firal

20.30 h
SIDRAL BRASS BAND  
Maridatge de música i 
humor que omple els carrers 
d’emoció, de ball i d’amor. 
Un espectacle amb els 
millors hits en què tothom 
tindrà la possibilitat d’endur-
se un tastet multisensorial. 
De Pl. Major a Recinte 
Firal



08 h
EXHIBICIó DE 
KARATE 
Pavelló del Complex 
Esportiu

09 h
v TRoBADA DE 
PuNTAIRES 
a càrrec de Casa Regional 
Castilla – La Mancha 
Parc de Joan Oliver

09 - 21 h
ToRNEIG DE TENnIS  
Inscripció de 5 €
Club de Tennis Blau Badia

09.30 h
MoSTRA FuNDACIó 
TALLERS
L’entitat mostrarà les 
seves activitats als veïns i 
veïnes de Badia. Mantindrà 
obertes les portes de la 
seva seu durant el cap de 
setmana.  
Parc de Joan Oliver

09.30 h 
DoLÇoS CASoLANS 
I vENDA DE 
PoLSERES, LLIBRES I 
BIJuTERIA 
a càrrec de l’Associació de 
Vídues i Vidus. 
Parc de Joan Oliver

09.30 h 
ToRNEIG DE 
FuTBoL 
a càrrec de la PAH. 
Pistes Complex Esportiu

dissabte
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10.30 h
PARADA SoLIDÀRIA 
CoL·LECTA
Parada solidària per recaptar 
diners per a la lluita contra el 
càncer.  Ass. Contra el Càncer 
de Badia.
Pl. Major

11 h 
BADIA STYLE GRAFFITI MEETING 6a EDICIó 
Una vegada més, tenim el plaer de rebre una trentena 
d’artistes del graffiti que dispersaran el seus colors a Badia 
i en especial, els petits racons. Com cada any, Badia Style 
realitzarà tallers perquè els més petits i petites mostrin la part 
artística que tot infant porta dintre.... Us ho perdreu? 
Tallers:
Pl. Major

Parets: 
Av. Mediterrania/Av. Plata
Mur Poliesportiu vell  
i altres espais

11 h 
AERòBIC INFANTIL 
I MASTERCLASS DE 
ZuMBA PER ALS 
GRANS
11.00  Exhibició d'aerobic 
 infantil de Badia
 del Vallès
11.30  Exhibició de Fit Kid, 
 Gimnasio Galí de 
 Ripollet
12.30  Masterclass
 de Zumba
A càrrec de COMAC Esports 
i Lleure.
Recinte firal



18 h
PARADA SoLIDÀRIA 
PER ALS ANIMALS 
ABANDoNATS 
A càrrec de l’Associació dels 
Amics dels Animals i de les 
Plantes de Badia. 
Parc de Joan Oliver

18.15 h
CoRoS I BALL 
a càrrec de la Cofradía.  
Recinte Firal

19 h
II BADIA TALENT
Vine a gaudir de la segona 
exhibició d’infants i joves 
de Festa Major. Els infants i 
adolescents participants es 
podran sentir protagonistes 
mostrant a la població les 
seves habilitats i destreses 
artístiques. T’esperem.
Recinte Firal

17 h
EL PoBLE GITANo, 600 ANYS A CATALuNYA: 
PASSAT, PRESENT I FuTuR 
Xerrada a càrrec de Fernando Macías Aranda, membre del 
Centre d’Estudis Gitanos CREA de la Universitat de Barcelona 
i professor de la Facultat d’Educació de la UB. Jelen Amador 
López,  membre del Centre d’Estudis Gitanos CREA de la UB 
i assistent editorial a la revista International Sociology, de la 
ISA. Organitza Tumenge Calí.
18 h  Quadre flamenc a càrrec de Joaquín EL DUENDE.  
Auditori Municipal. Aforament limitat. Recollir tiquet 1 hora 
abans de l’activitat.

18 h
BALL DE GEGANTS  
18 h Les colles geganteres 
 arriben a l’av. de Burgos. 
19 h Cercavila. 
20 h Arribada a la plaça, 
 gegants i lliurament 
 obsequis.
Av. de Burgos i a Pl. Major



20 h - 00.30 h
XvII TRoBADIA + X MoSTRA 
GASTRoNòMICA
Trobada de balls d’aquí i de fora, amb un munt de tapes 
boníssimes i econòmiques per passar un vespre rodó. 
21h  Tumenge Calí (balls)
22h  Can Sanfeliu (balls)
23h  Amigas de la Cultura (balls)
Pl. Major

19 h
BERENAR-SoPAR + 
ACTuACIó MuSICAL 
A CÀRREC DE ToNI 
ToRRES 
Pel sopar cal comprar tiquet: 
2 €. La data màxima per 
comprar el tiquet és el 14 de 
Juny.
Casal d’Avis

20.30 h
CoNCERT CoRAL GINESTA DEL vALLÈS
Stabat Mater. Frantisek Tuma amb acompanyament de baix 
continu. Direcció: Xavier Nogué.
Parròquia Mare de Déu de la Mercè



24 h
HoTEL CoCHAMBRE 
El seu talent natural i posada en escena els converteix en un 
fenomen inimitable i imbatible. El núm. 1 dels grups de versions 
torna a Badia per fer-nos suar i ballar amb la seva música.   
Recinte Firal

21.30 h
XIX BADIA 'N' RoCK   
Amb els grups:
•	 Electrik Bungalove
•	 Esfera de Ra
•	 Hard Dreams
•	 Humo Culebra
•	 Krápula
Casal de Joves



10 h 
CoMPETICIó I 
EXHIBICIó DE JuDo  
a càrrec de Club de Judo 
Badia. 
Pavelló Complex Esportiu

diumenge
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12 h 
HoLI JovE 
La festa dels colors que celebra l’entrada de la primavera 
amb dansa i música al voltant d’una activitat divertida: 
llençar pols de colors a dojo! D’origen  hindú, la festa es 
distingeix per la seva alegria i bellesa, no us la perdeu!   
Casal de Joves

17 h 
Ball modern amb 
el duet melody 
Casal d’Avis

19 h 
SWING A LA FRESCA  
amb la formació Jay Willis que toquen els standards més 
clàssics del swing americà i els ballarins de l’escola Crazy 
Legs. Alguns diuen que el swing et canvia la vida… i alguns 
ho creiem... Vine a provar-ho!!!  
Recinte Firal



20.30 h 
ENMA FERNÁNDEZ 
BAND
Rythm and Blues, swing, 
jazz tradicional i rock’n’roll 
s’uneixen per crear el millor 
dels repertoris de ball. Música 
per passar una bona estona i 
gaudir d’aquest grup de músics 
amb molta personalitat.  
Recinte Firal

23 h 
Focs artificials  
Pati de les escoles Las 
Seguidillas i La Muñeira

19.30 h - 23 h
XVII TRoBADIA 
+ X MoSTRA 
GASTRoNòMICA
Trobada de balls d’aquí i de 
fora, amb un munt de tapes 
boníssimes i econòmiques per 
passar un vespre rodó. 
20h  Amics de la música 
 (música)
21h  Virgen del rocío
 (coros rocieros)
22h  Amics de ball de saló 
 (balls)
Pl. Major



espais
infantils



18 h
vIII gimcana 
familiar 
Tastallengües al món dolç i 
màgic de Roald Dahl. 
Commemorem els 100 anys del 
naixement de l’autor de Charlie 
i la fàbrica de xocolata, Matilda, 
Els Culdolla, Les bruixes, James i 
el préssec gegant i molts d’altres 
llibres, amb una gimcana molt 
dolça i esbojarrada. Els premis 
per als guanyadors i per a tots 
els participants també seran 
molt dolços!
Pl. Major

divendres
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Els nens i nenes són també ciutadans de Badia del Vallès. 
Com a adults els devem que tinguin allò més important en 
la infància: un present ple de jocs, d’il·lusió, de somnis, de 
projectes de vida que es construeixen... Un present on siguin 
també ciutadans actius de tot allò que es viu a la ciutat, 
participants  de la vida del municipi.

La Festa Major és una gran oportunitat en aquest sentit. Des 
dels serveis de Primera Infància, Infància i Família juntament 
amb les entitats hem organitzat, a partir de  les propostes dels 
infants i de les seves famílies, tot un seguit d’activitats, tallers 
i espectacles perquè aquesta Festa Major també sigui la seva 
festa. Esperem que tots els nens i nenes puguin gaudir, jugar, 
crear, riure i ballar amb els seus amics i amigues, amb els seus 
pares i mares, i amb els seus veïns i veïnes durant aquests dies 
tant especials i esperats! 

Bona Festa Major!



11 h 
JoCS INFANTILS DE 
PINTACARES
a càrrec de la PAH. 
Pl. Major

11 h - 21 h
rocòdrom 
infantil  
Els infants podran gaudir 
d’una aventura esportiva de 
11 h a 14 h i de 19 h  a 21 h.
Parc de Joan Oliver

11 h 
AERòBIC INFANTIL 
I MASTERCLASS DE 
ZuMBA PER ALS 
GRANS
11.00  Exhibició d’aerobic 
 infantil de Badia
 del Vallès
11.30  Exhibició de Fit Kid, 
 Gimnasio Galí de 
 Ripollet
12.30  Masterclass
 de Zumba
A càrrec de COMAC Esports 
i Lleure.
Recinte firal

19 h
II BADIA TALENT
Vine a gaudir de la segona exhibició d’infants i joves de Festa 
Major. Els infants i adolescents participants es podran sentir 
protagonistes mostrant a la població les seves habilitats i 
destreses artístiques. T’esperem.
Recinte Firal

11 h 
BADIA STYLE 
GRAFFITI MEETING 
6a EDICIó 
Una vegada més, tenim el 
plaer de rebre una trentena 
d’artistes del graffiti que 
dispersaran el seus colors a 
Badia i en especial, els petits 
racons. Com cada any, Badia 
Style realitzarà tallers perquè 
els més petits i petites 
mostrin la part artística que 
tot infant porta dintre.... Us 
ho perdreu? 
Tallers a la Pl. Major

dissabte
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10 h 
jocs amb energia
PEDALA AMB ENERGIA: promoure l’ús de les energies 
sostenibles oferint granissats fabricats per un mateix amb 
l’energia generada amb unes bicicletes estàtiques. 
JOC DE L’ENERGIA EN UN DIA: el joc mostra d’una manera 
pedagògica les diferents activitats diàries d’un infant que 
requereixen despesa energètica i proposa diferents opcions 
més o menys eficients per a cada una. Per a infants de 6 a 10 
anys.
Pl. Major

diumenge
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11 h 
INFANTS AL CARRER 
Hi podreu trobar: màscares, 
fang, auto maquillatge, jocs 
de fira, jocs gegants, jocs de 
fusta, construccions, futbol, 
karate i un photocall familiar, 
racó per nadons, jocs 
d’experimentació i d’aigua, 
bombolles de sabó....  I 
també repartirem fruita per 
tothom!
Parc de Joan Oliver



diumenge

dissabte

badia verda

19

18

12 h 
BADIA natura 
El grup Badia Natura, amb el Pla de Desenvolupament 
Comunitari, us convida a realitzar un itinerari pels jardins més 
destacables del vostre entorn. Una forma de conèixer millor 
el ric món natural de la nostra ciutat i apreciar la feina dels 
veïns/ïnes i jardiners que la cuiden... Una mirada verda sobre 
Badia, on no tan sols hi ha ciment. Sortirem a les 12 h de la 
biblioteca i acabarem el recorregut a l’hort comunitari amb un 
vermut! Una oportunitat per conèixer aquest projecte social. 
Més informació: http://badianatura.blogspot.com.es/
Biblioteca Vicente Alexandre

18.30 h 
Concurs de jardins 
L’Associació de Veïns de Badia realitzarà al seu local, 
el lliurament dels premis del Concurs de Jardins que ha 
organitzat per a aquesta festa, per reconèixer l’esforç dels 
veïns i veïnes que fan de Badia una ciutat més agradable!
Associació de Veïns



recinte firal. casetes.

divendres 17

dissabte 18

diumenge 19

21 h Inauguració xiringo  AEB
21.30 h Petit concurs musical “One Hit Wonder” AEB i 
 Bowie style AEB

10 h Sardinada, Cofradia
11 h Burricorni. De Pl. Major a Parc de Joan Oliver, AEB
11 h Vermut, Badia en Comú
12 h Zumba, Penya Blaugrana
14 h Fideuà, Penya Blaugrana
14 h Paella, AEB
14h  Fideuà popular a precio de 3 €, PSC 
16 h Torneig Play Station, CD Badia
18 h Concurs porrons, Penya Blaugrana
19 h Exhibició artística, AEB 
20 h Final sorpresa amb contemplació intel·lectual, AEB

13 h Mostra de cuina vegetariana, AEB
14 h Botifarrada, Penya Blaugrana
14 h Botifarrada, CD Badia
18 h Campionat internacional de dòmino, AEB
21.30 h Música en viu, AEB



RECOMANACIONS:
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:

•	El dia dels focs artificials 
recomanem no aparcar al 
perímetre de l’escola Las 
Seguidillas per evitar la 
proximitat a la pirotècnia. 

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

•	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 i la ubicació de 
les activitats, per causes que 
ho justifiquin.

•	Es recomana que per a les 
activitats d’Infants al Carrer, 
els nens i nenes portin gorra, 
roba per poder embrutar-se i 
protecció solar.

•	Per a qualsevol dubte o 
informació, contacteu 
amb el Servei de Cultura 
al 937186397 o escriviuun 
correu electrònic a cultura@
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.

DURANT TOTA LA FESTA 
MAJOR
Enguany, hi haurà una zona 
d’atraccions infantils entre el 
Mercat i el Complex Esportiu. 
El divendres 17 serà el dia del 
nen: promoció tiquets a un 1€.    

HoRARIS CASETES 
RECINTE FIRAL
Divendres 17, fins a les 03 h
Dissabte 18, fins a les 03 h
Diumenge 19, fins a les 01 h

US RECORDEM QUE EL 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:


