


Cada any, durant les Festes de Maig, les badalonines 
i els badalonins vivim un mes de festivitat i 
desconnexió de la rutina.

Una desconnexió, però, que sovint acaba 
transformant-se en un “tot s’hi val” per a moltes 
persones. 

La forta presència de sexisme en el nostre dia a dia 
agafa força en ambients de festa i el masclisme, les 
agressions i les actituds abusives es converteixen en 
quelcom habitual i naturalitzat.

És així com la festa, un espai de desconnexió i alegria, 
es transforma en malson, preocupació o privació de 
llibertat i del lliure gaudi de totes les persones.

Totes les actituds sexistes, causades o no per 
qualsevol tipus de substància, no són ni seran mai 
justificables. 

El consentiment és una premissa irrenunciable.  
Un NO és un NO. 

Totes i tots tenim el dret, i el volem, de gaudir d’unes 
festes segures i lliures de sexisme. 

Si patiu qualsevol tipus d’agressió, no dubteu a  
dirigir-vos a les persones encarregades de 
l’organització perquè gestionin la situació. 

Les persones de la Comissió de Festes i diferents 
entitats de Badalona, així com l’Ajuntament, declarem 
les Festes de Maig un espai lliure d’actituds sexistes.

Ens volem vives i lliures.

FESTES LLIURES DE SEXISME



Espais de venda dels mocadors de les Festes de Maig:  
vegeu la informació a la pàgina 54

POSA’T EL MOCADOR SOLIDARI i

El mocador simbolitza la participació 
ciutadana a les Festes de Maig i 
l’actitud solidària de Badalona. El 
mocador ha estat elaborat amb criteris 
de comerç just per contribuir a millorar 
les condicions de vida i de treball dels 

productors de països més pobres, 
i per assegurar salaris i condicions 
de treball dignes. Posa’t el mocador 
solidari i gaudeix de totes les 
activitats de la nostra Festa Major!
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LES FESTES 

La festa surt al carrer un any més i la 
nostra ciutat s’omple d’activitats molt 
diverses.

El mes de maig és probablement un dels 
més esperats per a molts badalonins i 
badalonines.

Ja fa uns anys que la Comissió de Festes 
treballa amb els mateixos objectius del 
primer dia: fomentar la col·laboració entre 
les entitats i treballar en xarxa, obrir a 
la participació les diverses activitats de 
les festes i viure la festa i fer-ho d’una 
manera més cooperativa i participativa.

Seguint el treball conjunt que es va 
iniciar fa uns anys, l’Ajuntament i les 
entitats hem preparat de manera conjunta 
i igualitària el programa d’enguany, 
formant la mesa de treball amb tècnics 
i responsables de l’Àmbit de Badalona 
Educadora i representants de la Comissió 
de Festes de Badalona.

No només hem continuat desenvolupant 
iniciatives ja engegades el 2016 (com 
ara que fossin els representants de 
les escoles del Consell Municipal dels 
Infants els encarregats de triar el color 
del mocador o que la decisió del pregó 
i l’elecció dels grups de música es fes 
de manera participativa), sinó que 
aquest any hi hem implicat les entitats 
de forma individual i hem fomentat que 
participessin a les barres dels concerts i 
del Racó Íntim, entre d’altres.

Aquest any encetem una nova activitat: 
el dinar popular i el concert infantil. 
Volem que els més petits siguin els 
protagonistes el dia del patró, i és per 
això que organitzem una activitat més 
pensada per a ells.

Us animem doncs a sortir al carrer, a 
passar-ho bé, però sobretot a participar 
dels diferents actes, a viure la festa i a 
fer-la. Que comencin, doncs, les Festes de 
Maig! 

Dret a la cultura i a la festa! 
Comissió de Festes de Badalona
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M. Dolors Sabater Puig 
Alcaldessa de Badalona

I AMB LA PRIMAVERA  
ARRIBEN
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Com cada any, la primavera ens anuncia 
les dates més especials per als badalonins 
i badalonines: les Festes de Maig.

Unes festes carregades d’oci compartit, 
d’entreteniment participat i, sobretot, de 
cultura popular. Sí, cultura, molta cultura, 
perquè si alguna cosa hem après dels  
39 anys que fa que vam instaurar aquesta 
festa del patró com les Festes de Maig, 
com la gran Festa Major de Badalona, és 
que la cultura és un element fonamental 
per fer comunitat i esdevenir una ciutat 
informada, crítica i cohesionada. Una 
ciutat democràtica en què s’ha de 
garantir la lliure expressió dels que hi 
viuen i treballen com a segell indefugible 
d’aquesta ciutat tan meravellosament 
plural i diversa.

Un bon exemple d’aquesta Badalona 
que tots i totes desitgem s’expressarà 
en la pregonera d’enguany. L’arqueòloga 

Pepita Padrós representa l’essència de 
la Badalona compromesa, la Badalona 
infatigablement treballadora, la Badalona 
que creix i es projecta estimant-se 
sencera i des de les arrels. La nostra 
pregonera d’enguany és una dona 
que ha excel·lit professionalment des 
d’una posició discreta, i que representa 
com ningú la tasca imprescindible de 
visibilització que tenim envers totes les 
dones.

Badalona, més que mai, té nom de dona.

 

Veïns i veïnes, que tinguem  
una bona Festa Major! 

Bones Festes de Maig!



Jocs per descobrir la imatgeria festiva 
badalonina de cultura popular catalana. 
Els jocs Forjadors de la Festa són:

Aquesta la saps? Joc de preguntes 
sobre les Festes de Maig, la Cremada del 
Dimoni i les entitats de cultura tradicional 
i popular catalana amb dos nivells de 
dificultat i cinc capses temàtiques: Va de 
dimonis, Va de gegants, Va de foc i bèsties, 
Va de Castellers i altres elements festius, i 
Va de Festes de Maig.

Memoritza i Domino festa, jocs per 
memoritzar i enllaçar la imatgeria festiva 
badalonina de cultura popular catalana. 
Inspirat en el tradicional joc del domino. 

Endevina qui és, juga i endevina qui són 
els protagonistes de les Festes de Maig. 

Forjaclosques, juga i resol els 
trencaclosques dels elements festius, de 
gegants, de dracs i bèsties i de capgrossos.

Aixeca castells, joc per jugar a  
construir castells. 

ELS JOCS FORJADORS DE LA FESTA

El premi El Dimoni a l’Escola és una 
activitat de difusió de la figura del Dimoni 
que promou la creació de dimoniets que es 
cremen la Nit de Sant Anastasi.

Forjadors de la Festa a la Façana és una 
de les novetats destacada d’enguany. Es 
tracta de projecció d’un mapping interactiu 
fet amb Scratch dels Forjadors de la festa, 
realitzat per alumnes de diferents centres 
educatius de la ciutat. Es projectarà a la 
façana de l’edifici de l’Ajuntament, a la 
plaça de la Vila, la nit del Pregó.

Prèviament a les Festes de Maig, un 
seguit d’activitats són l’avantsala de 
la festa i del conjunt d’actes de cultura 
popular que se celebren. 

Coneguem els Forjadors de la Festa és un 
programa que té per objectiu introduir els 
nens i les nenes en l’imaginari popular 
de la ciutat per tal que coneguin de 
primera mà els elements festius i les 
seves característiques d’una manera 
lúdica i educativa: trobades amb les 
entitats, contes, xerrades, exposicions 
i jocs de taula. Es du a terme a totes 
les biblioteques, als centres cívics de la 
Morera i la Colina i a d’altres espais de la 
ciutat.
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ENCÉN  
LA METXA!
L’AVANTSALA DE  
LES FESTES DE MAIG

Els materials educatius i els jocs de taula estan disponibles en préstec a totes les 
biblioteques durant tot l’any.



11 h, a la Rambla, davant del monument a Roca i Pi

SIGUES LA FESTA!

Dimarts 1 de maig

Us convidem a la gran festa de la cultura 
popular badalonina on podreu viure des 
de dins la festa: portar un gegant o un 
drac, fer d’enxaneta, posar-vos la faixa o, 
fins i tot, emprovar-vos la indumentària 
dels diversos entremesos. És l’únic dia 
de l’any que ho podeu fer!

A càrrec de la Coordinadora d’Entitats 
Badalonines de Cultura Tradicional i 
Popular Catalana i la Colla de Geganters 
de Badalona.
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La imatge del Dimoni ha estat creada a 
partir del XX Premi de Disseny del Dimoni 
de Badalona, Crema’l tu!. El guanyador ha 
estat el disseny d’Antonio Amador Aguilar, 
amb el lema “El dimoni que va cridar 
llibertat”. El jurat del concurs, format per 
persones vinculades al món de cultura, 
el disseny i la comunicació, va decidir 
obrir a consulta popular la decisió final 
del disseny guanyador, amb la idea de 
fomentar la participació. Tradicionalment 
el disseny del Dimoni té un contingut 
al·legòric i evocador sobre aspectes de la 
realitat actual o històrica. 

La construcció del Dimoni és obra de 
Ramon de los Heros, dibuixant i artista 
plàstic badaloní, especialista en la 
construcció d’escenografies.

Horari d’accés al Dimoni per deixar-hi  
els dimoniets, de l’1 al 9 de maig de  
9 a 21 h.

FEM TRADICIÓ I CREMEM 
TAMBÉ ELS XUMETS
És tradició que alguns nens i nenes 
aprofitin les Festes de Maig per anar a 
deixar el xumet al Dimoni. Els més menuts 
podran deixar el xumet, sempre que els 
pares o tutors creguin que és el moment 
més adequat, per fer-ho han d’anar 
acompanyats d‘algun adult.

LA HISTÒRIA DELS  
DIMONIS DE BADALONA
La nissaga de dissenyadors i constructors 
del Dimoni des de l’any 1940 és llarga: 
Francesc de Paula Giró, Jaume Ribó, 
Domènec Giró, Miquel Xirgu, Emili Bultó 
i Tero Guzman han contribuït a fer del 
Dimoni el nostre símbol. Des de l’any 
2006, la construcció del Dimoni és obra 
de Ramon de los Heros. 

D’altra banda, des de 1999, el disseny del 
Dimoni es tria a partir del concurs Premi 
De Disseny del Dimoni de Badalona, 
Crema’l tu!. 

PLANTADA  
DEL DIMONI 
I INICI DE LA PLANTADA  
DE DIMONIS INFANTILS

De l’1 al 10 de maig
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De l’1 al 20 de maig
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FORJADORS DE LA FESTA

Dimarts 1 de maig 19 h,  a la Sala Josep Uclés del Centre Cultural El Carme 
(c/ de Francesc Layret, 78-82) i a la planta baixa de la Casa de la Vila

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ

MOSTRA D’ELEMENTS FESTIUS I D’ENTITATS BADALONINES  
DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR CATALANA

La mostra que us oferim consta de tres 
apartats que reflecteixen els elements festius 
de Badalona presents a les Festes de Maig: 
la cultura tradicional i popular catalana, la 
cultura popular escolar i els jocs de la Festa. 
Aquesta exposició es complementa amb els 

elements protocolaris de la ciutat: les 
quatre parelles de gegants de la ciutat, 
els capgrossos, l’Àliga, el drac Dom 
Fumera i els dragolins Pomada, Xarop 
i Xeringueta, que estan exposats a la 
planta baixa de la Casa de la Vila. 

Si vols conèixer de primera mà 
l’imaginari festiu badaloní, vine al  
CC El Carme. Tens temps fins al 20 de 
maig! Consulta els horaris i la  
informació de les visites escolars  
a l’apartat de Notes.



Del 27 d’abril al 2 de maig

Dijous 3 de maig
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Al Centre Cívic Dalt la Vila

Exposició de les creacions presentades a l’edició d’enguany del concurs El Dimoni a 
l’Escola. Hi participen els nens i les nenes dels centres d’educació primària i d’educació 
especial de Badalona.

EXPOSICIÓ EL DIMONI A L’ESCOLA

Festa adreçada als infants dels centres 
d’educació primària i d’educació especial 
de la ciutat. És tradició que les nenes i 
els nens participants col·loquin les seves 
maquetes al voltant del Dimoni perquè 
s’encenguin el dia de la Cremada. 

Actuació infantil

Amb els espectacles d’animació infantil 
‘Terramar’ i ‘Quin Sarau!’ Música 
festiva combinada amb jocs, danses i 
coreografies esbojarrades. 

XXIII FESTA 
EL DIMONI A 
L’ESCOLA
LLIURAMENT DE PREMIS 
DEL CONCURS EL 
DIMONI A L’ESCOLA

10 h, a la Rambla 

Xarop de Canya



Divendres 4 de maig
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PREGÓ DE LES 
FESTES DE MAIG

PEPITA PADRÓS MARTÍ

19 h, a la plaça de la Vila

Nascuda a Badalona el 1952, Pepita 
Padrós i Martí ha dedicat la seva vida 
professional a l’arqueologia, i molt 
especialment a l’estudi de la ciutat de 
Baetulo, la Badalona romana.

L’any 1975 va obtenir la llicenciatura en 
Filosofia i Lletres per la Universitat de 
Barcelona. Però ja força abans, el 1972, 
s’havia incorporat al Museu de Badalona 
on, com a jove estudiant, va fer pràctiques 
que li van permetre familiaritzar-se amb 
el món de l’arqueologia. El 1977 es va 
incorporar com a arqueòloga a l’equip 
del Museu i, pocs anys més tard, va 
ocupar el càrrec de cap del Departament 
d’Arqueologia, que ha mantingut fins al 
moment de la seva jubilació (2017).

Es poden destacar molts aspectes en la 
seva carrera professional i acadèmica: 
les seves nombroses aportacions en 
congressos celebrats arreu d’Espanya 
i d’Europa (Itàlia, França, Bèlgica o 
Alemanya) on, gràcies al seu treball, 
el nom de Baetulo i l’arqueologia 

A CÀRREC DE

badalonina tenen un lloc destacat, o 
les classes i conferències en cursos 
de postgrau i màsters universitaris 
(UAB, UB, UPFC). En el marc del 
Museu, cal esmentar l’organització de 
dos congressos internacionals (1985, 
1998) dedicats al vi a l’antiguitat i, en 
els darrers temps, la coordinació dels 
projectes museogràfics de les Termes i el 
Decumanus, de les cases romanes del c/ 
Lladó i del Jardí de Quint Licini. A més, en 
el dia a dia de la seva feina, ha establert 
un conjunt de criteris per al tractament 
de les restes arqueològiques, que és 
conegut i aplicat en altres ciutats. És, des 
de fa anys, membre de les comissions 
de Patrimoni de Badalona i de Catalunya, 
des d’on treballa per a la conservació del 
patrimoni historicoartístic de diverses 
èpoques. És també autora de nombroses 
publicacions sobre arqueologia romana, 
gestió i conservació del patrimoni. 

Amb intèrpret del llenguatge de signes per a persones amb discapacitat auditiva.

Programa especial en directe: a Ràdio Ciutat de Badalona, des de la plaça de la Vila, 
de 18 a 20 h, i a Televisió de Badalona, de 19 a 19.30 h.



15

TOC D’INICI
És una crida als ciutadans i 
ciutadanes, que els avisa fins a 
tres vegades que la festa és a punt 
de començar. La partitura que 
s’interpreta va ser la guanyadora 
del IV Concurs de Composició Ciutat 
de Badalona per a Instruments 
Tradicionals (2007). El Toc d’Inici 
és interpretat per la Capella de 
Ministrers de Sant Anastasi.

PREGÓ I CONVIT
La pregonera farà el parlament 
i l’alcaldessa convidarà tots els 
ciutadans a participar a les Festes 
de Maig.

BALL DE L’ÀLIGA
L’Àliga, en representació de tota la 
ciutadania i en senyal d’acceptació 
d’aquesta invitació, farà el seu 
ball majestuós acompanyada de 
la Banda Simfònica de Badalona, 
amb música de Daniel Suñè i 
coreografia a càrrec dels Geganters 
de Badalona.

ELS ONZE TRONS DE  
SANT ANASTASI
Per recordar que l’11 de maig és 
la festivitat del patró de la ciutat, 
els Onze Trons ens anuncien que la 
festa acaba de començar.

19 h, a la plaça de la Vila

BALL DE MIQUELETS
A través d’un diàleg en vers o ball 
parlat, els Miquelets de Badalona es 
converteixen en guàrdia d’honor de la 
corporació municipal durant les festes i 
ens conviden a anar a posar el mocador 
a sant Anastasi, com a símbol d’una 
complicitat popular, ciutadana i festiva.

SEGUICI FESTIU
Un petit seguici format per l’Àliga, les 
autoritats, els Miquelets de Badalona, 
els Castellers de Badalona, l’Esbart 
Sant Jordi i la Capella de Ministrers de 
Sant Anastasi pujarà pel carrer de Sant 
Anastasi fins arribar a la capella del sant.

MOCADOR DE FESTES
L’alcaldessa donarà el mocador de 
les Festes de Maig a l’enxaneta dels 
Castellers de Badalona que, alçat per 
un pilar de quatre, el posarà a sant 
Anastasi. A continuació, el seguici 
tornarà a la plaça de la Vila, pels carrers 
de Jaume Borràs i de Francesc Layret.

DANSES DE MAIG
A càrrec de l’Esbart Sant Jordi. 
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20 h, a la plaça de la Vila

FILOMENES
CONCERT

Les Filomenes són tres dones que toquen el contrabaix 
i l’acordió, canten i ballen claqué i presenten un 
espectacle filomenal. Trobar una etiqueta que defineixi 
el gènere de l’espectacle és difícil, però en l’època de 
llibertats –i llibertinatge?- en què vivim, diuen orgulloses 
que fan folk... amb prou feines. I per als amants de les 
etiquetes curtes, el gènere és, clarament, femení. Canten 

cançons tradicionals i no tan tradicionals, algunes de 
reivindicatives i d’altres aparentment innocents 

que potser escandalitzaran algú. 

Divendres 4 de maig
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21.30 h, a la plaça de la Vila

22 h, a la fàbrica de l’Anís del Mono

És un mapping interactiu fet amb 
Scratch per alumnes de diferents centres 
educatius de la ciutat. Es projectarà a la 
façana de l’edifici de l’Ajuntament, a la 
plaça de la Vila, la nit del Pregó de festes. 
La projecció és el resultat d’un procés de 
treball on els mateixos alumnes han triat 
els elements festius a representar que han 
considerat més significatius.

La Nit del Mono és una cercavila que 
fa que els elements festius prenguin 
els carrers a la nit. La gresca no faltarà 
gràcies a la banda que ens acompanyarà 
tocant els èxits musicals que més ens 
han marcat. Viurem tots plegats una nit 
única en el marc de les Festes de Maig.
Acabarem, ben entrada la matinada, amb 
el DJ Hochi. Badalona surt de festa i tu no 
hi pots faltar!  Te la perdràs?

LA NIT DEL MONO

Hi participen els instituts i centres 
següents: Badalona, Badalona VII, Betúlia, 
Eugeni d’Ors, Júlia Minguell, Maristes 
Champagnat, Pau Casals, Pau Picasso,  
La Pineda, Pompeu Fabra i Sant Andreu.

Hi col·labora el Centre de Recursos 
Pedagògics de Badalona.

PROJECCIÓ  
DELS FORJADORS 
DE LA FESTA A  
LA FAÇANA



Dissabte 5 de maig
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XXXII TROBADA 
DE PUNTAIRES

CERCAVILA 
PETITA

EXPOSICIÓ 
BADALONA UNA 
MAR DE PUNTES

10 h, a la Rambla 11 h, a la Rambla

28 i 29 d’abril i 1, 5 i 6 de maig, 
a l’Escola del Mar

Puntaires de Badalona i d’altres indrets 
de Catalunya ens faran una demostració 
del bell art de les puntes de coixí. 

A càrrec de l’Associació de Puntaires 
Montserrat Niubó.

La Cercavila Petita té per objectiu 
mostrar els elements festius de la ciutat 
que poden ser portats per infants i 
fomentar la seva participació.

Hi participaran en Tasi i la Mariona que 
els portaran nens i nenes del Col·legi 
Maristes, els Geganters de Badalona, 
l’esbart infantil de l’Esbart Sant Jordi, i 
els dracs, les cuques, els capgrossos i 
els gegants i gegantons de les escoles 
i entitats següents: Artur Martorell, 
Badalona Port, Bufalà, Can Barriga, 
Gitanjali, Joan Coret, Jungfrau, Lola 
Anglada, Llorens Artigas, Maristes 
Champagnat, Mercè Rodoreda, 
Minguella, Montigalà, Salesians, 
Salvador Espriu, Ventós Mir i Associació 
Sociocultural Districte Apatxe. 
Interpretació musical a càrrec de La 
Bossa Verda. 

Recorregut: Rambla, carrer de Sant 
Domènec, del Canonge Baranera, de 
Sant Miquel, de Francesc Layret i plaça 
de la Vila.

A la mostra es poden veure treballs 
clàssics i contemporanis realitzats per 
puntaires de Badalona.
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12 h, a la plaça de la Vila

TANDA DE LLUÏMENT
Quan la Cercavila Petita arribi a la plaça 
de la Vila, totes les colles participants 
faran una tanda de lluïment al centre de 
la plaça.

I per acabar la festa amb una bona dosi 
de riallades, tothom cantarà, ballarà i 
jugarà.

12.30 h, a la plaça de la Vila

FINAL DE FESTA
Revolució!  
  Cia Pentina el Gat
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Dissabte 5 de maig De 10.30 a 21 h, al parc de Montigalà

Arriba la segona edició del Montigalà Arts Festival (MAF) a Badalona, per a tota la família, 
plena d’espectacles i jocs relacionats amb les arts i el circ.

MONTIGALÀ ARTS FESTIVAL

FOODTRUCKS: trobareu camionetes preparades per satisfer els vostres 
desitjos de menjars de carrer amb tot tipus de menús saludables.

TALLERS DE MAQUILLATGE I GLOBOFLÈXIA: els més petits es 
podran maquillar per sentir-se pallassos o caracteritzar-se tot divertint-se i aprenent.

TALLERS DE CIRC: taller on us ensenyaran  a fer malabars, a utilitzar el 
diàbolo, o les anelles... fins i tot fer d’equilibristes.

ALTRES: tallers de pintura i figures per a aprendre a fer manualitats i  
emportar-se un obsequi cap a casa, xocolatada i altres activitats.

Activitats permanents

De 12 h a 12.30 h i de 19 a 19.30 h,

PERKUS + TÓTEM. Companyia Xirriquiteula 

L’Àfrica subsahariana apareixerà en forma de titelles i 
màscares gegants que dansen i es passegen al ritme 
de la banda de Perkus.

De 20.30 a 21 h, 

BATUKADA. Res de ritmes suaus!

Per a finalitzar l’acte, una batukada ens portarà els sons més rítmics i animats 
del moment. Al final oferiran un ball sorpresa.

Espectacles itinerants
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D’11 a 12 h, 

CAPITAN MARAVILLA
Companyia Capitan Maravilla Productions. Alguna vegada has 
estat atacat per aliens? Algun conegut ha estat desintegrat 
per un meteorit gegant? Algun malvat ha envaït la teva ciutat? 
No? Potser el Capità Meravella hi té molt a veure!

De 18 a 19 h

LA BELLA TOUR
Companyia La Bella Tour. Aquesta companyia va dia rere dia, 
poble rere poble, intentant mantenir la tradició familiar i no 
llencen la tovallola fins aconseguir el seu propòsit, la riallada 
del públic!

De 19.30 a 20.30 h

XARIVARI BLUES
Companyia Circo Los. Boris Ribas i Igor Buzato, acompanyats 
dels acròbates Roberto Carlos Ramalho i Antonio Corretja 
(Firmino), ofereixen malabars, monocicles, llit elàstic, 
equilibris impossibles, vertiginoses acrobàcies, elegància i 
molt humor al ritme de la música de The Blues Brothers.

De 13 a 14 h, 

TANDARICA CIRCUS
Companyia Passabarret. Són  quatre pallassos bojos com una 
cabra i capaços de qualsevol cosa per satisfer al seu públic: 
disparar una canonada a l’estómac, improvisar rutines aèries 
o jugar amb un llançador de ganivets amb miopia severa.

De 17 a 18 h,

FIT KID CLUB BADALONA
L’Escola de gimnàstica i espectacle de Badalona, oferirà 
un ball mai vist abans que farà moure el cos a tots els 
espectadors!

Espectacles

Aparcament gratuït al centre comercial

Amb el patrocini de Centre Comercial Montigalà
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BADAGEGANTS 2018

17 h, a la plaça de la Vila

XXXV TROBADA  
DE GEGANTS
Plantada dels gegants. Hi participaran, 
entre d’altres, diversos gegants convidats 
d’arreu del país, els gegants de les 
escoles Lola Anglada i Jungfrau, els 
del barri de Pomar, en Tasi i la Mariona 
-portats per alumnes dels Maristes-, el 
Follet, la Dimonieta i els gegants de la 
ciutat. 

17.30 h, a la plaça de la Vila

GEGANTS, ON SOU?
A càrrec de la Colla de Geganters de 
Badalona.

 
18.30 h 

PASSEJADA
Pels carrers de Mar i Pietat, passatge de 
Maignon, avinguda de Martí Pujol i carrer 
dels Arbres fins a la plaça de la Plana. 

19.15 h, a la plaça de la Plana

XXII MOSTRA DE  
BALLS DE GEGANTS
A càrrec de les colles convidades i de  
la Colla de Geganters de Badalona.
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OFRENA D’OUS A LES CLARISSES

BATOCONA

18 h, a l’església de Santa Maria

La Confraria de Sant Anastasi us convida 
a participar en l’ofrena d’una cistella 
d’ous a les monges clarisses del monestir 
de la Divina Providència. Aquesta antiga 
tradició té per objectiu sol·licitar a les 

La BaTOCona és la única diada dedicada 
íntegrament a la percussió que es fa a 
Badalona.

L’origen del nom es deu a la conjunció 
de Badalona amb Bufons del Toc, la colla 
organitzadora de l’acte.

La percussió, en tots els seus estils, 
sempre ha format part de grans actes i en 
la gran majoria de festivitats i grups de 
cultura popular catalana. 

Per aquest motiu, amb la BaTOCona es 
vol homenatjar una part important de 
la banda sonora de la cultura catalana i 
la gent que la fa possible, amb una rua 
festiva pels carrers del centre de la ciutat, 
en la qual no es deixaran de sentir ritmes 
de tabals, surdos i caixes perquè dels 
més petits als més grans puguin gaudir 
d’aquesta festa.

Hi participen les colles de percussió o 
tabalers de Badalona.

Recorregut: plaça de Pompeu Fabra, 
carrers de Francesc Layret, Mar, Canonge 
Baranera, Sant Francesc d’Assís, Sant 
Pere, Mar i Rambla.

A càrrec de Bufons del Toc.

monges que dediquin les seves pregàries 
a protegir Badalona del mal temps durant 
les Festes de Maig. Se sortirà de l’església 
de Santa Maria a les 18 h, per anar cap al 
monestir de la Divina Providència.

18.30 h, a la plaça de Pompeu Fabra
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EL RACÓ ÍNTIM
18 h, al parc de Ca l’Arnús

Després de néixer en el si de les festes 
majors alternatives, el Racó Íntim ha anat 
creixent i evolucionant, oferint propostes 
amb contingut eròtic, adult i cultural. Així, 
es combinen la lectura de relats i poemes 
de caire eròtic amb actuacions musicals, 
de dansa, teatre i pintura, fet que permet 

MERITXELL GENÉ
Cantautora i mestra de música,  
actualment és una de les millors 
especialistes en musicar poemes del 
nostre país. El seu repertori, té una clara 
reivindicació cultural i poètica que pretén 
defensar les seves arrels.

PAU VALLVÉ
L’artista encara la recta final de la gira del 
seu últim disc, porta un any damunt dels 
escenaris rodant i, com ja és habitual en 
ell, ho fa amb una nova formació, aquest 
cop més elèctrica i potent que mai. 

donar un espai a la cultura generada a 
la nostra ciutat. L’any passat, el racó va 
celebrar el desè aniversari com a acte 
central de les Festes de Maig. Enguany, 
el Racó torna amb noves propostes, però 
sense perdre la seva essència. Deixeu-vos 
seduir un any més pel Racó.
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XXXVI FIRA D’ARTESANIA I  
MOSTRA D’ENTITATS I SERVEIS

DIA DEL MICACO

De 10 a 14 h, a la plaça de Sant Roc

10 h, a la plaça de Trafalgar

Més de cinquanta parades d’entitats, 
serveis i organitzacions de la ciutat estan 
convocades a la plaça per trobar-se i 
compartir. Artesans tradicionals que 
mantenen viu un ofici pràcticament 
extingit i espectacles d’arreu del món que 
posen l’accent a la diversitat cultural.

Vine a Sant Roc, vine a una fira plena de 
color: artesania, jocs, tallers, manualitats, 
castells, gegants, mags, danses…

A càrrec de la Fundació Ateneu Sant Roc.

El Dia del Micaco, com sempre, vol ser 
un punt de trobada i diversió per a tota la 
ciutat de Badalona al barri de Llefià.

De 10 a 13 h, a la plaça de Trafalgar, 
jocs infantils de petit i gran format amb 
música inclosa. També hi trobareu els jocs 
de Forjadors de la Festa: Aquesta la saps?, 
Memoritza, Domino Festa, Endevina qui 
és i Forjaclosques.

De 16.30 a 19.30 h, al costat del CC Torre 
Mena es farà el 8è Torneig Popular de 
Bitlles Catalanes de Badalona. Si hi voleu 
participar, només heu de formar un equip 

Diumenge 6 de maig

amb amics, amigues, familiars, etc. i  
voler passar una bona estona tots plegats.  
Per inscriure-us-hi, envieu la vostra  
sol·licitud a bitllescatalanes@llefia.org.
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De 10 a 15 h, al parc de Can Solei

11.30 h, a la Rambla

Hi trobareu les paradetes d’entitats, el 
rocòdrom, l’espai de jocs tradicionals 
per als infants, els contacontes, serveis 
de bar i de restaurant a Can Cinto, la 
Tómbola, la Plena, tabalada amb Bufons 
del Toc, exhibicions de ball a càrrec de Fem 
Country, Escola de Dansa Moviment-2 i 
Ballet Sílvia Pallissera, danses tradicionals 
catalanes amb l’esbart Sant Jordi de 
l’Orfeó Badaloní i els Bastoners de Canyet, 
rock infantil amb The Git and Jalis i 
animació infantil amb Noè Rivas.

A càrrec de l’AV del Centre

La febre del swing torna a Badalona amb 
una jornada completa en què es podrà 
gaudir d’actuacions en directe d’aquest estil 
pensades per fer-vos ballar intensament 
durant tot el dia. A part, podreu gaudir de 
la gastronomia més diversa i per a tots els 
públics amb la millor cuina sobre rodes 
(food trucks).

FESTA  
DEL BADIU

BALLADA DE SWING 
11.00 - 13.30 h Swing amb discos de vinil

13.30 - 15.00 h The Doc Scanlon Trio

18.00 - 19.30 h Jam oberta

19.30 - 20.00 h
Classe magistral oberta  
a càrrec de Badalona 
Swing&Blues

20.00 - 22.00 h
 Concert principal amb 
Enma Fernández Quartet

A càrrec d’Aupamusic
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18 h, a la plaça de la Plana 

Dijous 10 de maig

BALL DE FESTA 
MAJOR PER  
A GENT GRAN 
ORQUESTRA SELVATANA

Enguany l’Orquestra Selvatana ens 
tornarà a oferir el ball de Festa Major, on 
ens convidaran a ballar pasdobles, valsos, 
txa-txa-txas i d’altres gèneres musicals 
que no passen mai de moda.



Dijous 10 de maig
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El vespre del 10 de maig, vigília de Sant 
Anastasi, copatró de Badalona, se celebra 
la Cremada del Dimoni, sens dubte 
la festa tradicional més important de 
Badalona, acte central de les Festes de 
Maig i culminació d’un seguit d’actes de 
la Nit de Sant Anastasi.

El primer intent important per revitalitzar 
la cultura badalonina a la postguerra va 
ser justament la Cremada del Dimoni, el 
1940. Els administradors de la Confraria 
de Sant Anastasi, seduïts per l’historiador 
Josep Maria Cuyàs i amb el suport del 
Gremi de Corders, van crear la Cremada 
com a acte de cloenda de la Passada, que 
es feia en honor del copatró de Badalona, 

Sant Anastasi. D’aquesta manera, la 
primera cremada es va fer el dissabte dia 
11 de maig de 1940, a partir de les vuit del 
vespre. El dimoni es va cremar al carrer 
del Temple, a l’encreuament del carrer de 
Roca i Pi i l’esplanada de les excavacions 
arqueològiques. 

Cuyàs va trobar a l’obra Calaix de 
sastre -un dietari que reflecteix la vida 
quotidiana de finals del segle XVIII-, 
del baró de Maldà, un fragment que 
explicava que el 8 de maig de 1785, dia 
de la festa del Roser, uns pescadors van 
cremar a la platja de Badalona, davant 
d’un públic nombrós, el que ell anomena, 
sense donar-ne detalls, un figurón. Hi ha 
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diverses interpretacions sobre quin tipus 
de figura representava aquest figurón: 
una, que es tractava d’un mascaró de 
proa d’una embarcació; una altra, que 
la figura que va cremar era una imatge 
que representava un personatge de la 
comèdia del segle XVIII. 

A poc a poc, s’ha anat consolidant la 
celebració de la diada de Sant Anastasi 
com a festa popular, una celebració que 
adquireix més relleu a partir de l’any 

1979, amb l’arribada dels ajuntaments 
democràtics. És aleshores que la Cremada 
del Dimoni esdevé un acte multitudinari 
que aplega a la Rambla molts badalonins 
i badalonines, exultants per contemplar 
com crema una figura que ens agermana 
i singularitza la nostra festa. El 1991, la 
Nit de Sant Anastasi, i concretament la 
Cremada del Dimoni, va ser declarada 
d’interès turístic per la Generalitat de 
Catalunya.

La Nit de Sant Anastasi és formada per un conjunt d’actes consecutius que precedeixen 
la Cremada del Dimoni: el Ball a Plaça, el Seguici de la Ciutat, la Tanda de Lluïment, l’Acte 
Sacramental, el Ball de l’Àliga, el Piromusical i la Cremada. 
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19.30 h, a la plaça de la Vila

BALL A PLAÇA
Abans de començar el Seguici, els 
elements festius que el formen faran una 
Tanda de Lluïment a la plaça de la Vila.

SEGUICI DE LA CIUTAT 
El Seguici de la Ciutat, format per balls, 
balls parlats, castells i figures de la 
cultura tradicional i popular catalana de 
Badalona, vol esdevenir un reflex de la 
pluralitat de la ciutadania de Badalona.

Els elements festius que formen el 
Seguici de la Ciutat són els Castellers 
de Badalona, els Trabucaires, el Ball de 
Diables, els dragolins Xarop, Pomada 
i Xeringueta, el drac Dom Fumera de 
Pavillard, el Ball de Kapaoltis, el Ball 
de Bufons del Foc, el Ball de Bastons, 
les Danses de Maig, els gegants Jofre, 
Clementina i Quimet, els gegants senyor 
i senyora Ventós, la Dimonieta, els 
gegantons Tasi i Mariona, els gegants 
Anastasi i Maria i l’Àliga. Tancaran el 
Seguici la Banda Simfònica de Badalona i 
la corporació municipal.

Al llarg del recorregut, els elements 
festius de la ciutat aniran ballant al so de 
la música. La interpretació musical estarà 
coordinada per La Bossa Verda.

Recorregut: carrers de Francesc Layret,  
de la Mercè i la Rambla.  

21 h, a la Rambla

TANDA DE LLUÏMENT
A mesura que els elements festius 
integrants del Seguici de la Ciutat vagin 
arribant a la Rambla, faran una Tanda de 
Lluïment davant del monument a Roca i Pi. 

21.30 h, a la Rambla, davant del 
monument a Roca i Pi 

ACTE SACRAMENTAL
És un ball parlat de tradició centenària en 
el qual es representa la lluita entre el Bé 
(Sant Anastasi) i el Mal (Diables, Llucifer i 
la Diablessa) enmig d’una descàrrega de 
fúria infernal. Finalment triomfa el Bé i, 
per tant, cal cremar el Dimoni. 

A càrrec de la Colla de Diables de 
Badalona. 

21.50 h, a la Rambla, davant del 
monument a Roca i Pi

BALL DE L’ÀLIGA
L’Àliga ballarà una dansa amb la qual 
defineix les formes d’un cercle i d’una 
creu, que simbolitzen la unió de tots els 
ciutadans i ciutadanes. Amb aquest ball 
s’escenifica el comiat simbòlic del Dimoni 
per part dels ciutadans. 

A càrrec de la Colla de Geganters de 
Badalona.
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22 h, a la platja dels Pescadors

PIROMUSICAL
De nou la combinació de llum, color 
i música ens farà gaudir d’un dels 
espectacles més esperats. Els focs 
artificials, amb els millors efectes digitals, 
il·luminaran el cel de Badalona al ritme 
d’una acurada tria de cançons totes elles 
cantades per veus femenines de tots els 
temps que ens faran emocionar 

A càrrec de Coeters Dragón.

IL·LUMINEM LA RAMBLA 
Tots junts encendrem el foc que engolirà el 
Dimoni i formarem un immens llençol de 
llum amb l’encesa de les bengales o amb 
la llum del mòbil, que precedirà l’inici del 
Piromusical i la Cremada del Dimoni. 

Es repartiran les bengales pels carrers 
que donen accés a la Rambla. No 
les encengueu fins que s’indiqui per 
megafonia.

23.15 h, a la plaça de la Plana

L’Orquestra Selvatana no pot faltar a la 
nostra Festa Major, ja és un clàssic.  Ens 
oferirà un ampli ventall de possibilitats 
musicals i d’espectacle que ens 
convidaran a ballar tant un pasdoble o 
un vals com altres gèneres musicals que 
no passen mai de moda.

BALL DEL MICACO 
ORQUESTRA SELVATANA

CREMADA  
DEL DIMONI
La Cremada del Dimoni és el moment 
emblemàtic de les Festes de Maig i 
un esdeveniment cultural que ens 
singularitza i distingeix de la resta de 
ciutats del nostre país. Tradicionalment, 
el disseny del Dimoni té un contingut 
al·legòric que evoca aspectes de la realitat 
actual o històrica. La majestuositat de la 
figura, d’entre 12 i 15 metres, convoca 
molts ciutadans i ciutadanes que el 
fotografien, el dibuixen o, simplement, 
l’observen embadalits. 

L’acte ha esdevingut molt participatiu, 
de manera que molts infants de la ciutat 
l’homenatgen fent altres dimonis petits 
que col·loquen a la base del Dimoni amb 
la voluntat que es converteixin en cendres 
durant la Cremada. Viure-la és formar 
part de la nostra cultura i és una manera 
d’entendre la realitat i singularitat de 
Badalona.

Retransmissió en directe per Televisió de Badalona, de 19.30 a 22.30 h

Al Passeig Marítim davant la caseta de pescadors hi haurà un espai 
habilitat per a persones amb mobilitat reduïda.
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02.15 h

23.15 h, a la plaça del Centenari

Provinents de Madrid, arriben amb 
ganes de trencar esquemes i cadenes. 
Amb un bon reguitzell de sonoritats 
tropicals, Tremenda Jauría fa seus 
ritmes com la cúmbia, el reggaeton, 
el merengue i el moombahton, un 
còctel festiu que s’uneix a un discurs 

Banda guanyadora del Concurs de Música 
de Badalona 2017. Aquesta formació 
té una identitat molt marcada, amb un 
so compacte i contundent en la línia 
del hard rock modern amb tocs punk. 

TREMENDA JAURÍA 

INDESTRUCTIBLE 
CONCERT DE FESTES

genuïnament combatiu. 

Amb només dos anys de vida, Tremenda 
Jauría ha actuat en nombrosos escenaris 
de tota la península. El gener de 2017 van 
treure un nou EP, Cuentas pendientes, on 
col·laboren artistes de la talla de ZOO, 
Kumbia Queers o Sara Hebe. 

Indestructible significa no donar-se per 
vençut, no enfonsar-se, aixecar-se davant 
de l’adversitat, no rendir-se. Aquesta és la 
tònica de les cançons sota el lema ‘Aixeca’t, 
lluita i supera’t’. 

03.30 h, En acabar l’última actuació continuarà la festa amb el discjòquei PD BadaBronx
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00.30 h

TXARANGO 
Txarango és un fenomen sense precedents 
que ja s’ha consolidat com un dels 
projectes musicals més transcendentals 
de la història de la música del nostre país. 
Txarango és música festiva, de qualitat i 
amb missatge. Un grup amb una enorme 
capacitat de comunicar i d’emocionar. La 
seva poesia i la fusió de música caribenya, 

llatina i mediterrània, amb una 
denominació d’origen clarament 
catalana, unida a l’energia i a la passió 
dels seus directes, els connecta 
immediatament amb el públic. El 2018 
faran els últims concerts d’aquesta 
gira nacional i internacional abans del 
seu comiat. No te’ls perdis! 

Els has de veure!



Diada del copatró de Badalona, en la qual 
teniu activitats per triar i remenar. La 
Confraria de Sant Anastasi us convida a 
gaudir dels actes organitzats per celebrar 
aquesta festivitat. Només aquest dia, a la 
Passada, podreu veure el ball reverencial 
en què “es fa ballar” Sant Anastasi, 
saludar el Senyor Baró de Maldà, riure i 
fer dolenteries amb els Satanasis. També 
trobarem altres actes relacionats amb la 
cultura tradicional i popular de Badalona 
organitzats per la COENBACU, actuacions 
musicals per als més petits i un dinar 
popular. 

8 h, pels carrers dels barris del Centre i 
Dalt la Vila

MATINADES
De bon matí, les gralles i els grallers 
de la ciutat ens indicaran que és festa, 
despertant al poble per a què pugui 
gaudir de tots els actes de la Diada de  
Sant Anastasi.

A càrrec de la COENBACU

10 h, a l’esglèsia de Santa Maria 

REPIC DE CAMPANES
10.30 h, a la plaça de la Vila

ANADA A L’OFICI
Les colles infantils de cultura tradicional 
i popular de Badalona aniran en 
cercavila fins l’església de Santa Maria, 
per fer honor al copatró. Acabarà la 
cercavila amb una tanda de lluïment.

Recorregut: plaça de la Vila, carrers 
de Sant Anastasi, de la Costa, de Sant 

FESTIVITAT 
DE SANT 
ANASTASI
COPATRÓ DE BADALONA

Divendres 11 de maig
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16.30 h, a la plaça de la Plana

ACTUACIÓ INFANTIL

The Penguins és una formació d’onze 
músics que ens presenten un repertori 
de cançons populars i d’autor d’arreu 
de Catalunya passades pel sedàs dels 
ritmes i les músiques jamaicanes. 
S’estableix així una combinació única 
entre el nostre repertori popular i l’estil 
conegut com a reggae, amb moltes de 
les seves variants, creant un espectacle 
dinàmic, alegre i participatiu. 

Sebastià, plaça de Pau Casals, carrers 
de Sant Sebastià i de Barcelona, plaça 
de la Constitució, carrer de la plaça i 
plaça de Barberà.

A càrrec de la COENBACU

12 h, a l’església de Santa Maria

OFICI SOLEMNE
Inclou la Missa de Sant Josep, del 
mestre badaloní Salvador Valls i Franch 
(1882-1936), interpretada amb orgue 
i amb la col·laboració de la Coral La 
Badalonense.

14.30 h, a la plaça de la Plana

DINAR POPULAR
La plaça de la Plana serà el nostre 
menjador el dia 11. L’activitat no para 
i per a què tothom en pugui gaudir 
farem un dinar popular: arròs per als 
més grans i macarrons per als més 
petits. Els tiquets es podran adquirir a 
diversos llocs fins al 5 de maig. 

Reggae per a xics
THE PENGUINS



FESTIVITAT 
DE SANT 
ANASTASI
COPATRÓ DE BADALONA

Divendres 11 de maig

18.30 h, al carrer de Sant Anastasi

BALL DELS SATANASIS 
I BALL DEL BARÓ DE 
MALDÀ 
Representació del Ball dels Satanasis i del 
Ball del Baró de Maldà, amb la tradicional 
rifa de les coques de Sant Anastasi.

A càrrec de la Confraria de Sant Anastasi.
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18 h, a l’església de Santa Maria

BAIXADA DEL SANT
Des de l’església de Santa Maria, 
passant pel carrer del Temple fins al 
carrer de Sant Anastasi.

A càrrec de la Confraria de Sant  
Anastasi.
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19 h, a la plaça de la Vila

BALLADA DE SARDANES
Amb la Cobla Marinada.

A càrrec de Badalona Sardanista.

19.30 h,

PASSADA DE SANT 
ANASTASI
Els membres de la Confraria de Sant 
Anastasi, escortats pels Estaferms de 
Badalona, membres també de la Confraria, 
porten el tabernacle amb la imatge del sant.

Hi participen les entitats de cultura popular 
i tradicional de la ciutat.

Recorregut: carrers de Sant Anastasi, 
Francesc Layret, Sant Miquel, Canonge 
Baranera, Carme, Francesc Layret, Temple 
i plaça de Barberà.

Davant l’església de Santa Maria

Final de la Passada amb l’esclat de festa. 

21 h, a l’església de Santa Maria

CANT DELS GOIGS
Amb la participació de l’Orfeó Badaloní.

A càrrec de la Confraria de Sant 
Anastasi. 



Dissabte 12 de maig

CERCABÈSTIA 2018
11.30 h, a la plaça de la Vila

17.30 h, a la plaça de la Vila

Els trapelles dragolins s’han menjat els 
caramels del senyor Tornemi Pastisser. Si 
els volem recuperar caldrà cercar-los i pagar 
penyora. A la plaça de la Vila, el senyor 
Notari Martín, l’escrivà Balaguer i la mestra 

Plantada de totes les bèsties i cuques que 
participen al correfoc. Dos recorreguts 
aparellats pels carrers del Centre i final 
de festa a la Rambla, amb un espectacle 
d’animació infantil i una sorpresa dolça. 

Hi participen: en Baldufa, la Trempada, els 
Dragolins Xarop, Pomada i Xeringueta; en 
Ferragot, el drac de Can Sofre, els dracs 
de les escoles Gitanjali, Artur Martorell, 
Lola Anglada, Jungfrau, Salvador Espriu 
i Progrés; la Cuca de l’Ateneu de Sant 

ON SÓN ELS DRAGOLINS?

XX CORREFOC INFANTIL 

Roc, les colles infantils dels Diables de 
Badalona, Bufons del Foc, Kapaoltis i 
la Canalla de Badalona Bèsties de Foc. 
Tot ben amanit per Les Gralles de Fum, 
Clan Suricatos i La Bossa Verda. Colla 
convidada d’algun indret de Catalunya. 

Recorregut de foc: plaça de la Vila, carrers 
de Francesc Layret, Sant Miquel, Fra Basili 
de Sant Josep (carrer de les Ànimes), Sant 
Francesc d’Assís, Sant Pere, Carme, Sant 
Rafael, Sant Domènec i la Rambla.

Recorregut de pols: carrers de Francesc 
Layret, Carme, Caritat, Mercè, Sant Pere, 
Sant Pau i la Rambla.

Tites ens esperen per iniciar la recerca. 
Si voleu aprofitar l’únic dia de l’any que 
la canalla de Badalona pot portar els 
dragolins, no us ho perdeu. Animació a 
càrrec de la Dramàtica del Círcol.  

Activitat coordinada per 
Badalona Bèsties de Foc.
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SENSE SAL I  LA TRIBUT FM

23.30 h, a la platja dels Pescadors

Després del Correfoc no marxis a casa 
perquè la platja s’omplirà de música i bon 
ambient gràcies al pop-folk festiu de Sense 
Sal, un grup de música pop-folk que ha 
trepitjat més de cent-cinquanta escenaris 
arreu de Catalunya per presentar-hi els 
seus tres discos editats. És un grup de 
músics joves que sorprèn per la maduresa 
de les seves melodies. Bona música a la 
vora del mar!

Podrem gaudir també de La Tribut FM, que 
ens portarà les millors versions de totes les 
cançons que sempre desitgem que sonin 
als concerts de les festes majors del país.

CONCERT DE CAL TXIRINGU

La festa acabarà amb l’actuació musical 
d’aquest grup, format per pares i mares de 
l’escola Gitanjali que aturen els preparatius 
de la seva gira australiana per fer-nos xalar 
amb el seu rock and roll adaptat als més 
petits. Que “corrielrock” infantil! 

I, per tancar la nit, qui millor que 
el discjòquei Bass-A!

XXXVI CORREFOC
22 h, a la plaça de la Vila

19 h, a la Rambla. ACTUACIÓ INFANTIL

Amb el tradicional Toc de Foc els diables 
convidaran el poble a ballar amb ells per 
marcar l’inici del Correfoc. El foc anirà 
augmentant fins a culminar amb una 
gran encesa que il·luminarà tota la ciutat.

Les colles que participen en el Correfoc 
són Diables de Badalona, Badalona 
Bèsties de Foc, Bèsties i diables de la 
Salut, Bufons del Foc, Kapaoltis de Llefià i 
una colla convidada. Ho coordina Diables 
de Badalona. 

Recorregut: plaça de la Vila, carrers de 
Francesc Layret, Riera d’en Matamoros, 
Madoz, Prim i la Rambla (fins al 
monument a Roca i Pi).

The Git and Jalis



Dissabte 12 de maig

Diumenge 13 de maig
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BANDA SIMFÒNICA DE BADALONA 

XX DIADA CASTELLERA

21 h, a la plaça de la Plana

Què tenen en comú una pel·lícula de 
terror, una d’acció, una comèdia o un film 
romàntic? Que si les mirem sense música 
no podríem percebre les emocions que 

8 h, pels carrers del barri del Centre

MATINADES CASTELLERES 

11 h, a la cruïlla del carrer de Mar  
i la Rambla

CERCAVILA
Una cercavila amb les tres colles 
castelleres participants pujarà des de la 
cruïlla del carrer de Mar amb la Rambla 
fins a la plaça de la Vila, on entraran 
caminant en tres pilars. 

 
11.30 h, a la plaça de la Vila

PRESENTACIÓ DEL 
CASTELLER O CASTELLERA 
HONORÍFIC/A 

ens volen transmetre. Aquest any la 
Banda Simfònica de Badalona repassarà 
les millors bandes sonores de la història 
del cinema: Cinema Paradiso, clàssics 
de Disney i més sorpreses que anirem 
gaudint al llarg de la vetllada. No hi falteu!

12 h, a la plaça de la Vila

DIADA CASTELLERA
Amb l’actuació dels Capgrossos de 
Mataró, els Xiquets del Serrallo  i els 
Castellers de Badalona. 

A càrrec de Castellers  
de Badalona.

UNA NIT DE PEL·LÍCULA!
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Durant tot el dia, al carrer del Temple

XXXVIII FIRA DE L’ARROP 
L’arrop (confitura feta amb most 
concentrat i fruites) dona nom a 
aquesta fira on podrem trobar parades 
d’artesans d’embotits, formatges, dolços, 
melmelades, mel, fruites confitades o pa.

A càrrec de l’AV de Dalt de la Vila.

Durant tot el dia, a la plaça de Pau Casals

VII MOSTRA VILA D’ARTS
Un col·lectiu d’artistes ens mostraran 
les seves creacions: dissenys, pintures, 
dibuixos, escultures, poesia i un llarg 
etcètera. 

A càrrec de l’AV de Dalt de la Vila.

18 h, a la plaça de la Plana

XLI FESTIVAL DE JOTES
Mostra de folklore aragonès. Jotes 
aragoneses compostes per rondalles i 
acompanyades d’instruments tradicionals, 
com el llaüt i la bandúrria. 

A càrrec del Centre Aragonès de 
Badalona.

Durant tot el dia, al carrer de Sant Anastasi

XXXIX XERINOLA
A partir de les 11 h, festa adreçada a tota 
la ciutadania i especialment als infants, 
amb activitats i jocs per passar un gran 
dia entretingut.

A càrrec del Círcol Catòlic.



Diumenge 13 de maig
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FALDILLES 
ENLAIRE

BALLADA DE SARDANES

17.45 h, a la plaça de Font i Cussó

19 h, a la plaça de l’Assemblea de Catalunya

Com cada any, tots els gegants de 
la ciutat -acompanyats pel Follet, la 
Dimonieta i els capgrossos- ens esperen 
per gaudir d’una tarda ben entretinguda. 

Entre havaneres, valsos i corrandes, 
els gegants ballaran algunes de les 
coreografies que la Colla de Geganters 
de Badalona ha anat creant al llarg de la 
seva història. I, com cada any, a l’acte hi 
participarà un ball convidat de fora de la 
ciutat.

A càrrec de Badalona Sardanista.

BALLADA DE GEGANTS

AMB LA COBLA CIUTAT DE  TERRASSA

Per catorzena vegada, direm:  
“Faldilles enlaire i que comenci la festa!”

A càrrec de la Colla de Geganters de 
Badalona.
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TANQUEM  
LA FESTA A... 
POMAR!

19 h, a l’Escola Sant Jordi

Com mana la tradició, el Dimoni ha estat 
cremat un any més. Per celebrar-ho, el 
popular barri de Pomar acollirà l’acte de 
tancament de les Festes de Maig, on una 

pluja de colors caurà damunt de tothom,  
tot simbolitzant les cendres del difunt. 

Comptarem amb la presència de la Banda 
Patilla, una txaranga festiva formada pels 
músics més eixelebrats, que faran una 
cercavila de la mà dels clàssics del  
txumba-txumba, dels hits del reggaeton i  
de la cançó protesta. Tot seguit vibrarem amb 
l’actuació del Grup de Percussió dels Joves 
de Pomar, que donarà pas al moment àlgid 
de la festa: una gran pluja de colors que 
caurà damunt de tothom. Per finalitzar, el 
Grup de Percussió X-Kajones serà el preludi 
d’una tronada que farà tremolar cel i terra,  
en homenatge al Dimoni cremat i vençut.

Abans de l’inici de l’activitat, es repartirà una butlleta als assistents amb informació 
sobre la utilització de la pols de colors i el seu bon ús.

Es recomana als assistents a la pluja de pols que portin roba vella, ja que la pols taca. 



Dissabte 19 de maig
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DIADA 
TRABUCAIRE

MOSTRA DE DANSA

18.30 h, a la plaça de Pompeu Fabra

19 h, a la plaça de la Plana

En el nostre XV aniversari volem fer 
quelcom extraordinari. Aquest any, com 
a novetat, us oferim la cercavila i el ball 
parlat, on farem un breu repàs del pas 
dels Miquelets per les diferents èpoques.

PASSEJANT PER LA 
HISTÒRIA. BALL PARLAT DE 
MIQUELETS  DE BADALONA

Recorregut: plaça de Pompeu Fabra, 
avinguda d’en Martí Pujol, carrers de la 
Pietat i de Mar, plaça de la Vila, carrers 
de Sant Anastasi, de la Costa i de Sant 
Sebastià, plaça de Pau Casals, carrer de 
Barcelona, places de la Constitució i de la 
Font, carrer de la Costa, plaça de Barberà  
i plaça de Font i Cussó. 

A càrrec de Miquelets de Badalona Colla 
Trabucaire.

Com sempre, la Mostra de Dansa ens 
oferirà un espectacle amanit de diferents 
estils: des de dansa contemporània fins 
a clàssica, passant per hip-hop, jazz i 
neoclàssica, entre d’altres. 

A càrrec de les escoles de dansa de 
Badalona Moviment-2, Ritmes, Ballet 
Sílvia Pallisera, Danzalona, Marisa Yudes, 
L’Atelier des Artistes, Emi Vivas, Stil i 
Tempo. 

18.30 h Inici de l’acte i cercavila 
  pl. de Pompeu Fabra

19.45 h Concert de música barroca 
  pl. de Font i Cussó

20.15 h Representació del Ball Parlat 
  pl. de Font i Cussó
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LA NIT DELS MUSEUS

FESTA DE LAS MIGAS

De 20 a 24 h, al Museu de Badalona

Dissabte 19, tarda i nit, i diumenge 20, tot el dia, al parc de l’Escorxador

El Museu obre les portes la nit del dissabte 20 de maig amb motiu de la Nit dels 
Museus, una iniciativa del Consell d’Europa.

Entrada lliure als diferents espais museïtzats d’època romana que es conserven  
a Badalona: les termes i el Decumanus, la Casa dels Dofins, el Jardí de Quint Licini  
i el conducte d’aigües.

Jornada lúdica amb activitats diverses, en 
la qual es degustaran més de 2.000 racions 
d’aquest plat tradicional. El diumenge  
20 de maig, de 10 a 14 h, hi haurà també  
la XVI Trobada d’Agulla. 

A càrrec de la Comissió de Festes de  
la Salut.

Dissabte 19 i diumenge 20



Diumenge 20 de maig 
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FESTA DEL DIBUIX
De 10 a 14 h, al parc de Can Solei i Ca l’Arnús

La Festa del Dibuix és una activitat d’art 
oberta a la participació de tots els veïns 
de l’àrea metropolitana. Des del 2014 
s’ofereixen noves propostes de creació 
artística situades al llarg del parc de 
Can Solei i Ca l’Arnús, per gaudir de la 
inspiració enmig de la natura.

Els diferents espais de creació col·lectiva 
i de taller -com els espais CartróBand, 
Catifaire, Plec, Mural o Il·lustració, entre 
d’altres- estan organitzats per l’Associació 
Cultural Festa del Dibuix, que integra 

agents de diversos sectors culturals 
i artístics. Aquest any, a més a més, 
s’integra al recinte del parc la proposta 
Bioblitz -que ajunta observació científica 
i art- i el coneixement de la biodiversitat 
del parc a la Jugatecambiental.

Acosteu-vos a gaudir d’aquest matí d’art 
i deixeu-vos sorprendre per tot tipus de 
propostes vinculades al fet de dibuixar, 
crear i compartir en l’entorn preciós del 
parc de Can Solei i Ca l’Arnús.

A càrrec de l’Associació Festa del Dibuix.
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MAIG EN DANSA 

BALLADA DE SARDANES 

18 h, a la plaça de Font i Cussó

19 h, a la Rambla

L’Esbart Sant Jordi aporta a les 
Festes de Maig una proposta de 
dansa tradicional catalana.  El cos 
de dansa de l’Esbart Sant Jordi 
aproparà la dansa tradicional a 
tots els badalonins que vulguin 
gaudir d’una ballada única.

A càrrec de l’Esbart Sant Jordi de 
l’Orfeó Badaloní

Amb la cobla Principal del Llobregat. A càrrec de Badalona Sardanista.

Dilluns 21 de maig 



Dissabte 26 de maig

Diumenge 27 de maig
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XXXIX CURSA POPULAR CIUTAT DE BADALONA

20 h, a la platja dels Pescadors

9.15 h, a la Rambla

Aquest any celebrarem el 40è aniversari 
de la Festa a Baix a Mar. Per sopar hi 
haurà, com sempre, pa amb tomàquet 
i sardines a la brasa,  i aquest any les 
havaneres tindran veu de dona amb el 
grup Les anxovetes.

Per acabar, tastet de cançó marinera 
amb els Canta Quetx i rom cremat per a 
tothom.

A càrrec de l’Associació de Veïns del 
Centre.

A les 9.15 h, sortida  de la cursa gran 
(circuit vermell, a partir de 15 anys); a 
les 9.30 h, sortida de la cursa mitjana 
(circuit blau, d’11 a 14 anys i adults), i 
a les 11.30 h, sortida de la cursa mini 
(circuit verd, fins a 10 anys) i de la cursa 
inclusiva (circuit magenta). 

LA CURSA DEL DIMONI!

FESTA A BAIX A MAR
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HAPPY FOOD TRUCK 
VEGGIE EDITION

A la plaça de Pompeu Fabra

Happy Food Trucks torna per Festes de 
Maig amb una edició plena de propostes 
gastronòmiques amb especial atenció 
per a vegetarians, vegans i celíacs però 
sense oblidar-nos dels més carnívors. 

25, 26 i 27 de maig

Divendres 25
19.00 - 21.00 h Ominira (dub & electrònic afrobeat)

22.00 - 00.00 h De Mortimers (karaoke en directe)

Dissabte 26
13.00 - 15.00 h Alma de Boquerón (rumba)

19.00 - 20.30 h Concert sorpresa

22.00 - 00.00 h Happy Food Trucks Band (versions)

Diumenge 27
13:00 - 14.30 h Espectacle familiar

18.00 - 22.00 h Dj Chimi Hendrixx (soulful-deep house)

* Durant tota la jornada tindreu activitats de cuina i infantils a l’escenari showcase

A càrrec d’Aupamúsic.

Com es habitual, la jornada estarà plena 
d’activitats variades des de demostracions 
de cuina a càrrec de cuiners locals, xerrades, 
activitats infantils i com a plat fort els millors 
concerts:
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PROGRAMACIÓ DELS TEATRES 
MUNICIPALS A LES FESTES DE MAIG
Dissabte 5 de maig

Diumenge 13 de maig

19 h, al Teatre Zorrilla

18 h, al Teatre Zorrilla

TEATRE

CONCERT

d’Edmond Rostand

CYRANO

‘OH QUINA NIT!  
ELS MUSICALS 
MODERNS‘

Lluís Homar i Pau Miró tornen a treballar junts i ens 
tornen a sorprendre!  Ens presenten una adaptació del 
clàssic Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand però  
aquest cop Homar no interpreta tots els papers, sinó 
que està acompanyat d’un repartiment de luxe i, de nou, 
d’una banda sonora d’excepció: les cançons de Sílvia 
Pérez Cruz. Humor, emoció i molt de romanticisme. 

L’Orfeó Badaloní i l’Oca Underground col·laboren de nou 
per oferir aquest concert, un espectacle que recull peces 
dels musicals que han fet la volta al món i els autors 
més emblemàtics del gènere. Un grup musical i una 
cinquantena de cantants acompanyats de vuit músics a 
l’escenari combinaran la força de les peces corals amb la 
subtilitat i la màgia de solos i duets per fer el seu tribut 
personal als musicals més importants dels últims anys a 
Broadway i al West End. A càrrec de l’Orfeó Badaloní.
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Diumenge 20 de maig

19 h, al Teatre Blas Infante

Després de 30 anys de personatges, bolos, 
muntatges, gires, pilots, sèries, maquetes, 
concerts, lectures, assaigs, prèvies, estrenes, 
platós, càstings, rodatges, doblatges, 
entrevistes, seqüències el polipatètic actor del 
Raval torna a la casella de sortida.

TEATRE

MAL MARTÍNEZ
Marc Martínez

Divendres 25 de maig

23 d’abril. Sant Jordi. Una urbanització de cases 
adossades al Vallès Occidental. El dia s’allarga, 
comença el bon temps. Una família de classe 
mitjana catalana es troba al jardí de la casa del 
Jordi i la Carme. Tres generacions de Jordis 
celebren plegats el dia del nostre patró. Però ho 
faran envoltats de roses plenes d’espines, de dracs 
que treuen foc, de cavallers que potser no són 
tan valents i de princeses que es reserven un fort 
caràcter. 

21 h, al Teatre Zorrilla

TEATRE

ADOSSATS

Companyia Mimaia-Teatro

Diumenge 27 de maig

18 h, al Teatre Zorrilla

Tots els diumenges, la taula de la Bienvenida s’omple 
de mariners i pescadors que van a gaudir de les 
millors sardines del port. Una gran taula sense 
estovalles i amb olor de peix, una taula on es permet 
escriure com si fos un gran llibre obert...De la mar 
a la taula, de la taula a la mar... la vida passa en un 
cicle continu com el peix que es mossega la cua.

Espectacle premiat en diversos festivals de titelles 
de l’Estat. 

TEATRE

ADÉU BIENVENIDA



52

ALTRES ACTIVITATS 
Del dijous 19 d’abril al diumenge 1 de juliol, 
al Museu de Badalona
Exposició “Les botigues d’abans”
Exposició sobre les botigues o els comerços 
de fa més de cinquanta anys. Podem veure 
com es mostraven els productes o les 
coses que s’hi venien i coneixerem com 
eren els hàbits d’anar a comprar abans de 
l’existència de les targetes de crèdit i de les 
grans superfícies.

2 de maig, a les 18.30 h, al Centre Cultural  
El Carme
Cercavila del Dimoni del Consell dels Infants 
Cercavila fins al Dimoni, amb el dimoni del 
Consell que cremarà tot el que els infants 
no volen que existeixi ni a Badalona ni arreu 
del món. A càrrec del Consell dels Infants de 
Badalona.

Del 3 al 31 de maig, al Centre de Cultura 
Tradicional Can Canyadó
Exposició col·lectiva d’alumnes del Taller de 
Pintura de Francesc Estall de Bufalà

Del 3 al  9  de maig, a la Sala d’Exposicions 
El Refugi 
Mostra Filatèlica dedicada als Dimonis fets 
entre 1949 i 2018
A càrrec del Grup Filatèlic de Badalona.

Del 4 de maig a l’1 de juny, al Centre Cívic 
Can Cabanyes
Exposició itinerant de fotografies “Mirades”, 
de la Penya Fotogràfica de Badalona
La Penya Fotogràfica de Badalona mostra 
alguns dels treballs dels seus socis per 
apropar-nos a la mirada del fotògraf, tan 
personal i única.

Durant el mes de maig

1r Concurs Fotogràfic Les 
Festes de Maig a Badalona

5 de maig, a les 20.30 h, a la plaça de la Vila

Badalona Shops Open Night

El tema  del concurs són totes les activitats 
de les Festes de Maig de Badalona.  
Per a més informació consulteu el web 
www.penyafotograficabadalona.com
A càrrec de la Penya Fotogràfica de 
Badalona.
Inscripcions de l’1 al 10 de juny. Bases a  
http://penyafotograficabadalona.com/
basesconcurs

La nit de gala del comerç de Badalona 
torna per sisè any consecutiu. Una nit de 
festa, oci, entreteniment i compres, en 
la qual més de 180 botigues del centre 
de la ciutat obriran des de les 20.30 fins 
a les 24 h. Entre les activitats hi haurà 
animacions i concerts de música al 
carrer, degustacions gastronòmiques 
i participació en diversos sortejos per 
gaudir mentre es compra.

20.30 h a la 
plaça de la Vila. 
Inauguració: 
flash mob.
24 h a la plaça 
de la Vila. 
Sortejos i 
lliurament de 
premis.
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Del 7 al 12 de maig, al Casal de la Solidaritat 
de Badalona Can Pepus
Exposició 3r Concurs de dibuix, pintura i 
escultura, del Rotary Club de Badalona
Exposició dels treballs presentats al 
concurs, dirigit a alumnes de primària i 
secundària de la ciutat.

Del 9 de maig al 8 de juny, al Centre Cívic 
Dalt la Vila
Exposició fotogràfica itinerant “Memòries 
de Llevant a Ponent” (Sant Crist de Can 
Cabanyes, Dalt la Vila, Llefià i Canyadó)
Mostra de fotografies antigues recollides 
per Arxiusbdn, la unió dels quatre arxius 
històrics de la ciutat.

Fins al 10 de maig, al Centre Cívic Morera
Exposició de fotografies dels alumnes del 
taller Sant Isidre 2018 a Badalona
Exposició de fotografies fetes el 2017 pels 
alumnes del taller socioocupacional de 
Fotografia participativa per a la inclusió 
social ‘Sant Isidre’, amb Què Veus? i Xavi 
Piera, de la Fundació Formació i Treball de 
Badalona. 

Del 7 al 17 de maig, al Centre Cívic Dalt La Vila
Exposició IV Concurs Fotogràfic Ademar-
Badalona
Exposició de les fotografies presentades al 
concurs que organitza l’Associació d’Antics 
Alumnes de l’Escola Maristes.

8 de maig, a les 19 h, a l’Espai Betúlia
Inauguració de l’exposició ”Cavall Fort, 
portades a dojo” 
L’exposició mostra una selecció de portades 
que al llarg dels anys han realitzat els 
millors il·lustradors del país. La mostra es 
completa amb catorze portades noves fetes 
per alumnes de l’Escola Pau Gargallo de 
Badalona, a partir de poemes publicats en 
aquesta revista.
Organització i producció: Escola d’Art i 
Superior de Disseny Pau Gargallo, Fundació 
Cavall Fort i Espai Betúlia.

Del 9 al 25 de maig, a les biblioteques  
de Badalona
Contes badalonins de cultura popular i 
tradicional catalana

12 i  13 de maig, al Centre Cultural 
L’Escorxador - nau 3
Festa de Maig d’Andalusia
Exposició de la Santa Creu, mostra 
d’artesania i dinar amb potaje rociero.
A càrrec de l’Asociación Cultural Rociera y 
Andaluza Ciudad de Badalona

19 de maig, a les 18 h, a l’AV del Centre 
Concert de guitarra Joves Talents
Hi actuaran els guitarristes guanyadors 
del VII Concurs Infantil de Guitarra AMIC 
Lopategui 2018 i alumnes del Conservatori 
Professional de Música de Badalona.
A càrrec de l’Associació de la Guitarra de 
Badalona 

26 de maig, al Centre Cultural  
l’Escorxador – Nau 3
ARTIS CoPa 2018. Art i Públic
Punt de trobada anual d’artistes badalonins 
i d’altres parts del món, que poden exposar, 
intercanviar experiències, observar altres 
formes de creació i dur a terme creacions 
col·lectives. Obert a Tothom. A càrrec 
de l’associació artística juvenil Comuna 
Paradís.

27 de maig, al Centre Cívic Can Cabanyes
Festa Indiana 2017
Activitats infantils, actuacions i un sopar 
solidari amb degustació de tripa.

29 de maig, a les 19 h, a l’Espai Betúlia
“Pompeu Fabra, el lingüista”
Conferència de Coloma Lleal, catedràtica 
emèrita de Filologia de la Universitat de 
Barcelona, en el marc de l’Any Fabra.

30, 31 de maig i 1 de juny, de 10 a 12 h,  
al Palau Municipal d’Esports
18a Trobada de Nens i Nenes Dansaires  
de les escoles de Badalona 
A càrrec del Grup de Treball de Mestres  
de Música de Badalona.

M’agrada Badalona durant les Festes de 
Maig per...
Durant les Festes de Maig, s’engega una 
nova iniciativa a càrrec de Whats’Up, amb el 
lema “M’agrada Badalona durant les Festes 
de Maig per ... “ Els participants redactaran 
les seves experiències i reflexions entorn 
de les festes, amb la creació del hastag 
#IloveBadalonaFestesDeMaig.
Participa-hi!
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NOTES 
ESPAIS DE VENDA DE MOCADORS  
DE LES FESTES DURANT EL MES DE MAIG

ESPAI DE VENDA DE LA TASSA DEL DIMONI
Al Museu de Badalona, durant tot l’any. Preu: 4 euros

 

Oficina de Turisme de Badalona,  
C. de Francesc Layret, 78-82
Horari: de dilluns a diumenge de  
10 a 14 h. De dimarts a divendres 
de 16 a 19 h. Festius de 10 a 14 h. 
Museu de Badalona,  
pl. de l’Assemblea de Catalunya, 1
Horari: de dimarts  a dissabte de  
10 a 14 h i de 16 a 20 h.  
Diumenges i festius de 10 a 14 h.
Biblioteca Canyadó i Casagemes - 
Joan Argenté,  
C. de Jacinto Benavente, 3
Horari: de dilluns a divendres 
de 16 a 20.30 h. Dimarts, dijous i 
dissabtes de 10 a 14 h.  
Festius tancat.

Biblioteca Central Urbana Can 
Casacuberta,  
C. de Mossèn Anton, 40-48
Horari: de dilluns a divendres de  
10 a 20.30 h. Dissabtes de 10 a 14 h. 
Festius tancat.
Biblioteca Llefià - Xavier Soto, 
carrer del Planeta Mart, 2-10
Horari: de dilluns a divendres 
de 16 a 20.30 h. Dimarts, dijous i 
dissabtes de 10 a 14 h.  
Festius tancat.
Biblioteca Lloreda,  
av. de Catalunya, bloc 56-62
Horari: de dilluns a divendres 
de 16 a 20.30 h. Dimarts, dijous i 
dissabtes de 10 a 14 h.  
Festius tancat.

Biblioteca 
Pomar, av. del 
Primer de Maig, s/n
Horaris: de dilluns a 
divendres de 16 a 20.30 h. Dijous i 
dissabtes de 10 a 14 h.  
Festius tancat.
Biblioteca Sant Roc, av. del 
Congrés Eucarístic, s/n
Horari: de dilluns a divendres 
de 16 a 20.30 h. Dimarts, dijous 
i dissabtes de 10 a 14 h. Festius 
tancat.
Preu: 1 euro

VENDA D’ENTRADES  
ALS TEATRES 
Cyrano: 26 €
Mal Martínez: 14 €
Oh quina nit!: 10 €
Adossats: 26 €
Adéu Bienvenida: 6 €
Venda d’entrades a  
www.teatrezorrilla.cat, a  
www.ticketea.com, a la taquilla del 
Teatre Zorrilla, de dijous a dissabte 
de 18 a 20.30 h, i dues hores abans 
de l’espectacle.

VENDA DE TIQUETS PER 
AL DINAR POPULAR
Preu dels tiquets: adults, 8 €  i  
nens, 5 €.
23 d’abril, al carrer de Francesc 
Layret, a les paradetes de CASiP, 

DeMASIAts, Òmnium Jove i 
Bastoners. 
4 de maig, a les paradetes de la 
Comissió de Festes, on es vendran 
els tiquets de la Nit del Mono.
5 de maig, al parc de Ca l’Arnús, al 
bar del Racó Íntim.

INSCRIPCIONS
XXXIX  CURSA POPULAR
Inscripcions a  
www.badalona.cat
Preu: 2 euros els circuits mini i 
mitjà i 5 euros el circuit gran

HORARIS
EXPOSICIÓ:  
“FORJADORS DE LA FESTA”
Sala Josep Uclés del Centre 
Cultural El Carme  
(C. de Francesc Layret, 78-82)

De l’1 a 20 de maig de dilluns 
a divendres, de 16 a 20.30 h, i 
dissabtes, diumenges i festius d’11 
a 14 h i de 16 a 20.30 h.  
Visites escolars concertades a 
elcarme@badalona.cat

EXPOSICIÓ:  
“EL DIMONI A L’ESCOLA”
Centre Cívic Dalt la Vila (carrer del 
Germà Bernabé, s/n)
De dilluns a divendres,  de 9 a 14 h 
i de 16 a 21 h. Dissabtes  de 16 a  
21 h i diumenges tancat.

RACÓ ÍNTIM
Fins a les 21 h s’hi accedeix per les 
entrades dels carrers d’Urgell, de 
Sant Bru i de la riera de Canyadó. 
A partir de les 21 h, l’accés i 
la sortida són per la riera de 
Canyadó.

En cas de pluja les activitats culturals es podran traslladar a espais alternatius
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MESURES DE SEGURETAT I 
RECOMANACIONS PER ALS ACTES DE FOC  

Guants Calçat tancat Jaqueta 
gruixuda de 
cotó, pantalons 
llargs tipus texà

Barret i ulleres Mocador per  
al cap i el coll

DIADA TRABUCAIRE
• Es recomana als assistents portar 

protecció auditiva.

• No s’ha d’encendre res ni fumar a prop 
de les bosses que contenen pólvora.

• No s’ha d’envair l’espai on el grup de foc 
fa l’actuació ni agafar ni destorbar cap 
dels seus membres.

• No s’ha de col·locar el cos sobre la 
vertical de les armes d’avantcàrrega en 
finestres i balcons.

PIROMUSICAL, CREMADA DEL DIMONI, 
I TANQUEM LA FESTA... A POMAR!!!
• Respecteu la distància de seguretat, 

col·loqueu-vos darrere de les tanques 
que delimiten l’espai i atengueu les 
instruccions de Protecció Civil i del 
personal de seguretat.

• En cas d’accident, mantingueu la calma, 
faciliteu l’accés de les assistències 
sanitàries i seguiu les seves instruccions.

• No dispareu petards en el lloc on es 
desenvolupa un acte o en els carrers 
adjacents, perquè pot provocar una allau 
de públic amb conseqüències greus.

• Quan finalitzi l’espectacle pirotècnic, 
desallotgeu el lloc ordenadament.

• En cas que necessiteu ajut mèdic, feu-vos 
veure davant  el personal sanitari o de 
seguretat.

• Eviteu aparcar bicicletes o ciclomotors 
als llocs on es desenvolupen els actes 
i en els carrers adjacents. En cas d’una 
evacuació, poden ser un obstacle.

NIT DEL MONO, NIT DE SANT 
ANASTASI, PASSADA DE SANT 
ANASTASI, ANADA A L’OFICI, 
CORREFOC INFANTIL I CORREFOC
Als propietaris d’establiments i als veïns

• Per evitar accidents, retireu del carrer 
qualsevol obstacle que pugui destorbar 
el recorregut de l’acte de foc, com per 
exemple testos amb plantes, taules, 
cadires, ombrel·les i altres objectes 
situats a la via pública.

• Retireu els vehicles de la zona per on 
passarà la cercavila de foc, per evitar 
mals a la gent i al vostre propi cotxe.

• Tanqueu les portes, les finestres i els 
balcons, i protegiu les obertures per 
impedir l’entrada de coets i de guspires 
que puguin causar un incendi.

• Recolliu la roba estesa i plegueu els 
tendals per prevenir que es puguin 
encendre.
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Eviteu  
aglomeracions

Eviteu infants  
en cotxet

Protecció  
auditiva

No llenceu  
aigua

Protegiu la 
façana

Protegir les  
finestres amb  

cartró

• Per més que els assistents al correfoc 
us demanin aigua per reduir la calor, no 
els en tireu. Així evitareu que la pólvora 
es mulli i exploti o surti en una direcció 
imprevista en lloc de cremar-se.

• Protegiu els aparadors i les vidrieres 
ubicades en l’itinerari que seguiran 
els grups de foc. Podeu utilitzar com 
a protecció cartrons per tal d’evitar 
cremades als vidres i altres elements 
de l’immoble. Podeu recollir cartró, de 
manera gratuïta, a la seu de l’AV del 
Centre (carrer Sant Miquel, 34) els dies 3, 
4, 7, 8 i 9de maig, de 17 a 20 h, i el dia 10 
de maig, de 16 a 19 h. 

Als espectadors i als participants

• Informeu-vos bé per on passarà 
el recorregut de foc i seguiu les 
recomanacions dels organitzadors i 
dels serveis d’ordre, a fi que la vostra 
participació en aquests actes esdevingui 
una autèntica festa.

• La roba més idònia per assistir als actes 
amb foc és la de cotó gruixut, amb 
màniga llarga, pantalons llargs tipus 
texà, barret de roba o de palla i calçat 
esportiu que us agafi i tapi bé els peus. 
Eviteu participar activament en l’acte 
si porteu roba de fibra sintètica, ja que 
provoca greus cremades en cas que 
accidentalment s’encengui.

• Si per qualsevol circumstància se us 
encén la roba, tireu-vos a terra i rodoleu 
per apagar les flames. Sobretot, no 
correu, les flames s’estendrien i serien 
més virulentes.

• Espereu a la comitiva en carrers amples i 
eviteu en la mesura que us sigui possible 
les aglomeracions i els taps de gent.

• No demaneu aigua als veïns, així evitareu 
taps i relliscades i també evitareu que 
la pólvora es mulli i exploti en lloc de 
cremar-se.

• No envaïu l’espai on el grup de foc fa 
l’actuació i no agafeu ni destorbeu cap 
dels seus membres.

• No es pot encendre foc ni fumar al 
voltant de les bosses o receptacles del 
material pirotècnic, ni dels portadors del 
material que utilitzen els grups referits.

• Els participants han de mantenir la 
distància de seguretat adequada per 
prevenir-se de les espurnes i detonacions 
dels productes pirotècnics que s’usen 
tradicionalment.

• Eviteu assistir a aquests actes amb 
infants en cotxet.

• Cal seguir els consells dels equips 
d’emergència

En tots els casos, i per tant també si es 
produeix un accident, l’incompliment 
d’aquestes mesures de seguretat i 
recomanacions per als actes de foc serà 
responsabilitat de cada participant.
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CULTURA AL TEU ABAST
La informació cultural de badalona 
a través dels mitjans digitals

Portal web de les  
Festes de Maig
Completa informació de les activitats, 
espais, dies, horaris, etc.

www.festesdemaig.cat

Vols publicar la teva 
activitat a l’agenda 
d’actes de l’Ajuntament?
Completa informació de les activitats 
culturals que se celebren a la ciutat. Si 
tens interès que l’activitat cultural que 
organitzes estigui a l’agenda cultural, 
emplena aquest tràmit en línia:  
http://ves.cat/jMTm.

Xarxes socials de l’Àmbit 
de Badalona Educadora:

Xarxes socials de les Festes de Maig
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A LES FESTES DE MAIG HI PARTICIPEN:
Associació Festa del Dibuix, Associació de Puntaires Montserrat Niubó, Associació 
Sociocultural Districte Apatxe,  Associació de Veïns de Dalt de la Vila, Associació de Veïns 
del Centre, Aupamusic,  Badalona Bèsties de Foc, Badalona Sardanista, Banda Simfònica 
de Badalona, Bastoners de Canyet, Bèsties i diables de la Salut,  Bufons del Foc, Castellers 
de Badalona, Centre Aragonès de Badalona, Círcol Catòlic, Colla de Geganters de Badalona, 
Comissió de Festes de Badalona, Comissió de Festes de la Salut, Confraria de Sant Anastasi, 
Coordinadora d’Entitats Badalonines de Cultura Tradicional i Popular Catalana, Diables de 
Badalona, Diables Kapaoltis de Llefià, Esbart Sant Jordi de l’Orfeó Badaloní, Esbart Infantil 
de l’Esbart Sant Jordi, escoles Artur Martorell, Badalona Port, Bufalà, Can Barriga, Gitanjali, 
Joan Coret, Jungfrau, Llorens Artigas, Lola Anglada, Maristes Champagnat, Maregassa, 
Mercè Rodoreda, Minguella,  Montigalà, Salesians, Salvador Espriu i Ventós Mir, Escola d’Art 
i Superior de Disseny Pau Gargallo, escoles de dansa Ballet Sílvia Pallissera, Danzalona, Emi 
Vivas, L’Atelier des Artistes, Marisa Yudes, Moviment2, Ritmes, Stil i Tempo, Fundació Ateneu 
Sant Roc, La Bossa Verda, Miquelets de Badalona Colla Trabucaire, Museu de Badalona i 
Orfeó Badaloní.

Ho organitza:
Ajuntament de Badalona i Comissió 
de Festes de Badalona

Ho gestiona:
Badalona Cultura, SL

Hi col·labora:
Anís del Mono

Centre Comercial Montigalà

Centre de Normalització Lingüística 
de Badalona i Sant Adrià

Diputació de Barcelona

Escola d’Art i Superior de Disseny

Pau Gargallo

La Vanguardia

Museu de Badalona

Oficina de Turisme de Badalona

Televisió de Badalona

TUSGSAL

El disseny del cartell de les Festes 
de Maig s’encarrega a l’Escola Pau 
Gargallo de Badalona
Guanyadora: Sandra Fernández

Finalistes: Alberto Delgado i Gisela Neira

20è Premi de Disseny del Dimoni  
de Badalona, Crema’l tu!
Guanyador: Antonio Amador

Finalistes: Carme Rubio i  Albert Navarro  

Constructor del Dimoni:  
Ramon de los Heros

Disseny gràfic del pla de comunicació 
de les Festes de Maig 2018
Miquel Guasch 

Fotografies de cultura popular 
Miquel Guasch pàg. : 9, 12, 18, 19, 22, 24, 
de la pag. 26 a la 31, de la pàg. 34 a la 47.

Albert Navarro pàg. : 17

Albert Perpinyà pàg. : 8
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ELS CARTELLS DE LES  
FESTES DE MAIG DES DE 1996
El cartell de les Festes de Maig, des de l’any 2007, es tria a partir de propostes fetes pels 
estudiants de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo de Badalona, fruit d’una 
col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i l’Escola.

2000 2001 2002 2003

2008 2009

2014

2010

2015

2011
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1996 1997 1998 1999

2006 20072004 2005

2016 2017 2018

2012 2013



Divendres 11 Dissabte 12 Diumenge 13 Dissabte 19 Diumenge 20 Divendres 25 Dissabte 26 Diumenge 27
Tot el dia  
Festivitat  
de Sant Anastasi

Tot el dia 
Fira de l’Arrop /

Vila d’Arts

10 h  
Festa del Dibuix

10.30 h 
Anada a l’Ofici

19 h  
Sardanes        
Cobla Marinada

11.30 h  
Cercabèstia

17.30 h  
Correfoc infantil

22 h  
Correfoc 

12 h  
Diada  Castellera

19 h  
Actuació infantil

The Git and Jalis

9.15 h  
Cursa Dimoni

23.30 h  
Concert Cal Triringu 
Sense Sal 
La Tribut FM

20 h  
Festa a Baix 
a Mar

18 h  
Oh quina Nit!

19 h   
Mal Martínez

21 h 
Adossats

18 h  
Adéu Bienvenida

14.30 h  
Dinar popular

16.30 h 
Reggae per a Xics

21 h  
Banda Simfònica

18 h  
Festival de Jotes   

19 h   
Mostra de 
Dansa

17.45 h  
Faldilles Enlaire

18 h   
Maig en Dansa

19 h Sardanes 
Ciutat de Terrassa

18.30 h  
Diada Trabucaire

19 h Happy Food 
Truck Veggie 
Edition

13 h Happy Food 
Truck Veggie 
Edition

13 h Happy Food 
Truck Veggie 
Edition

Tarda i nit 
Festa de Las 
Migas

Tot el dia 
Festa de Las 
Migas

19 h Tanquem   
la Festa … Pomar!

Dilluns 1 Dijous 3 Divendres 4 Dissabte 5 Diumenge 6 Dijous 10

Dalt de la Vila
18 h  
Ofrena d’ous a  
les  Clarisses

Parcs de Can 
Solei i de Ca 

l’Arnús

18 h
Racó Íntim

10 h 
Festa Badiu

Plaça de la Vila

19 h  
Pregó

20 h  
Concert Filomenes

21.30 h 
Forjadors de  
la Festa a la façana

12.30 h  
Actuació Infantil 
Pentina el Gat

17 h Badagegants

Trobada de gegants

NIT DE SANT 
ANASTASI
20 h Seguici de la Ciutat

Rambla

11 h 
Sigues la Festa!

10 h  
Festa El Dimoni a 
l’Escola

10 h Trobada  
de Puntaires

11 h  
Cercavila Petita

11.30 h 
Ballada de Swing

21.15 h Tanda de Lluïment

21.30 h Acte Sacramental

Platja

Plantada del Dimoni 
(fins al dia 10)

22 h  
Piromusical i 
Cremada del Dimoni

Teatres

21 h  
Teatre Cyrano

Plaça de la Plana

19.15 h  
Badegegants

Mostra de balls  
de gegants

18 h Ball de gent gran, 
Orquestra Selvatana

23.15 h Ball del Micaco,  
Orquestra Selvatana

Plaça de Font i 
Cussó

Plaça Assemblea 
de Catalunya

 

CC El Carme
19 h Exposició 
dels Forjadors de 
la Festa

Plaça Pompeu 
Fabra

18.30 h  
BaTOCona

Plaça del 
Centenari

23.15 h Concert de Festes  
Indestructible 
Txarango i  
Tremenda Jauría

Fabrica Anís del 
Mono

22 h
La Nit del Mono

Parc de 
l’Escorxador

Plaça de Trafalgar 10 h
Dia del Micaco

Parc de 
Montigalà

10.30 h
Montigalà Arts
Festival

Plaça de Sant Roc
10 h  
Fira d’Artesania

Escola Sant Jordi



Divendres 11 Dissabte 12 Diumenge 13 Dissabte 19 Diumenge 20 Divendres 25 Dissabte 26 Diumenge 27
Tot el dia  
Festivitat  
de Sant Anastasi

Tot el dia 
Fira de l’Arrop /

Vila d’Arts

10 h  
Festa del Dibuix

10.30 h 
Anada a l’Ofici

19 h  
Sardanes        
Cobla Marinada

11.30 h  
Cercabèstia

17.30 h  
Correfoc infantil

22 h  
Correfoc 

12 h  
Diada  Castellera

19 h  
Actuació infantil

The Git and Jalis

9.15 h  
Cursa Dimoni

23.30 h  
Concert Cal Triringu 
Sense Sal 
La Tribut FM

20 h  
Festa a Baix 
a Mar

18 h  
Oh quina Nit!

19 h   
Mal Martínez

21 h 
Adossats

18 h  
Adéu Bienvenida

14.30 h  
Dinar popular

16.30 h 
Reggae per a Xics

21 h  
Banda Simfònica

18 h  
Festival de Jotes   

19 h   
Mostra de 
Dansa

17.45 h  
Faldilles Enlaire

18 h   
Maig en Dansa

19 h Sardanes 
Ciutat de Terrassa

18.30 h  
Diada Trabucaire

19 h Happy Food 
Truck Veggie 
Edition

13 h Happy Food 
Truck Veggie 
Edition

13 h Happy Food 
Truck Veggie 
Edition

Tarda i nit 
Festa de Las 
Migas

Tot el dia 
Festa de Las 
Migas

19 h Tanquem   
la Festa … Pomar!



INFORMACIÓ
Servei d’Atenció  Ciutadana
Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12 
planta baixa (edifici El Viver)
T 934 832 920

www.badalona.cat
www.festesdemaig.cat

facebook.com/festesdemaig 
twitter.com/festesdemaig

facebook.com/culturaBDN
twitter.com/culturaBDN
pinterest.com/culturabdn
youtube.com/user/ajbadalonacultura

Oficina de Turisme de Badalona
Carrer de Francesc Layret, 78-82 
T. 934 832 990

Amb el suport de:

Ho gestiona:

Hi col·labora:


