
16, 17 i 18 
de juny de 2017

Badia del Vallès





Un any més, arriba 
la nostra Festa Major 
i com sempre, ho fa 
carregada d’il·lusió. És 
hora de sortir al carrer 
i de viure plegats les 
múltiples activitats 

perquè petits i grans, famílies i amics, veïns i 
veïnes pugueu  gaudir  d’unes jornades d’alegria 
i diversió.
 
La nostra ciutat lluirà vestida de festa: música, 
focs, esport, cinema, espectacles i molt més, 
ompliran de vida i color els carrers de la nostra 
estimada Badia del Vallès. 
 
El programa que teniu a les mans és fruit de 
l’esforç i la dedicació de moltes persones. Des de 
fa molts mesos, treballen per oferir-nos el millor 
i ho continuaran fent durant els dies de festa 
perquè els badiencs i les badienques puguem 
gaudir de les activitats que s’han organitzat. 

Per això, vull agrair-los especialment la seva 
dedicació i felicitar-los per la bona feina feta. 

Voldria aprofitar aquestes línies per agrair 
a les desenes d’entitats badienques la seva  
col·laboració i participació a la nostra festa. 
També, agrair la tasca de totes aquelles persones 
que fan possible l’existència del Recinte Firal. 
I, finalment, per descomptat, vull animar la 
ciutadania a participar en la nostra Festa Major. 
Sense vosaltres, la festa no seria possible. 

Estimats veïns i veïnes, us animo a sortir, a 
omplir els carrers i les places de la ciutat, i a 
gaudir, amb civisme i alegria, de la festa que amb 
tanta il·lusió hem preparat perquè vosaltres la 
convertiu en realitat.
 
Us desitjo molt bona Festa Major 2017!
 
Eva Menor
Alcaldessa de Badia del Vallès



#Participa  #Juega  #Diviértete  
#Baila #Convive  #Cuida 

#Respeta  #Incluye

SI NO HAY 
VIOLENCIA, 
¡SÍ HAY FIESTA!

Únete al buen rollo
Disfrutemos de la Fiesta Mayor

A càrrec de Grup 
de Noies Joves de Badia



DIVENDRES 

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

17 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

17.30 h
TORNEIG ESCOLAR 
D’ESCACS
a càrrec del Club d’Escacs i 
Cultura Badia.
Casal Cívic

17.30 h
LET’S GO PARTY!
Activitats, tallers, música, 
dance and much more. 
Amb la col·laboració de 
la Fundació Autònoma 
Solidària.
Casal de Joves

17.30 h
TASTALLENGÜES 2017: 
GIMCANA DEL CIVISME 
AMB EL CONSELL DELS 
INFANTS
Per primera vegada el Consell 
dels Infants col·labora 
en l’organització d’una 
gimcana amb unes proves 
súper divertides on podrem 
aprendre a ser més cívics.
Parc de Joan Oliver



18.30 h
RONDALLES 
MANXEGUES
a càrrec de Casa Regional 
Castilla - La Mancha.
Auditori Municipal

17.30 - 22.30 h
XXXVII TORNEIG DE 
FUTBOL FORMATIU 
I DE L’AMISTAT 
a  càrrec de CD Badia del 
Vallès. El torneig començarà 
el dijous 15 de juny, en 
horari de 18.30 h a 22.30 h
Camp de Sergi Busquets 20.30 h

BATUCADA
d’inici de festa amb grup 
Batala.
De la Pl. Major 
al Recinte Firal

20.30 h
MOSTRA ARTÍSTICA
Balls, concerts, música, 
discoteca, etc., a càrrec de 
Joves de Badia.
Casal de Joves

21.30 h
SWING A LA FRESCA
amb JINX JAZZ BAND i 
ELS SWINCOPATS DE 
SABADELL, a càrrec 
Federació d’Entitats Culturals 
de Badia del Vallès.
Parc de Joan Oliver

19.30 h
RECEPCIÓ 
ESPORTISTES
destacats d’aquesta 
temporada 2016 - 2017
Balcó de l’Ajuntament 
Pl. Major

20 h
PREGÓ D’INICI 
DE FESTA MAJOR
a càrrec del Consell dels 
Infants.
Balcó de l’Ajuntament 
Pl. Major



22 h
MASCOTAS
Cinema a la fresca, activitat 
proposada pel Consell dels 
Infants.
Plaça Major

23.30 h
LA BAMBULA
En concert, una de les propostes més incipients de l’escena 
mestissa. Cançons festives i ballables, una explosió controlada de 
ritmes jamaicans i llatins, amb guitarres carregades d’electricitat, 
una secció rítmica d’alta volada, una secció de vent poderosa, i 
una veu amb caràcter i discurs propi.
Recinte Firal

01.15 h
MUCHACHO Y LOS SOBRINOS
Rumba Catalana. Són l’herència de Peret, el rei de la rumba, i també de grans noms com el 
Pescaílla, Chipén o Estrellas de Gràcia. Ens presenten una rumba catalana pura i autèntica, amb el 
“ventilador” com a pal de paller de les composicions.
Recinte Firal

22 h
XX TORNEIG SOCIAL 
PETANCA
Club Unió Petanca Badia del 
Vallès.
Pistes Municipals de Petanca



09 - 21 h
SWIM BADIA
a càrrec de Comac.
Piscina exterior

09 - 21 h
TORNEIG DE TENNIS
a càrrec del Club de Tenis 
Blau Badia.
Pistes de tennis municipals

10 h
ACTIVITATS ESPORTIVES 
PER A PETITS 
a càrrec de Mésquesport.
Camp de futbol Johan Cruyff

10 h
JUDO 
a càrrec del Club de Judo.
Complex Esportiu

DISSABTE 

17 DE JUNY
10 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

09 - 21 h
XXXVII TORNEIG DE 
FUTBOL FORMATIU 
I DE L’AMISTAT 
a càrrec de CD Badia del 
Vallès. 
Camp de Sergi Busquets



10 h
VI TROBADA PUNTAIRES
a càrrec de Casa Regional 
de Castilla - La Mancha.
Parc de Joan Oliver

10 h
MÀSTER DE ZUMBA
a càrrec de Comac.
Recinte Firal

10 h
PARADA DE REBOSTERIA 
I MANUALITATS, TALLER 
INFANTIL DE POLSERES
a càrrec d’Associació de Vidus 
i Vídues de Badia del Vallès.
Parc de Joan Oliver

10 h
TALLER INFANTIL 
DE MANUALITATS
a càrrec de Can Sanfeliu.
Parc de Joan Oliver

10.30 h
EXHIBICIÓ DE TAI-TXI
a càrrec de la Fundació 
Oreneta.
Pl. de les Entitats

10.30 h
TALLERS (mandales, 
ràdio, memòria, 
periodisme) 
a càrrec de la Fundació 
Oreneta.
Pl. de les Entitats

11 h
INFLABLES, AIGUA 
I JOCS GEGANTS PER 
ALS INFANTS  
Activitat proposada pel 
Consell dels Infants.
Complex Esportiu



11 h
ANIMACIÓ MUSICAL
a càrrec de l’Agrupació 
Musical de Badia del Vallès.
Recorregut: 
Pl. Major – Joan Oliver

12 h
EXHIBICIÓ DE GOSSOS 
DE RECERCA I RESCAT
a càrrec de l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil 
L’Oreneta de Badia del Vallès 
juntament amb l’Associació 
de Protecció Civil de 
Viladecavalls.
Plaça Major

12.30 h
INFANTS A L’AIGUA
a càrrec de Comac. 
Complex Esportiu

12 h
PROJECCIÓ 10è 
ANIVERSARI DE 
FUNDACIÓ ORENETA
a càrrec de la Fundació 
Oreneta.
Centre Cívic

11 h
CULTIVEM LA NATURA 
AL PARC
11 h.
Tallers, remeis, 
manualitats i exposició 
sobre plantes, a càrrec del 
Pla Comunitari.
13 h.
Lliurament de premis 
del Concurs de Jardins, 
a càrrec de l’Associació de 
Veïns de Badia. 
Parc de Joan Oliver



18 h
PLANTADA DE GEGANTS
a càrrec d’Arreplegagegants.
Recorregut: de la biblioteca 
a Pl. Major

18.30 h
PARADA SOLIDÀRIA 
ANIMALS ABANDONATS
a càrrec de l’Associació dels
Amics dels Animals i de les 
Plantes de Badia.
Parc de Joan Oliver

19 - 23 h
TROBADIA ESPECIAL 20 ANYS 
Trobada de balls d’aquí i de fora, amb un munt de tapes 
boníssimes i econòmiques per passar 
un vespre rodó.

19 - 19.45 h   Virgen del Rocío
20 - 20.45 h   Tumenge Calí
21 - 21.45 h   Can Sanfeliu
Plaça Major

18.30 h
BERENAR – SOPAR 
amb espectacle de varietats 
“Pablo y Lorena”. Per sopar 
cal comprar tiquet: 2 E. La 
data màxima per comprar el 
tiquet és el 13 de juny.
Casal d’Avis

18.45 h
COROS 
Espectacle a càrrec de la 
Cofradía.
Recinte Firal



19.30 h
SHAKE, SHAKE, SHAKE
a càrrec de la Cia. PakiPaya. 
Espectacle de circ.
Parc de Joan Oliver

20.30 h
CORAL GINESTA
en concert. 
Parròquia de Mare de Déu 
de la Mercè

21.30 h
BADIA ‘N’ ROCK
a càrrec d’AIGMB. Amb els 
grups:
 · Bellako
 · We Exist Even Dead
 · Tales of Gaia
 · Black Star
 · La Mansión
Casal de Joves

23.30 h
LOCA HISTERIA
en concert. Ritme, humor, diversió, interacció i originalitat, a càrrec 
de vuit peculiars i entranyables personatges que recorren tota la 
geografia mundial per subministrar una dosi de cura antiestrès. 
Recinte Firal



DIUMENGE 

18 DE JUNY

10 h
CAMPIONAT DE KATAS
a càrrec de Club Karate Badia.
Complex Esportiu

11 h
INFANTS AL CARRER
Activitats infantils. 
Parc de Joan Oliver  

11 h
EXHIBICIÓ 
DE COREOGRAFIES 
de l’Associació Esportiva de 
Gimnàstica Rítmica. 
Recinte Firal

09 - 22 h
XXXVII TORNEIG DE 
FUTBOL FORMATIU 
I DE L’AMISTAT 
a càrrec de CD Badia del 
Vallès. 
Camp de Sergi Busquets

11 h
TORNEIG DE TENNIS 
DE TAULA 
a càrrec de Joves de Badia. Les 
inscripcions seran des del dia 
5 al 16  de juny a la recepció 
del Complex Esportiu. 
Complex Esportiu



17 h
PLATÓ FOTOGRÀFIC 
a càrrec de Club Fotografia 
de Badia. 
Plaça Major 

17.15 h
BALL 
amb el Duet Tempo.  
Casal d’Avis 

18 h
UNA CARRETADA 
DE CONTES 
a càrrec de Butai 
produccions.  
Parc de Joan Oliver 

19 h
HOLI PARTY 
Activitat proposada pel 
Consell dels Infants.  
Casal de Joves 

19 - 23 h
TROBADIA ESPECIAL 20 ANYS 
Trobada de balls d’aquí i de fora, amb un munt de tapes 
boníssimes i econòmiques per passar 
un vespre rodó.

19 - 19.45 h   Grup Saihua
20 - 20.45 h   Amigas de la Cultura
21 - 22.30 h   Havaneres amb el grup 
                      “Son de l’Havana” i rom
Plaça Major

12.30 h
CONCERT VERMUT 
Música en directe per 
acompanyar la primera 
MOSTRA DE PINTXOS del  
Recinte Firal. Cada caseta 
oferirà una tapa sorpresa 
deliciosa! 
Recinte Firal



20.30 h
POWER DANCE AIGMB 
Mostra de ball. 
Recinte Firal 

22 h
LES NÒMADES 
Cercavila a càrrec d’Actua 
Produccions. 
Del Parc de Joan Oliver 
a la Pl. Major 

23 h
CASTELL DE FOCS. 
PIROMUSICAL 
Enguany, per primera 
vegada, els badiencs i 
badienques podran gaudir 
d’un espectacle de focs 
acompanyat de la millor 
música per donar cloenda a 
la Festa Major!   
Plaça Major 



La Despistakana és una competició entre colles on la implicació de tothom (petits, mitjans, grans, supergrans, 
ultragrans...) qui vulgui participar és màxima.

Una sèrie de proves de gimcana que posen en joc l’enginy, l’organització, el treball, l’humor i el talent de tot 
l’equip. Les proves són secretes fins al moment de dur-les a terme, només les coneix l’organització.  El joc 
finalitza amb una entrega de premis al grup guanyador, el diumenge 18 de juny a les 22.30 h a la plaça de 
l’Ajuntament. Fins llavors, els equips han d’estar atents a les indicacions que s’aniran donant a través de les 
xarxes socials i diferents mitjans de comunicació.

Aquesta competició està organitzada, pensada i dirigida per un grup de noies i nois del municipi.

Inscripcions del 5 al 14 juny, a la recepció del Complex Esportiu.

REQUISITS:

• Els grups han de tenir un mínim de 5 participants i un màxim de 15.

• Amb els menors de 12 anys s’hi ha d’inscriure com a mínim, un major 
d’edat que se’n faci responsable.

• Els equips formats per més grans de 12 anys i fins a 18 
anys que no comptin amb cap adult, podran participar-hi 
amb l’autorització dels tutors.

Per a més informació, truqueu al 937 294 651.

DESPISTAKANA



Per unes festes lliures 
de sexisme i LGTBIfòbia

No fan gens de gràcia
Els acudits o comentaris discriminatoris mai són 
benvinguts. Ni durant la Festa Major ni durant la resta 
de l’any. 

No a l’assetjament
Assetjar no és sinònim de lligar. No és no. 

El teu cos és només teu
A tot arreu i sota cap circumstància.

En cas d’agressió (víctima o testimoni)
Adreça’t al personal de l’Ajuntament, a la Policia Local 
(937 182 216) o als serveis de seguretat.



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.

 · 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. 

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

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

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

 · Per a qualsevol dubte o 
informació, contacteu amb el 
Servei de Cultura al 937186397 
o escriviu un correu electrònic a 
cultura@badiadelvalles.net. 

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

 · Preguem que els infants vagin 
acompanyats d’un adult durant els 
actes amb major aglomeració.

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.

Telèfon policia: 937 182 216 
Telèfon emergència: 112

Durant tota la festa 
major
Enguany, hi haurà una zona 
d’atraccions infantils entre el Mercat 
i el Complex Esportiu. 

El divendres 16 serà el dia 
dels infants, a 1 € els tiquets.

Enguany, les casetes del Recinte Firal disposaran 
únicament de vasos reutilitzables per a les 

begudes. Aquests tindran un cost afegit d’1 € que 
serà reemborsat al punt de retorn de gots ubicat al 

mateix Recinte Firal.

A la
Festa Major, 

reutilitzem!



RECINTE FIRAL
DIVENDRES (Fins a les 03 h)

20 h BENVINGUDA. AEB

20.30 h MÚSICA EN DIRECTE. AEB

22.30 h PRESENTACIÓ DOCUMENTAL BADIA ROCK CITY amb el director. A càrrec d’AEB i BeC

DISSABTE (Fins a les 03 h)

10 h PARTIT DE FÚTBOL. Entre BeC i AEB. 

13.30 h BOTIFARRADA (3,5 €). Penya Blaugrana

14 h MOSTRA I “DINAR DE TRAJE” VEGETARIÀ. AEB (organitza la Cistella de Badia)

17 h JOC DE DAMES. BeC

18 h CAMPIONAT INTERNACIONAL DE DÒMINO. AEB

20.45 h ESPECTACLE PER A TOTA LA FAMÍLIA “GELICADABRA” BY MAG FÈLIX BRUNET. AEB

22 h CONCERT. AEB

DIUMENGE (Fins a la 01 h)

11.30 h BURRICORNI. AEB

12 h JOC DE DARDS. BeC

14 h DINAR POPULAR DE TRAJE. AEB convida a la beguda

14 h FIDEUÀ (3,5 €). Penya  Blaugrana

14 h FIDEUÀ (3 €). A càrrec del PSC

18 h CONCURS PORRÓ  (1,5 €). Penya Blaugrana

19 h EXHIBICIÓ DE DANSA I MÚSICA. AEB (l’organitza el Banc del Temps Concha Hurtado)

21.30 h FINAL SORPRESA AMB CONTEMPLACIÓ INTEL·LECTUAL. AEB



L’organitza:

Amb el suport de:

Hi col·labora:


