


Espais de venda dels mocadors de les Festes: 
vegeu la informació a la pàg. 70

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!

Posa’t el  
mocador solidari

Estic segur que tant per a vosaltres, com 
per a mi, el mes de maig és un dels més 
esperats de tot l’any. És quan Badalona es 
posa ben maca i celebra, com cada any, 
les seves festes.

El maig marca l’etapa final del curs 
escolar, s’apropa l’estiu i cada vegada ve 
més de gust sortir al carrer i fer activitats. 
En una ciutat com aquesta, de les més 
grans i importants de Catalunya, les 
opcions d’oci, de música, d’activitats 
o de cultura tradicional i popular, han 
de ser moltes en aquestes festes, i així 
queda reflectit en el calendari. Durant 
diversos dies, la ciutat serà un referent 
en participació ciutadana, en projecció 
mediàtica i en qualitat artística de les 
propostes que es presenten. Aquest 
any es dupliquen els concerts de festes, 
que seran els dies 10 i 11. A més, es 
traslladen al passeig Marítim, per tal 
que pugui gaudir-ne més gent. Chenoa, 
Búhos, Maldita Nerea o Tequila, seran 
els encarregats de fer-nos ballar i cantar 
aquell cap de setmana.

També acollirem actuacions en un dels 
indrets més bonics que tenim a Badalona, 
el parc de Ca l’Arnús, per on desfilaran 
diferents tipus d’artistes, des de la Judit 
Neddermann fins a en Joan Miquel Oliver, 
passant per artistes de circ o la companyia 
badalonina Xirriquiteula Teatre.

I com a final de festa, no vull oblidar-
me del concert que farem el dia 17 de 
maig, a la plaça del Centenari, al Turó 
d’en Caritg. Serà la primera vegada que 
a Badalona celebrem el Dia Mundial 

LES FESTES QUE 
BADALONA ES MEREIX

Contra l’Homofòbia, Bifòbia i Transfòbia, 
amb una festa en la qual actuaran 
Marta Sánchez, Famous i Ruth Lorenzo, 
amb la intenció de reivindicar els 
drets del col·lectiu LGTBIQ+. A més 
a més d’aquesta jornada, també es 
reivindiquen els drets d’aquest col·lectiu 
amb la inclusió dels colors de la seva 
bandera en el mocador. Una magnífica 
oportunitat per a què Badalona sigui 
capdavantera pel que fa a la igualtat de 
les persones, independentment del seu 
sexe, tendència o identitat sexual.

Aquestes sí que són les festes que 
Badalona es mereix.

VISCA LES  
FESTES DE MAIG! 

Visca Badalona!

Alex Pastor



Sota el lema «Badalona alça les mans enfront 
de les violències masclistes», l’Ajuntament de 
Badalona aposta per unes festes igualitàries, 
inclusives, lliures de sexisme i LGTBfòbia. Per 
això,   enguany, tornarem a comptar amb un 
Punt Lila que donarà informació i prestarà 
atenció a qualsevol persona que hagi patit o 
presenciat una agressió sexista o LGTBfòbica.

Volem que les festes siguin per a tothom i 
que ningú se’n senti exclòs, per cap motiu.

Volem que no es normalitzin comportaments 
inadequats que violenten la persona: 
molestar, fer comentaris ofensius i bromes 
sexuals, no respectar l’espai, dur a terme 
frecs i tocaments, etc. Això no és lligar, no 
t’equivoquis.

Volem que cada persona respecti la 
individualitat i la singularitat de l’altra. 
Cadascú de nosaltres és diferent i està bé 
que així sigui. L’Ajuntament reivindica  la 
diferència i la diversitat.

Volem que cadascú sigui lliure de triar el que 
vol fer i amb qui vol parlar o ballar, no que se 
li imposi, coaccioni o forci. 

Volem unes festes segures, en les quals 
l’única preocupació que tinguem sigui 
passar-nos-ho bé.

Volem que siguis valent i valenta i que si una 
cosa et molesta, et violenta o t’incomoda 
diguis: NO! Ningú té dret sobre el propi cos 
excepte un/a mateix/a.

I volem sobretot la teva complicitat.  Si 
presencies una agressió sexual, no miris cap 
a un altre costat: aïlla l’agressor/a i ajuda la 
víctima, si pots.

Tens a la teva disposició el personal de 
seguretat present a l’acte o el de l’estand de 
les Festes. T’informaran i assessoraran sobre 
el que pots fer.

I ara sí, amb total llibertat, cridem

NO és NO
I NOMÉS UN SÍ ÉS UN SÍ

Per a unes festes igualitàries, inclusives,  
lliures de sexisme i LGTBfòbia

Visca les Festes de Maig!

La Festa torna al carrer un any més, trencant la rutina 
i omplint la ciutat de les activitats més diverses. El 
mes de maig és el moment de l’any més esperat pels 
badalonins i les badalonines. Des de fa set anys la 
Comissió de Festes treballa per unes festes populars, 
participatives, plurals i descentralitzades, per mostrar la 
realitat de la Badalona diversa. Enguany, com els altres, 
la Comissió de Festes ha treballat amb l’Ajuntament per 
programar una serie d’actes per a què la ciutadania de 
base hi respongui. Hem de dir, però, que per a nosaltres 
la festa és una cosa viva, que té lloc als carrers i que 
implica la comunió de tota la societat des de la igualtat. 
El nostre principal objectiu és treballar en xarxa, 
cooperativament, des de les ciutadania activa.

Seguim pensant que el dia 11 de maig, Sant Anastasi, 
és el dia principal de les festes. Per això seguim 
apostant perquè sigui un dia dedicat als infants, ja 
que són els que viuen més la Festa i han de ser el 
futur de la comunitat. Hem d’apuntar que enguany 
l’augment de pressupost ha possibilitat que s’amplii la 
programació artística, tot i això no hem d’oblidar que 
les festes no són només consum, o participació passiva, 
sinó que cal viure-les intensament. Per això fem una 
crítica a la manca de programació reflexiva i popular. 
Abans d’acabar, volem recordar-vos que cal consumir 
responsablement i que feu servir els gots de la festa, 
per no generar més residus dels necessaris i que només 
sí és sí.

Us animem a sortir al carrer, a gaudir de la festa,  
passar-ho bé, a participar-hi, en definitiva viure la festa! 
Per a nosaltres doncs, que comencin les Festes de Maig.
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Representants dels balls de cultura 
tradicional i popular de Badalona, 
juntament amb els administradors 
de la Confraria de Sant Anastasi, es 
dirigeixen a l’Església de Santa Maria, 
on el rector beneeix una cistella d’ous 
portada de mans dels administradors. 
Un cop acabada la benedicció, el 
seguici -encapçalat per la bandera de la 
Confraria- es dirigeix al convent de les 
monges Clarisses de la Divina Providència, 

passant pels carrers del Temple, de Sant 
Francesc, Canonge Baranera, Mar, Ribas 
i Perdigó i Arnús. A dins del convent, 
l’Administració de la Confraria de Sant 
Anastasi farà ofrena de la cistella d’ous, 
tal com indica la tradició, per demanar 
i pregar que la climatologia respecti els 
actes festius durant el mes maig. L’ofrena 
estarà acompanyada per una mostra de 
balls tradicionals durant la pregària de les 
vespres del dissabte.

Ja s’acosten les nostres festes, per això 
us convidem a la gran festa de la cultura 
tradicional i popular badalonina on 
la podreu viure des de dins: 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 podreu fer!

A càrrec de la Coordinadora d’Entitats 
Badalonines de Cultura Tradicional 
i Popular Catalana i de la Colla de 
Geganters de Badalona.

DISSABTE 27 D’ABRIL

98

18 h, a l’Església de Santa Maria

OFRENA D’OUS  
A LES CLARISSES

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

DIMECRES 1 DE MAIGDEL 25 D’ABRIL AL 7 DE MAIG

Exposició de les creacions presentades a l’edició d’enguany del concurs El Dimoni 
a l’Escola, en què han participat els nens i les nenes dels centres d’educació 
primària i d’educació especial de Badalona.

Tot el dia, al Centre Cívic Dalt la Vila

EXPOSICIÓ EL  
DIMONI A L’ESCOLA

SIGUES LA FESTA!



Inici de la plantada de 
dimonis infantils
La imatge del Dimoni ha estat creada 
a partir del XXI Premi de Disseny del 
Dimoni de Badalona, Crema’l tu!. El 
disseny guanyador ha estat el d’Anastasia 
Druzhininskaya, amb el lema “El Dimoni 
del mar”, que és una al·legoria contra el 
llançament de residus al mar i les platges i 
en favor de cuidar el mar i del reciclatge.  

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 les 9 a les 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- acompanyats 
d‘un adult.

20162015 2017 2018

20001999 2001 2002
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DE L’1 AL 10 DE MAIG
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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

Ho patrocina:



FORJADORS DE LA FESTA
Manifestacions festives de cultura tradicional i 
popular de Badalona

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ

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

capgrossos, l’Àliga, el drac Dom Fumera i 
els dragolins Pomada, Xarop i Xeringueta, 
habitualment 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 19 de maig! Consulta’n els 
horaris a l’apartat Notes.

1312

DIMECRES 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

DIJOUS 2 DE MAIG

Amb motiu del desè aniversari de Màgic Badalona, 
enguany el centre comercial presenta una sèrie 
d’activitats d’apropament a les Festes de Maig. 

A partir del 2 i fins al 18 de maig, a la plaça del 
centre comercial es podrà visitar una exposició 
centrada en la figura del Dimoni, durant el període 
2009-2019: les deu darreres creacions, dissenyadors 
i procés de construcció a càrrec de Ramon de 
los Heros, dibuixant i artista plàstic badaloní, 
especialista en la construcció d’escenografies. 

També, el dia 4 de maig, a partir de les 19 h, es 
faran diferents activitats a la terrassa del centre 
comercial. Els diables Kapaoltis duran a terme un 
espectacle de pirotècnia, precedit per la narració de 
contes inspirats en la cultura tradicional i popular de 
Badalona i diversos tallers infantils com el de pintar 
cares o acolorir la figura del Dimoni 2019. 

A càrrec del centre comercial Màgic Badalona.

19 h, al centre comercial Màgic Badalona

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ

MÀGIC MAIG
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DIVENDRES 3 DE MAIG  
19 h, a la plaça de la Vila  

PREGÓ DE 
LES FESTES 
DE MAIG

Nicolás 
Laprovittola

A CÀRREC DE

Nicolás Laprovittola (Morón, Argentina, 
31/01/1990) és el base del primer equip 
del Club Joventut Badalona, on va arribar 
el gener del 2018, procedent del Zenit de 
Sant Petersburg rus.

Gràcies al seu talent i al dels seus 
companys, el Joventut de Badalona ha 
aconseguit assolir fites a les quals no 
s’arribava des de fa anys. En aquests 
moments, Nicolás Laprovittola lidera el 
ranking d’anotadors en tota la lliga ACB 
i ha estat un dels jugadors estrella de 
la Copa del Rei d’aquest any. El nom de 
Badalona ha tornat a ressonar per tot el 
país després de l’impuls que ha donat el 
jugador a la Penya a través del seu bon 
joc, lideratge i qualitat.

Toc d’Inici
És una crida als ciutadans i ciutadanes i 
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
El pregoner farà el parlament i l’alcalde 
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 Suñé i coreografia a càrrec de la 
Colla de Geganters de Badalona.

Els Onze Trons de Sant Anastasi ens 
anuncien que la festa acaba de començar.

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 seguici format pels Macers de la 
ciutat, la Confraria de sant Anastasi, els 
Castellers, les Danses de Maig, l’Àliga, 
el Ball de Miquelets i la Corporació 
municipal, pujarà pel carrer de Sant 
Anastasi fins arribar a la capella del sant.

L’alcalde donarà el mocador de les Festes 
de Maig a l’enxaneta dels Castellers de 
Badalona que, coronat el pilar, el posarà a 
sant Anastasi.

Danses de Maig
A continuació, el seguici tornarà a la plaça 
de la Vila, on s’acabarà l’acte amb les 
Danses de Maig a càrrec de l’Esbart  
Sant Jordi. 

Amb un/a 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 19 h, i a Televisió de Badalona, de 19 a 19.30 h.

19 h, a la plaça de la Vila

Nicolás Laprovittola és internacional 
absolut amb la selecció argentina i 
durant la seva carrera ha acumulat molts 
guardons amb el combinat nacional: Or 
al FIBA Americas sub-18 del 2008, or al 
Campionat Sudamericà del 2012, bronze 
al FIBA Americas del 2013, plata al 
Campionat Sudamericà del 2014, plata 
al FIBA Americas del 2015 i plata al FIBA 
AmeriCup del 2017.

En l’àmbit de clubs, tots els títols que 
Laprovittola ha guanyat han estat amb el 
Flamengo: Campió de l’NBB 2013-14 del 
Brasil, campió de la Lliga de les Amèriques 
2013-14, campió de l’NBB 2014-15 del  
Brasil i campió de la Copa 
Intercontinental 2014-15.
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LA BANDA DEL COCHE ROJO
CONCERT   20 h, a la plaça de la Vila  

És un dels grups de versions més destacats i venerats del país, i presentarà a Badalona 
la seva nova gira. Amb una trajectòria ininterrompuda de més de quinze anys, farà un 
repàs en clau humorística del panorama musical actual, des de l’ska més festiu fins al 
pop de dives, des del reggaeton més comercial fins al trap més gamberro,  
passant pels èxits en català del moment o el techno de discoteca. 

1716

PROJECCIÓ DELS 
FORJADORS DE LA FESTA 
A LA FAÇANA

LA NIT DEL MONO

21.15 h, a la plaça de la Vila  

21.30 h, a la plaça de la Vila  

És una projecció interactiva feta amb 
Scratch pels alumnes de diferents centres 
educatius de la ciutat. La projecció serà 
el resultat d’un procés de treball en el 
qual els mateixos alumnes han triat els 
elements festius a representar que han 
considerat més significatius.

Hi participen: Col·legi Badalonès,  
Institut Baetulo, Escola Pau Picasso, 
Escoles Minguella, Institut  Eugeni d’Ors i 
Col·legi Maristes Champagnat Badalona.

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

Música, foc, balls tradicionals, bestiari de 
tota mena i molta gresca per donar la 
benvinguda a la primera nit de les Festes 
de Maig. Una cercavila nocturna i festiva 
que recorrerà alguns carrers de la ciutat i 
que comptarà amb més d’una sorpresa.

A càrrec de la Comissió de Festes de 
Badalona.

DIVENDRES 3 DE MAIG
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DIVENDRES 3 DE MAIG DISSABTE 4 DE MAIG

ARTS A CA L’ARNÚS
Enguany presentem Arts a Ca l’Arnús, una programació de tres dies d’activitats culturals 
que ningú no es pot perdre. Des d’una nit de jazz fins al pop provinent de les Illes, passant 
per la intimitat del Racó Íntim, el teatre infantil o el circ per a tota la família, entre d’altres. 
El parc de Can Solei i de Ca l’Arnús es vesteix de gala durant els dies 3, 4 i 5 de maig.

Al parc de Can Solei i de Ca l’Arnús  10 h, a la Rambla

XXXIII 
TROBADA  
DE PUNTAIRES
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.

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

EXPOSICIÓ 
“BADALONA, UNA 
MAR DE PUNTES”
A la mostra es poden veure treballs clàssics 
i contemporanis realitzats per puntaires 
de Badalona.21.30 h

Esteve Genís amb 
EGT Band i Game 
of Tones BCN
Esteve Genís és un vocalista badaloní de 
llarga trajectòria com a solista i professor 
de cant a l’Escola de Música Moderna de 
Badalona (EMMB). A Viatge, el seu nou 
projecte, conflueixen una gamma variada 
d’estils amb aires de r’n’b i jazz, i  ens el 
presentarà amb la col·laboració d’EGT 
Band i del sextet vocal Game of Tones BCN.

Aquesta big band encapçalada per Judit 
Neddermann, Kathy Sey i Iolanda Sey 
obre el ventall rítmic amb la mirada 
posada també sobre altres sonoritats 
caribenyes. El seu nou disc, Maraca Soul, 
afegeix nous colors com el boogaloo 
o el calypso a la fórmula magistral 
de la banda, que és transformar 
perles de la música negra a través del 
contratemps jamaicà i d’uns voluptuosos 
arranjaments per a big band. De 
Stevie Wonder a Harry Belafonte, de 

Ray Barretto a The Slackers o dels 
Skatalites a Nina Simone, serà una 
actuació musical on conflueixen 
alguns dels músics  més rellevants de 
la nova escena jazz del país. 

CONCERT DE JAZZ
22.30 h

The Gramophone Allstars Big Band
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DISSABTE 4 DE MAIG

11 h, a la Rambla

CERCAVILA 
PETITA
La Cercavila Petita té com a objectiu la 
participació i la mostra dels elements 
festius de la ciutat que poden ser portats 
per infants i dels elements que han creat 
les escoles: gegantons, capgrossos, bèsties 
i cuques.

Hi participaran en Tasi i la Mariona 
-que portaran nens i nenes del Col·legi 
Maristes-, els nens i nenes dels Geganters 
de Badalona i l’Esbart infantil Sant Jordi 
de l’Orfeó Badaloní i els dracs, les cuques, 
els capgrossos i els gegants i gegantons 
de les escoles i entitats següents: Artur 
Martorell, Badalona Port, Betúlia, 
Bufalà,  Can Barriga, Gitanjali, Jungfrau, 
Lola Anglada, Maristes Champagnat, 
Mercè Rodoreda,  Montigalà, Salesians, 
Salvador Espriu, Ventós Mir i Associació 
Sociocultural Districte Apatxe.    

12 h, a la plaça de la Vila

Tanda de 
lluïment
Les colles participants faran una tanda de 
lluïment al centre de la plaça.

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

DEL 6 AL 26 DE MAIG 

És una activitat didàctica i lúdica en línia 
que consisteix a contestar correctament 
les preguntes que es formularan cada 
dia al seu web sobre la nostra ciutat, de 
qualsevol àmbit: història, personatges, 
actualitat, esports, comerç, etc. El primer 
premi és un  cap de setmana a Lisboa per 
a dues persones, gentilesa de Roda El 
Món.

A càrrec de l’Associació  
El Joc de Badalona.

EL JOC DE BADALONA

12.30 h, a la plaça de la Vila

Final de festa
Amb la Tresca i la Verdesca i el seu espectacle Zum. 
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BADAGEGANTS 2019

17 h, a la plaça de la Vila

XXXVI Trobada  
de Gegants
Hi participen: els gegants de l’Arboç, els 
gegants del Pi de Barcelona, els gegants 
de Reus, els gegants de Terrassa i els 
gegants de Vilafranca del Penedès. També 
hi assistiran els gegants de les escoles de 
Badalona, els gegants del barri de Pomar, 
en Tasi i la Mariona -portats pels alumnes 
dels Maristes-, el Follet, la Dimonieta i els 
vuit gegants de la ciutat.

17.30 h, a la plaça de la Vila

Mostra de músiques 
de gegants
A càrrec dels grups musicals que els 
acompanyen.

18 h 

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

18.30 h, a la plaça de Pompeu Fabra

BaTOCona

La BaTOCona és una diada dedicada a 
la percussió. Amb una rua festiva pels 
carrers del centre de la nostra ciutat, en 
la qual no es deixaran de sentir ritmes de 
surdos i caixes perquè dels més petits fins 
als més grans puguin gaudir d’aquesta 
festa. 

Hi participen colles de percussió de 
Badalona i també colles convidades 
d’arreu del territori català.

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.

18.45 h, a la plaça de la Plana

XXIII Mostra de 
Balls de Gegants
Vine a celebrar els 40 anys de les 
Festes de Maig de Badalona amb 
l’ànima de la festa i el seu creador! El 
Dimoni i el constructor us explicaran 
com han anat canviant amb el pas 
del temps les nostres Festes, tot 
acompanyant-se de les danses de les 
colles més significatives que van venir 
a Badalona en les primeres trobades 
que es van celebrar!

A càrrec de les colles convidades i de 
la Colla de Geganters de Badalona.

23
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DISSABTE 4 DE MAIG DIUMENGE 5 DE MAIG

ARTS A CA L’ARNÚS
EL RACÓ ÍNTIM

XXXVII FIRA D’ARTESANIA I 
MOSTRA D’ENTITATS I SERVEIS

Us oferim una jornada íntima on es combinen la lectura de relats i poemes de caire eròtic amb 
actuacions musicals de prestigi. També hi trobareu dansa, teatre i pintura, fet que permet 
donar un espai a la cultura generada a la nostra ciutat. A càrrec de la Comissió de Festes.

Ferran Palau
Compositor i guitarrista del grup Anímic, 
presentarà a Badalona el seu tercer disc en 
solitari, Blanc. Batejat com pop metafísic, 
les cançons d’aquest disc tornen a tenir el 
seu segell clàssic, pertorbadament balsàmic, 
que emociona fins al moll de l’os. Blanc 
és la suma de tots els colors, és la pàgina 
a estrenar, és un territori inhòspit forjat a 
base d’ànsies i neguits. 

Sommeliers 
Guanyadores del premi Miquel Martí i 
Pol 2018, Sommeliers és un grup de cinc 
noies que tenen una formació i qualitat 
musical inqüestionable. Ens presentaran 
un joc musical que va de la innocència a la 
transcendència elegant sense ostentacions 
i amb to vintage que va més enllà de la 
conformitat.

Antics oficis, tallers, jocs, castellers, 
gegants, mags, danses… Més de 50 
parades d’artesans, entitats i serveis de 
la ciutat conformen la Fira de Sant Roc, 
una fira plena de color!  Es podran veure 
actuacions de cultura tradicional catalana 
i espectacles d’arreu del món que 
posen l’accent en la diversitat cultural, 
l’acollida i la cohesió social de la ciutat de 
Badalona.

A càrrec de la Fundació Ateneu Sant Roc.

19 h, al parc de Can Solei i de Ca l’Arnús  De 10 a 14 h, a la plaça Roja

21.30 h, CONCERTS

FESTA DEL BADIU
Hi trobareu les paradetes d’entitats, el 
rocòdrom, l’espai de jocs tradicionals per 
als infants, contacontes, serveis de bar i 
de restaurant a Can Cinto, la tómbola, la 
plena... i diversos espectacles: tabalada 
amb Bufons del Toc, exhibicions de ball a 
càrrec de Fem Country, escoles de dansa 
Moviment-2 i Ballet Silvia Pallissera, danses 
tradicionals catalanes amb l’Esbart Sant 
Jordi de l’Orfeó Badaloní i els Bastoners de 
Canyet, i l’actuació de Xirriquiteula Teatre.

A càrrec de l’Associació de Veïns del 
Centre.

De 10 a 15 h, al parc de Can Solei i de Ca l’Arnús
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DIADA TRABUCAIRE. BALL PARLAT 
DE MIQUELETS DE BADALONA
Passejant per la història

TEATRE FAMILIAR 

Contes del cel, 
de Xirriquiteula 
Teatre

Aquest any tornarem a representar el  ball parlat, on es 
fa un breu repàs de la presència dels Miquelets en les 
diferents èpoques de la història. Ho rematarem amb una 
tradicional cercavila trabucaire.

Horaris:

12 h, Ball parlat - Passejant per la història.

Cercavila de tots els participants

Recorregut: plaça de Pompeu Fabra, av. Martí Pujol, 
carrers de Sant Joaquim i Mar, plaça de la Vila.

13.30 h, Galejada de cloenda a  
la plaça de la Vila.

Serà un dia especial i nostàlgic, ja que es 
farà la darrera funció de Contes del cel. Els 
seus protagonistes són un núvol que no 
sap on anar a ploure, una lluna juganera i 
coqueta que vol ser tastada pels animals i 
un sol que ha decidit fer festa i no sortir a 
il·luminar i escalfar la terra. Un espectacle 

d’actors on els elements i els titelles de 
grans dimensions capten l’atenció del 
públic per endinsar-nos en tres contes que 
tenen en comú el cel. Si encara no l’has 
vist, tens una darrera oportunitat, aquest 
cop en un marc incomparable.

12 h, a la plaça de Pompeu Fabra

ARTS A CA L’ARNÚS
12 h, al parc de Can Solei i de Ca l’Arnús  

BALLADA DE SWING 
Segueix la febre del swing a 
Badalona amb una jornada 
completa en què podreu gaudir 
d’actuacions en directe pensades 
per fer-vos ballar intensament 
durant tot el dia. A més, tindreu 
una cita amb la gastronomia més 
diversa i una selecció dels millors 
food trucks.

11.30 h, a la Rambla

11 a 13 h
Selecció matinal de swing, charleston i 
vintage jazz

13.30 a 15 h
Concert vermut amb Son Manouche 
(gipsy-swing)

17 a 19 h Jam oberta

19.30 a 20 h Classe oberta de lindy-hop

20 a 22 h  Concert principal amb Three Cool Cats 
(swing)

A càrrec d’Aupamusic.

DIA DEL MICACO
De 16.30 a 19.30 h, al costat del Centre Cívic Torre 
Mena, es farà el 9è Torneig Popular de Bitlles Catalanes 
de Badalona. Si voleu participar-hi, només heu de 
formar un equip amb amics, amigues, familiars, etc. 
i voler passar una bona estona totes i tots plegats. 
Per a  inscriure-us, envieu la vostra sol·licitud a 
bitllescatalanes@llefia.org.

A càrrec de la Comissió de Festes de Badalona.

16.30 h, a la plaça de Trafalgar

DIUMENGE 5 DE MAIG
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DIUMENGE 5 DE MAIG

ARTS A CA L’ARNÚS
Al parc de Can Solei i de Ca l’Arnús  

18.30 h

PSIRC. Acrometria
En pocs minuts, l’espectacle Acrometria 
de la cia Psirc ens transporta al seu univers 
espectacular, divertit, lleuger i profund. Un 
espectacle que estudia la distància entre la 
psique i les infinites realitats. Un triangle 
emocional, metafòric i abstracte, on es pot 
jugar a crear noves geometries humanes. És 
l’abraçada entre el risc físic i la ingenuïtat de 
l’ànima, és geometria d’emocions.

20 h

Mireia Feliu & 
Ismael Dueñas 
La cantant Mireia Feliu i el pianista, compositor 
i director musical badaloní Ismael Dueñas 
ens presenten un viatge en el temps a través 
de cançons que van de l’estàndard de jazz 
al cuplet, la samba, el fado, la cançó italiana 
i el pop, amb adaptacions al català i alguna 
composició pròpia. Una proposta molt 
personal, de proximitat i plena de calidesa i 
emoció.

19.20 h

Balkan Paradise 
Orchestra
La força de la Balkan Paradise Orchestra neix 
de l’energia i la tradició balcànica que esdevé 
una fanfàrria inusual, original i explosiva, amb 
un repertori que juga festivament amb altres 
estils. Un laboratori de sons, ritmes i tradicions 
que regala espectacle i que genera empatia 
des del primer moment. Festa al carrer, 
coreografies i proximitat que et faran ballar i 
moure’t d’una banda a l’altra del parc. 

21.15 h

Joan Miquel 
Oliver  
Joan Miquel Oliver presenta Elektra, la tercera 
entrega que tanca la trilogia que, juntament 
amb el pintor Albert Pinya, va encetar el 2015 
amb el treball Pegasus i va seguir el 2017 
amb Atlantis. El compositor i guitarrista del 
grup musical mallorquí Antònia Font ha creat 
en aquest treball una sonoritat artesana i 
orgànica amb ritmes de samba, bossa nova i 
funk. Sens dubte, Oliver és un dels genis de la 
música experimental contemporània.
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DILLUNS 6 DE MAIG DIJOUS 9 DE MAIG

21 h, al Teatre Zorrilla

ANTONIO OROZCO
Aquest cantant i compositor de 
l’Hospitalet de Llobregat és un dels 
artistes més brillants, estimats, premiats 
i amb més talent del panorama musical 
nacional. Des dels seus inicis, els èxits i el 
reconeixement han marcat una carrera 
imparable que ha comptat amb un munt 
de concerts a Espanya i a Llatinoamèrica. 

Un músic que ha estat guardonat amb 
nou discos de platí i un d’or, guanyador 
del Premi Ondas 2003 al millor artista en 
directe,  nominat als Grammy llatins, al 
costat dels millors compositors del món, 
per la cançó Estoy hecho de pedacitos de 
ti, serà a les Festes de Maig.

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 la nit de la Cremada. En el 
marc d’aquesta festa es farà el lliurament 
de premis del concurs El Dimoni a l’Escola. 
Animació musical a càrrec de Xiula amb 
l’espectacle Donem-li una volta al cos. 

10 h, a la Rambla 

XXIV FESTA  
EL DIMONI A L’ESCOLA
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9,10 i 11 DE MAIG

DIVENDRES 10 DE MAIG

Aquest projecte té l’objectiu de potenciar 
i fer visibile els grafits i altres tècniques  
murals, la il·lustració i l’art de carrer, 
com a expressions culturals i artístiques, 
vinculades al món urbà i a la cultura 
juvenil. Facilitant l’accés a les parets, 
murs o d’altres suports de la ciutat i fent 
visibles les obres dels diferents artistes, 
es pretén apropar la ciutadania a aquest 
moviment i fer-la’n partícip, de manera 
que l’espai públic es converteix en un 
espai de creació i en una plataforma 
d’experimentació creativa. 

Sota l’autopista C-31 (des de l’Avinguda 
Maresme fins al carrer de Juan Valera) 
trobem aproximadament noranta 
columnes, que es convertiran en una ruta 
d’art urbà. Aquesta ruta a peu comença 
observant la transformació de cinquanta 
columnes, que explicaran la seva pròpia 
història, i que contribuiran a recuperar un 
espai degradat i a enfortir el sentiment 
de pertinença a la ciutat. Cinquanta 
expressions artístiques que dignifiquen 
l’espai sota el pont de l’autopista i 
acompanyen al vianant a fer un viatge 

RUTA 90 
18 h, a la plaça de la Plana  

BALL DE FESTA 
MAJOR PER  
A GENT GRAN 

Enguany, aquesta famosa formació 
empordanesa, creada fa més de cent 
trenta anys a la ciutat de la Bisbal 
d’Empordà, oferirà el Ball de Festa Major. 
Amb un llegat musical històric convidaran 
a festa i a ballar pasdobles, valsos,  
txa-txa-txas i altres gèneres musicals amb  
l’experiència de les cobles més antigues. 

ORQUESTRA LA PRINCIPAL 
DE LA BISBAL

Sota l’autopista C-31 (des de l’avinguda Maresme fins al carrer de Juan Valera)

imaginari. Amunt i avall, 
els nostres ulls resseguiran 
cadascuna de les columnes 
convertides en personatges, 
paisatges o abstraccions. 

La mostra, que tindrà lloc 
durant els dies 8, 9, 10 i 11 
de maig, comptarà amb 
la participació d’artistes 
prestigiosos de diferents estils, 
tant locals com de fora del 
municipi.

32
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El vespre del 10 de maig, vigília de Sant 
Anastasi, copatró de Badalona, se celebra 
la Cremada del Dimoni, acte emblemàtic 
de les Festes de Maig i  moment simbòlic 
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. 

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. 

NIT DE SANT 
ANASTASI

DIVENDRES 10 DE MAIG



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 (borrons, Llucifer i 
Diablessa) enmig d’una descàrrega de fúria 
infernal. Finalment triomfa el Bé i, per tant, 
cal cremar el Dimoni. 

A càrrec de Diables de Badalona.

BALL DE L’ÀLIGA
Acte simbòlic que representa 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.

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 il·luminaran el cel 
de Badalona al ritme d’una acurada tria de 
cançons de sèries de televisió des dels anys 
80 fins a l’actualitat, com Sensación de vivir, 
Simpson, Merlí o Stranger Things, que ens 
faran reviure l’humor, l’accció i el misteri 
que hem sentit al veure-les.

A càrrec de Coeters Dragón.
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DIVENDRES 10 DE MAIG

19 h, a l'església de Santa Maria 

REPIC DE CAMPANES 
DE VIGILIA
Anuncia que l’endemà és la festivitat de 
Sant Anastasi, el nostre copatró.

A càrrec de Campaners de Badalona. 

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 
Format pels entremesos tradicionals de la 
ciutat que representen la ciutadania, en un 
sentit simbòlic, es dirigeix a acomiadar-se 
del Dimoni.

Els elements festius que formen el Seguici 
de la Ciutat són els trabucaires, el ball de 
diables, els diables, els dragolins Xarop, 
Pomada i Xeringueta, el drac Dom Fumera 
de Pavillard, els castellers, 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 corporació 
municipal i la Banda Simfònica de Badalona.

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

Quan el Seguici de la Ciutat arribi a la 
Rambla els elements festius faran una tanda 
de lluïment. 

23.15 h, a la plaça de la Plana

BALL DEL MICACO 
ORQUESTRA LA PRINCIPAL  
DE LA BISBAL
La plaça de la Plana es convertirà per 
una nit en l’envelat de festa major on 
es podran ballar les músiques de sempre 
com el pasdoble, el vals, el txa-txa-txa o 
altres gèneres musicals que no passen mai 
de moda de la mà d’una de les poques 
orquestres reconegudes pel gran públic ja 
que fa més de cent anys que és present a 
totes les grans festes del país. 

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. 

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.

IL·LUMINEM  
LA RAMBLA 
Tots junts encendrem el foc que engolirà 
el Dimoni i formarem un immens llençol 
de llum amb l’encesa de la llanterna 
dels mòbils, fet que precedirà l’inici del 
Piromusical i la Cremada del Dimoni. 
Amb la indicació per megafonia 
encendrem tots la llanterna del mòbil i 
enfocarem el Dimoni.

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



23.15 h, al passeig Marítim

CONCERT DE FESTES

01 h, al passeig Marítim

MALDITA 
NEREA

BUHOS

DIVENDRES 10 DE MAIG
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Present i futur del panorama musical 
català, la banda de Calafell ja és un dels 
grups festius referencials dels Països 
Catalans. El seu nou disc La gran vida s’ha 
mantingut imbatible en els cims de les 
principals llistes d’èxit de la radiofórmula 

i també com un dels més reproduïts a 
Spotify i Youtube, cosa que els ha fet  
esdevenir cap de cartell habitual dels 
festivals i festes més remarcables del 
Principat i com un dels grans noms del 
moment  a tot l’Estat. 

38

Aquesta banda de pop, liderada per Jorge 
Ruiz, presentarà a Badalona Bailarina, el 
seu darrer àlbum en el qual la dona pren 
protagonisme. Des del disc El secreto de 
las tortugas s’ha consagrat com un dels 

principals grups del panorama nacional 
i compta amb diferents discos de platí, 
quatre premis 40 Principales, un premi de 
Cadena 100 i un àlbum nominat a Neox 
Fan Awards, entre d’altres.

Ho patrocina: Radio oficial:



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. 
Inclourà l’ofrena del Ball de l’Àliga i, en 
acabat l’ofici, hi haurà ball de gegants.

18 h, a l’Església de Santa Maria

BAIXADA DEL SANT
S’inicia el ritual de sortida del tabernacle 
de sant Anastasi des de l’Església de  
Santa Maria. A la plaça de Barberà es farà 
el primer Ball de la Bandera. 

Recorregut:  Església de Santa Maria, 
carrers del Temple i Sant Anastasi.

A càrrec de la Confraria de Sant Anastasi.

18.30 h, al carrer de Sant Anastasi

BALL DEL BARÓ  
DE MALDÀ 
Representació del Ball del Baró de Maldà, 
amb la tradicional rifa de les coques de 
sant Anastasi. Després, berenar popular 
amb coca de sant Anastasi i xocolata, 
repartida per l’Agrupament Escolta i Guia 
Jaume Ortiz

A càrrec de la Confraria de Sant Anastasi.

19.30 h
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DISSABTE 11 DE MAIG

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

MATINADES
Ho diran alt i clar: avui és festa! Les gralles, i 
els grallers, ens faran saltar del llit (si encara 
no ho hem fet) per recordar-nos que les 
festes es viuen intensament i que en poca 
estona comença la celebració de la festivitat 
de Sant Anastasi, copatró de la ciutat.

10 h

REPIC SOLEMNE  
DE CAMPANES
Anuncia, des de bon matí, l’ofici de Sant 
Anastasi. A càrrec de Campaners de 
Badalona.

Després del repic de Campanes

ANADA A L’OFICI  
La corporació municipal va a l’ofici de 
Festa Major i l’acompanyaran els balls 
populars, en la versió infantil, fins a 
l’Església de Santa Maria. En arribar a la 
plaça de Barberà hi haurà una ballada 
dels diferents elements festius, en l’ordre 
següent: Diables de Badalona, Dragolins 
Xarop, Pomada i Xeringueta, gegantons 

Tasi i Mariona, Típic Ball de Bastons de 
Canyet, Esbart Sant Jordi, Castellers de 
Badalona, Bandera de Sant Anastasi i 
corporació municipal.

Recorregut: plaça de la Vila, carrers 
de Sant Anastasi, de la Costa, de sant 
Sebastià, plaça Pau Casals, carrers de 
sant Sebastià, Barcelona, plaça de la 
Constitució, carrer de la plaça i plaça de 
Barberà.

11.55 h

REPIC DE CAMPANES.  
TOC DE MISSA
Anuncia l’ofici de Sant Anastasi. 

A càrrec de Campaners de Badalona.

PASSADA DE  
SANT ANASTASI
Recorregut amb la imatge del Sant 
damunt del tabernacle, acompanyat dels 
balls i elements festius de la ciutat que 
recorreran els carrers de Baix a Mar.

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

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

A càrrec de la Confraria de Sant Anastasi.

Davant l’Església de Santa Maria

A l’acabar la Passada, en el replà de Santa 
Maria, esclat de festa i últim Ball de la 
Bandera de Sant Anastasi. 

21 h, a l’Església de Santa Maria

CANT DELS GOIGS
Solemnement, l’acte s’acabarà a dins de 
la parròquia, amb el Cant dels Goigs en 
honor a la figura de sant Anastasi.

FESTIVITAT DE  
SANT ANASTASI
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FESTIVITAT 
DE SANT 
ANASTASI
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 
perquè tothom en pugui gaudir farem 
un dinar popular. Vegeu la informació 
de la venda de tiquets a l’apartat de 
Notes.

A càrrec de la Comissió de Festes de 
Badalona.

16 h a la plaça de la Plana 

ACTUACIÓ DE 
BADALONA BATEC
Badalona Batec és un projecte de 
FAMPAS Badalona en què participen 
famílies i alumnat de 13 centres 
educatius públics de Badalona. A través 
de l’art de la música de carrer en format 
de batucada i mitjançant una activitat 
lúdica, es potencien els valors educatius 
de la igualtat i el treball en equip. 

16.30 h, a la plaça de la Plana

ACTUACIÓ  INFANTIL
Jaume Barri
Espectacle d’animació participatiu en 
el qual, mitjançant tot tipus d’estils 
musicals, es convida el públic a ballar en 
diferents formats tot potenciant la seva 
participació. 

A càrrec de la Comissió de Festes  
de Badalona.

19 h, a la plaça de la Vila

BALLADA DE 
SARDANES
Amb la Cobla Marinada
A càrrec de Badalona Sardanista.
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Banda guanyadora del Concurs de 
Música de Badalona 2018. Formació 
de bateria, guitarra, baix, piano, veu 
i dos violins que fusiona el rock amb 
estils com el jazz, el swing i la música 
simfònica.

21.30 h, al passeig Marítim

CONCERT DE FESTES

NICOMAC
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La banda de música fundada pels 
argentins Ariel Rot i Alejo Stivel va ser 
una de les bandes més populars en 
el nostre país de finals dels setanta i 
principis dels vuitanta. La seva carrera 
musical és plena d’èxits com Quiero 

besarte, Salta o Dime que me quieres, 
que encara ara segueixen sent un hit del 
rock and roll en espanyol i que sonaran 
al passeig Marítim. Rock fresc, divertit i 
desenfadat en un entorn immillorable.

44

Artista i compositora de música pop, és 
considerada una de les dives del panorama 
musical a Espanya i Llatinoamèrica. Va 
formar part de la primera edició del 
programa Operación Triunfo (OT), que la 
va convertir en una estrella nacional.  
 

Compta amb diversos discos de platí i d’or 
i ens presentarà el seu últim disc, A mi 
manera. En les últimes temporades també 
ha estat membre del jurat  del programa 
Tu cara me suena. Naturalitat, frescor i 
honestedat d’una artista fonamental  
en un marc insuperable!

22.30 h, al passeig Marítim 24 h, al passeig Marítim

CHENOA
CONCERT DE FESTES TEQUILA

Ho patrocina: Radio oficial:
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XXI DIADA 
CASTELLERA
8 h, pels carrers del barri del Centre

MATINADES 
CASTELLERES

I després, 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

PRESENTACIÓ 
DEL CASTELLER 
O CASTELLERA 
HONORÍFIC/A

12 h, a la plaça de la Vila

DIADA 
CASTELLERA
Amb l’actuació dels Castellers de l’Alt 
Maresme, la Colla Castellera Sant Pere i 
Sant Pau, i els Castellers de Badalona. 

A càrrec de Castellers de Badalona.
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FALDILLES ENLAIRE
Ballada de gegants

17.45 h, a la plaça de Joaquim Font i Cussó   

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.

Per quinzena vegada, direm:  
’Faldilles enlaire i que comenci la festa!’

A càrrec de la Colla de Geganters  
de Badalona.
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GOSPEL SENTITS
MOSTRA DE DANSA

19 h, a la plaça de La Plana 19 h, a la plaça de la Plana

La Parròquia de Sant Josep celebra enguany el seu 150è aniversari, i per festejar-ho 
gaudirem amb l’actuació del grup badaloní Gospel Sentits. Ens oferiran un espectacle 
atractiu i divers amb temes musicals de gòspel modern i contemporani, amb incursions 
en el món del swing i el soul. 

Sota la supervisió del director musical Julià Monje Alonso i acompanyament al piano 
de Francesc d’Assís Pagès. 

A càrrec de la Parròquia de Sant Josep.

Un any més la plaça de la Plana tornarà 
a ser l’escenari de la Mostra de Dansa. 
Gaudirem d’actuacions de diferents estils, 
entre els quals la dansa clàssica, la dansa 
contemporània, el jazz, el hip-hop i el 
flamenc. 

A càrrec de les escoles de dansa de 
Badalona Danzalona, Estudi Flamenc, 
Lora de Goya, L’Assaig, Atelier des 
Artistes, Marisa Yudes, Moviment-2, 
Multiestil, Ritmes, Ballet Sílvia Pallisera, 
Stil i Tempo.

CONCERT



Marta Sánchez
Des de que va formar part del grup Olé Olé, 
la carrera musical de Marta Sánchez ha estat 
imparable. Després de més de 30 anys als 
escenaris i amb cançons que han estat grans 
èxits com Desesperada, Arena y sol o Moja 
mi corazón, aquesta estrella del pop arriba a 
Badalona per primera vegada disposada a  
fer-nos vibrar amb la seva música.
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Dia Internacional LGTBIQfòbia 

CONCERT

Brian Cross
Guardonat amb el Best International Spanish DJ per la 
revista especialitzada Deejay Magazine Spain, el discjòquei 
i productor musical Brian Cross farà sonar la millor música 
electrònica actual i convertirà el turó d’en Caritg en una 
discoteca!

Oriol Torres
L’artista visual i videojòquei Oriol 
Torres omplirà d’imatges i de llum la 
plaça del Centenari. Les seves sessions 
visuals a festivals d’arreu del món 
garanteixen una immersió total en 
tots els espectacles.

Javi Reina
Amb més de disset anys a les pistes de ball i amb actuacions 
als millors clubs i festivals nacionals i internacionals, el 
discjòquei i productor musical Javi Reina ens oferirà dues 
sessions explosives i divertides per ballar al ritme de tots els 
derivats del house (electro, progressive…).

Badalona commemora el dia 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBIQFòbia amb 
l’objectiu de sensibilitzar a la població al voltant de la lluita invisible i sovint silenciada de les 
persones que volen viure la seva identitat i orientació sexual en llibertat i des del respecte.

18.30 h, a la sala d’exposicions el Refugi, plaça de la Vila, s/n. Presentació del Llibre 
Construccions identitàries. Work in progress a càrrec de la seva autora,  
la fotògrafa Mar C. Llop

19 h, a la sala d’exposicions el Refugi, plaça de la Vila, s/n

Col.loqui-xerrada i inauguració de l’exposició fotogràfica del mateix nom Construccions 
identitàries. Work in progress

L’exposició fotogràfica recull en primera persona, la vivència de la pròpia autora i de molta 
gent que, com ella, decideix emprendre el camí cap a la vivència trans.

La idea de “work in progress” es basa en el concepte de procés, procés de transformació que 
experimenta no només el cos, sinó la ment, l’entorn, la relació amb els altres... i que  implica 
moviment constant, la cerca de la pròpia identitat. 

DIVENDRES 17 DE MAIG  

20 h, a la plaça del Centenari

POPSTAR BY BRIAN  
CROSS LGTBI EDITION

Famous
De ben petit ja cantava gòspel i l’any 2018 
va ser el guanyador del concurs Operación 
Triunfo. Prepareu-vos per fruir de tota 
l’energia d’aquest cantant d’origen africà 
que us oferirà soul, pop...

Ruth Lorenzo
Ha viscut als Estats Units i a Londres, 
on ha adquirit les seves arrels musicals 
i ha forjat la seva carrera com a 
compositora i artista solista. Amb un 
potent directe, ens presenta Loveaholic 
el seu últim treball discogràfic.

Radio oficial:
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CERCABÈSTIA 2019
11.30 h, a la plaça de la Vila

ON SÓN  
ELS DRAGOLINS?
Els trapelles dragolins s’han menjat els 
caramels del senyor Tornemi Pastisser. Si els 
volem recuperar caldrà cercar-los i pagar 
penyora. 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. 

21 h, a la plaça de la Plana

BANDA SIMFÒNICA DE BADALONA 
UNA NIT DE PEL·LÍCULA!

17.30 h, a la plaça de la Vila

XXI CORREFOC INFANTIL 

Plantada de totes les bèsties i cuques que 
participen al correfoc. Dos recorrreguts:

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.

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

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

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, Maristes, Salvador Espriu 
i Progrés; la Cuca de l’Ateneu de Sant 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 el 
grup de percussióCorasound. Mes la colla 
convidada d’algun indret de Catalunya.

Ho coordina Badalona Bèsties de Foc.

18.30 h, a la Rambla

THE GIT AND JALIS
Grup de rock format per pares i mares de l’Escola Gitanjali.

52
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22 h, a la plaça de la Vila 23.30 h, a la platja dels Pescadors

XXXVII CORREFOC
CAL TXIRINGU

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, 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 de Roca i Pi).

FanFarra
Preocupats per la poca quantitat de 
fanfares que toquen en català, aquesta 
tropa s’ha proposat fer sonar els grans 
èxits de la nostra música d’una manera 
fresca i festiva. Amb El Patumaire, 
El meu avi o l’última cançó de moda 
juguen a fer-nos ballar, cantar i, per 
què no, a fer un beure amb els amics o 
amb qui acabis de conèixer. 

Bossonaya
Grup format per nou joves músics que 
fan un directe festiu de versions de 
rumba, reggae i ska que està causant 
sensació arreu on actuen. Barregen  
himnes dels anys 60, 70 i 80 amb 
pinzellades de les cançons més actuals 
dels últims anys, en un espectacle apte 
per a tots els públics. 

A càrrec de la Comissió de Festes de 
Badalona.

CONCERT DE
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De 19 a 01 h, al Museu de Badalona De 10 a 14 h i de 16 a 20 h, a la plaça de la Vila

Dissabte 18, tarda i nit, i diumenge 19, tot el dia, al parc de l’Escorxador

LA NIT DELS MUSEUS ESCAPE ROOM 

FESTA DE LAS MIGAS

El Museu obre les portes la nit del 
dissabte 18 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.

Durant aquests dos dies serà molt fàcil entrar a la Casa de la Vila... però molt més difícil 
sortir-ne. El despatx de l’alcalde, el Saló de Plens i les instal·lacions annexes acolliran 
proves, enigmes i reptes de lògica relacionats amb la història de l’edifici. Per a majors 
de 8 anys i aforament limitat. 

Activitat familiar, inclosa en el programa d’actes del 15è aniversari del Consell dels 
Infants de Badalona.

Jornada lúdica amb activitats diverses, 
en la qual es degustaran més de 2.000 
racions d’aquest plat tradicional. El 
diumenge 19 de maig, de 10 a 14 h, hi 
haurà també la XVII Trobada d’Agulla, 
organitzada per Dones en Moviment. 

A càrrec de la Comissió de Festes de la 
Salut.

Ho patrocina:
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Durant tot el dia, al carrer del Temple 10 h, a la plaça Josep Tarradellas

Durant tot el dia, a la plaça de Pau Casals

18 h, a la plaça de la Plana

XXXIX FIRA DE L’ARROP MOBILITAT SEGURA = 
BADALONA SEGURA

VIII MOSTRA VILA D’ARTS 
XLII FESTIVAL 
DE JOTES

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’Associació de Veïns del Dalt 
de la Vila. Una jornada en la que posarem en valor 

els diferents cossos de seguretat de la 
ciutat i vincularem la mobilitat amb la 
seguretat.

Els vehicles de la Guàrdia Urbana, Mossos 
d’Esquadra, Protecció Civil, ambulàncies, 
Bombers o Tusgsal ocuparan la plaça 
Josep Tarradellas. Tothom podrà apropar-
se i els més petits podran pujar als 
vehicles, participar en una exhibició o fer 
servir els seus aparells. Es programaran 
diversos tallers relacionats amb “Badalona 
ciutat cardioprotegida” (campanya 
municipal sobre la mort sobtada), primers 
auxilis, seguretat vial, circuits segurs per 
vianants i bicicletes... i informació sobre 
les millores de seguretat que incorporen 
els nous autobusos. 

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

A càrrec de l’Associació de Veïns de Dalt 
de la Vila. 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.

Ho patrocina:
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18 h, a la plaça de la Vila

20 h, a la platja dels Pescadors

21 h, al pavelló de la Plana

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

MAIG EN DANSA 

FESTA A BAIX A MAR

CONCURS SÀPIENS CHASCAR

BALLADA DE SARDANES

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.

Per sopar hi haurà, com sempre, pa amb 
tomàquet i sardines a la brasa. Aquest 
any actuarà el grup Els Cremats, banda 
formada el 1996 a l’entorn de la música 
popular del cant de taverna i de les 
havaneres, amb seu a Palafrugell i Calella 
de Palafrugell.  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.

El Sàpiens és una experiència sensorial, un 
concurs audiovisual tipus Trivial per equips 
de, com a màxim, 8 persones. Una estona 
per riure amb amics, sopar, xerrar, discutir, 
compartir coneixements i passar-ho bé. 
Un concurs solidari que pretén, de manera 
distesa, promoure el pensament racional 
i humanista. Un espectacle on la música 
i la imatge condueixen les diferents 
temàtiques d’un esdeveniment que no 
deixa a ningú indiferent.

A càrrec de ChasCar, una associació sense 
ànim de lucre que lluita contra el càncer 
infantil i totes les malalties dels infants. 
Tota la recaptació de les entrades serà 
destinada  íntegrament per renovar una 
sala de jocs a la planta d’oncologia infantil 

de l’Hospital Germans Tries i Pujol on els 
nens i nenes juntament amb els seus pares 
s’hi passen tantes hores.  
Vegeu inscripcions a l’apartat de Notes.  
Hi haurà servei de bar per a sopar.

AMB LA COBLA CIUTAT  
DE TERRASSA
A càrrec de Badalona Sardanista.

DIUMENGE 19 DE MAIG
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DIUMENGE 26 DE MAIG

DIUMENGE 2 DE JUNY

De 10 a 14 h, al parc de Can Solei i de Ca l’Arnús

FESTA DEL DIBUIX   
HAPPY FOOD TRUCKS  

La Festa del Dibuix és una activitat d'art 
d'acció, participativa i oberta a tothom, 
que des de Badalona oferim a tots els 
veïns de l'àrea metropolitana des del 
2014. 

Aquest any de nou tindrem integrada 
a la festa la proposta del Bioblitz 
Metropolità, on ajuntem observació 
científica i art, incloent-hi el coneixement 
de la biodiversitat del parc a través 

de la programació regular de 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 de Ca l’Arnús.

A càrrec de l’Associació Festa del Dibuix. 
Amb el suport de l'Àrea Metropolitana.

31 DE MAIG I 1 I 2 DE JUNY, A LA PLAÇA DE POMPEU FABRA

Divendres 31 de maig (de 17 a 01 h)

19 a 22 h DJ Chimi Hendrixx (deep-house)

22.30 a 00.30 h Concert karaoke en directe amb De Mortimers

Dissabte 1 de juny (d’11 a 01 h)

13.30 a 14.30 h Espectacle familiar: Tubs del món amb Xavi Lozano

18.30 a 19.30 h Concurs de picants a càrrec del xef Miquel Sala del restaurant  
 Sant Miquel de Granollers (inscripcions obertes durant l'esdeveniment)

20 a 21.30 h Concert amb Simbiosi (reggae-fusió), guanyadors del Maresmusic 2018

22.30 a 00.30 h Concert amb Happy Food Trucks Band (versions)

Diumenge 2 de juny (d’11 a 23 h)

13.30 a 14.30 h Espectacle familiar Ouh Yeah! amb Dr. Fever

20 a 21.30 h Concert amb Jordi Belza (versions)

22 a 23 h DJ Susi

Durant tot l'esdeveniment també podreu gaudir de demostracions de cuina i altres 
activitats. Podeu consultar-ho a happyfoodtrucks.com i les seves xarxes socials.  
A càrrec d’Aupamusic.

XXXIX CURSA POPULAR 
CIUTAT DE BADALONA
LA CURSA DEL DIMONI! 

9.15 h, a la Rambla

La  sortida i arribada serà a la Rambla de 
Badalona.

El circuit de 10 km sortirà a les 9.15 h (circuit 
vermell, a partir de 15 anys); el circuit de 5 km 
sortirà a les 9.30 h (circuit blau, d'11 a 14 anys 
i adults a partir de 15 anys); el circuit d'1,7 km 
sortirà a les 11.30 h (circuit verd, fins a 10 anys). 
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PROGRAMACIÓ DELS TEATRES 
MUNICIPALS A LES FESTES DE MAIG

DISSABTE 4 DE MAIG

DIUMENGE 5 DE MAIG

DIUMENGE 12 DE MAIG

DISSABTE 18 DE MAIG

21 h, al Teatre Zorrilla

Probablement és la comèdia 
més divertida mai escrita 
des que es va estrenar a 
Londres l’any 1982, una opinió 
àmpliament compartida 
per milions de persones de 
tot el planeta. L’espectacle 
ens mostra les dificultats 
de tot tipus que pateix una 
companyia de teatre per 
muntar una obra teatral de 
bastant poca qualitat.

19 h, al Teatre Blas Infante

Mayte Martín torna a 
Badalona per representar la 
seva nova proposta musical, 
Memento, una incitació al 
record per fer present allò que 
l’artista considera essencial de 
la seva relació amb el flamenc. 

TEATRE

PEL DAVANT I  
PEL DARRERA
de Michael Frayn

MÚSICA

MAYTE MARTÍN
Memento

CONCERT

100 ANYS DE 
BROADWAY 
19h, al Teatre Zorrilla

Celebrem la història de Broadway i la gran 
herència del teatre musical en aquest meravellós 
arranjament de Mac Huff. Des de la música 
de Tin Pan Alley fins a l’actual Broadway 
contemporani, trepitjaràs la màgia de tot un segle 
d’entreteniment, rialles i música genial! Interpretat 
pel Cor Projectes, solistes de l’Oca Underground i 
formació instrumental.
A càrrec de l’Orfeó Badaloní.

TEATRE

LA ZANJA
21 h, al Teatre Zorrilla

En Miquel, tècnic d’una multinacional minera, 
arriba a una explotació de la companyia a Sud-
amèrica, on l’alcalde i la seva comunitat esperen 
aquest nou ‘descobridor’. És així com es produeix 
el retrobament entre dos mons i dues formes 
diferents d’entendre la vida. 

DIVENDRES 17 DE MAIG
TEATRE

REBOTA, REBOTA Y  
EN TU CARA EXPLOTA
21 h, al Teatre Principal

Agnès Mateus i Quim Tarrida ens presenten una 
reflexió sobre la violència  contra les dones i 
la passivitat social amb la qual acollim aquesta 
agressió que s’ha convertit en part del nostre dia a 
dia. Un espectacle que ho denuncia i comença a dir 
les coses pel seu nom, per vèncer la por.
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Durant el  
mes de maig 
2n Concurs 
Fotogràfic Les 
Festes de Maig a 
Badalona

4 de maig, a les 
20.30 h, a la plaça 
de la Vila
Badalona Shops 
Open Night

Durant el mes de maig
Espectacles i actuacions musicals als 
casals i residències de gent gran
En el marc de la programació de les Festes de Maig, 
es portaran a terme activitats lúdiques, consistents en 
espectacles i actuacions musicals, en cada una de les 
seus dels casals i residències de gent gran de la ciutat.

2 de maig, a les 18 h, a la Biblioteca  
Can Casacuberta 
Laboratori de lectura portàtil  
Anem de Festa! 
Iniciativa creativa i experimental per conèixer i 
aprendre a viure la festa major a través dels contes i 
del joc. Cal inscripció prèvia.

Del 3 al 24 de maig, al CC Dalt la Vila
7a exposició del col·lectiu d’artistes  
Vila d’Arts: “El Dimoni de Badalona”
Vila d’Arts és un col·lectiu d’artistes badalonins que 
ens proposen un apropament a la figura del Dimoni 
badaloní amb les tècniques més diverses.

Del 3 al 24 de maig, al CC Can Pepus
Exposició “Mobilitat + sostenible” 
Creada per la cooperativa Som Mobilitat i organitzada 
per l’Ateneu Cooperatiu Barcelonès Nord.

ALTRES ACTIVITATS

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.

La nit de gala del comerç 
de Badalona torna per 
setè any consecutiu. 
Una nit de festa, oci, 
entreteniment i compres, en la qual més de 
cent vuitanta 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.

4 de maig,  durant tot el dia,  
al Centre Cultural L’Escorxador - Nau 3
IV Edició de Guitarra Badalona, concurs 
de conjunts de cambra amb guitarra per 
a joves intèrprets
Audicions dels participants. Exposició de guitarres 
artesanes. Conferència a càrrec del lutier Carlos 
Juan Busquiel. Recital de guitarra del concertista 
internacional Chen Chuan. Entrada lliure. Aforament 
limitat. A càrrec de l’Associació de la Guitarra de 
Badalona.

Del 6 al 13 de Maig,  
a la Sala d’Exposicions El Refugi 
Mostra filatèlica dedicada als dimonis 
fets entre 1949 i 2019
A càrrec del Grup Filatèlic de Badalona.

8 de maig, a les 18.30 h,  
al Centre Cultural El Carme
Cercavila del Dimoni del Consell dels 
Infants de Badalona (CIB) 
El Dimoni del CIB està construït pels nois i noies de 
l’escola Can Barriga i hi enganxen els rètols amb el 
nom de les coses que els infants de tots els centres 
del CIB no volen que existeixin ni a Badalona ni 
arreu del món. Acompanyats per un grup de grallers, 
faran el recorregut següent: Centre Cultural El Carme, 
carrer Francesc Layret, plaça de la Vila, carrer de Mar, 
Rambla i plantada del Dimoni. A càrrec del Consell 
dels Infants de Badalona.

9 de maig, a les 19.30 h, a l’Espai Betúlia 
Concert de música clàssica de la formació 
Aurica Capella

11 de maig, a les 10.30 h, a Can Banús
Portes obertes al Centre d’Acollida  
Can Banús 
Amb motiu del seu 25è aniversari de Can Banús, seu 
de la Fundació Acollida i Esperança, obre les seves 
portes per donar a conèixer aquest centre d’acollida de 
la mà dels seus professionals i de les persones ateses. 
Cal Inscriure’s a: comunicacio@acollida.org   
t. 934 658 286.

Fins al 12 de maig, al Museu de Badalona
Exposició “La gran il·lusió. El cinema a 
Badalona 1898-1975”
Aquesta exposició ens convida a descobrir la història, 
els avenços, les anècdotes i els incomptables episodis 
de memòria compartida que s’amaguen en la 
penombra d’una sala de cine. 

12 de maig, a les 11 h, al carrer de  
Sant Anastasi
Xerinola
Durant tot el dia festa adreçada a tota la ciutadania 
especialment als infants, amb activitats i jocs per passar 
un gran dia ple d’entreteniment. A càrrec d’El Círcol.

12 de maig, 
a les 9 h, a 
la plaça del 
Centenari
XX Aniversari 
de l’associació 
MareNostrum  

Festa familiar amb tallers i activitats diverses 
com classes d’exhibició de zumba i de defensa 
personal, festa dels colors i, a la tarda, diferents 
concerts.  A càrrec de l’Associació Marenostrum 
de Badalona.

14 de maig, a les 19 h, a l’Espai Betúlia 
Cicle Clàssics de la Narrativa
L’escriptor Juan Vico ens parlarà de Frankenstein de 
Mary Shelley i de l’adaptació de la pel·lícula clàssica de 
James Whale de 1931. 

15 de maig, a les 19 h, a l’Espai Betúlia,
Inauguració de l’exposició Intermitències, 
de la poeta Corina Oprae i l’artista Judit Gil.  
Aquesta exposició estarà oberta fins el 26 de juliol 
(de dilluns a divendres de 10h a 20.30h).

18 de maig, de 10 a 14 h
Diverfesta, al barri de la Salut
Festa familiar amb tallers i activitats diverses. A càrrec 
de la Fundació Salut Alta.

Fins al 19 de maig, al Museu de Badalona
Exposició “Bacus, les màscares del déu”
El nom de Bacus segur que ens és familiar com a déu 
del vi, però també era el déu del teatre i del pas del 
temps en relació amb les estacions. Aquests i altres 
temes quedaran reflectits a l’exposició.

18 de maig, de les 12 a les 17 h,  
al C.C Can Cabanyes
Jornada familiar LGTBIQ 
Durant la jornada es portaran a terme diferents 
activitats com seran: Racó de contes amb la lectura de 
Les 5 diademes de Matilda, Racó de jocs baby 
de 0 a 3 anys, gimcanes, tallers, proves esportives, 
ball de ninyes de Chrysallis i dinar familiar (cadascú 
porta alguna cosa per dinar i ho compartim entre 
tots). Coorganitza: Tornem-hi, Famílies LG i Chrysallis 
Catalunya.

19 de maig, a les 18 h, al Teatre Zorrilla
Concert Händel in Love
Concert simfònic dedicat a Händel, amb l’actuació de 
la Camerata barroca de Gràcia, Zseta Llebot Molina 
(viola solista), Eulàlia ara (soprano) i el Gran Cor de 
la Unió de corals. Entrades 12 €, a la venda als casals 
de gent gran de Badalona. A càrrec de la Unió de 
Corals de la Gent Gran de Badalona-Sant Adrià. 

25 de maig, a les 22 h,  
a la plaça de la Constitució
Cantada d’havaneres amb el grup  
Barca Mitjana
A càrrec de l’Associació de Veïns del Dalt de la Vila.

29, 30 i 31 de maig, de 10 a 12 h,  
al Palau Municipal d’Esports
19a Trobada de Nens i Nenes Dansaires 
de les Escoles de Badalona
A càrrec del Grup de Treball de Mestres de 
Música de Badalona.



MESURES DE SEGURETAT I RECOMANACIONS PER ALS ACTES DE FOC 

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

Barret i ulleres Mocador per  
al cap i el coll

Eviteu  
aglomeracions

Eviteu infants  
en cotxet

Protecció  
auditiva

No llenceu  
aigua

Protegiu la façana 
i les finestres amb 
cartró
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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 I CREMADA  
DEL DIMONI
• 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 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.

• 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 (c.  Sant Miquel, 34) els dies 6, 7, 
8, 9, 13, 14, 15 i 16 de maig, de 17 a 20 h, 
i els dies 10 i 17 de maig, de 17 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 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

Les xarxes  
socials  
del Servei  
de Cultura

Xarxes socials de 
les Festes de Maig   

Xarxes socials de la 
Comissió de Festes 
de Badalona

En cas de pluja les activitats culturals es podran traslladar a espais alternatius.

NOTES
Espais de venda de mocadors  
de les Festes durant el mes de maig
Oficina de Turisme de Badalona, 
carrer 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, plaça 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, carrer 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, carrer 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, avinguda 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, avinguda 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,  
avinguda 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

Espai de venda de la tassa del dimoni
Al Museu de Badalona Preu: 4 euros

PREU I VENDA D’ENTRADES  
ALS TEATRES
Pel davant i pel darrera: 28 €
Mayte Martín: 14 €
Antonio Orozco: entrades exhaurides
Concert de Musicals: 10 €
Rebota, rebota y en tu cara 
explota: 20 €
La Zanja: 22 €
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 a l’espai on tingui lloc 
la funció.

VENDA DE TIQUETS PER A 
LA NIT DEL MONO
Plaça de la Vila, el 3 de maig, a partir 
de les 19 h. Preu 10 €. 

VENDA DE TIQUETS PER  
AL DINAR POPULAR
Plaça de la Plana, l’11 de maig,  
a partir de les 12 h. Preu: 8 € adults i  
5 € petits.

INSCRIPCIONS 
EL JOC DE BADALONA
Inscripcions: a partir del 22 d’abril.
Període de joc: del 6 al 26 de maig.
Pregunta de desempat: 1 de juny.
Festa final: 7 de juny.
Informació i inscripcions: www.
eljocdebadalona.cat

CONCURS SAPIENS CHASCAR
Inscripcions a 
sapienschascar@gmail.com  
Preu: 10 €

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

HORARIS 
EXPOSICIÓ:  
FORJADORS DE LA FESTA
Sala Josep Uclés del CC El Carme 
(carrer de Francesc Layret, 78-82)
De l’1 al 19 de maig, de dilluns a 
divendres, de 16 a 20.30 h; dissabtes, 
diumenges i festius d’11 a 14 h i de 16 
a 20.30 h.

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. 
Diumenges tancat.

ARTS A CA L’ARNÚS
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.

El disseny del cartell de les Festes 
de Maig s’encarrega a l’Escola d’Art 
i Disseny Pau Gargallo de Badalona
Guanyadora: Alba Cortegano

Finalistes: Ariadna Mir i   
Maria Mazariego 

21è Premi de Disseny del  
Dimoni de Badalona, Crema’l tu!
Guanyadora: Anastasia Druzhininskaya 

Finalistes: Miriam Puntí  i Carles Carreras

Constructor del Dimoni:  
Ramon de los Heros

Disseny gràfic del pla de 
comunicació de les Festes de Maig 
2019
Miquel Guasch 

Fotografies 
Miquel Guasch  
pàg.: 12, 15, 20, 22, 24, 27, 31, de la pàg. 
34 a la 37, 40, 41, 46, 47, 49, de la pàg. 52 
a la 54, 61 i 62.

Lluís Andú  
pàg.: 9, 19, 56, 58, 62, 63.

Albert Perpinyà pàg.: 23.



ELS CARTELLS DE LES FESTES 
DE MAIG DES DE 1996
Imatges de cartells des de l’any 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

1996

2001

1997 1998 1999

20062002 20072003

2008

2004

2009

2005

2016 2017 2018 20192014

2010

2015

2011 2012 2013
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Ds 27 Dimecres 1 Dijous 2 Divendres 3 Dissabte 4 Diumenge 5 Dilluns 6 Dijous 9

Dalt de la Vila
18 h 
Ofrena 
d’ous

Parcs de Can Solei i 
de Ca l’Arnús

21:30 h 
ARTS A CA L’ARNÚS
Esteve Genís Terri 
amb EGT Band i 
Game of Tones Bcn
The Gramophone 
Allstars Big Band

19 h  
ARTS A CA L’ARNÚS
RACÓ ÍNTIM

10 h Festa del Badiu 
ARTS A CA L’ARNÚS
12 h Contes del Cel
18.30 h Psirc
19:20 h Balkan 
Paradise Orchestra
20 h Mireia Feliu &  
Ismael Dueñas
21.15 h  
Joan Miquel Oliver

Plaça de la Vila

19 h  
Exposició          
Forjadors 
de la Festa

19 h Pregó
20 h CONCERT  
La Banda del Coche 
Rojo
21.15 h  
Forjadors de la 
Festa a la façana
21.30 h  
La Nit del Mono

12.30 h  
Actuació Infantil 
La Tresca i la 
Verdesca
17 h Badagegants
Trobada de Gegants

Passeig de  
la Rambla

10 h 
Sigues la 
Festa!

10 h Trobada  
de Puntaires
11 h  
Cercavila Petita

11.30 h 
Ballada de Swing

10 h  
Festa  
El Dimoni 
a l’Escola

Platja dels 
Pescadors

Plantada  
del Dimoni 

Teatres
21 h  
Pel davant i pel 
darrera

19 h CONCERT  
Mayte Martín

21 h CONCERT   
Antonio Orozco

Plaça de la Plana

18.45 h
Badegegants
Mostra de balls  
de gegants

Plaça Joaquim  
Font i Cussó

Centre Comercial 
Màgic

19 h Exposició 
Màgic Maig

CC El Carme
19 h  
Forjadors 
de la Festa

 

Pl. de Pompeu Fabra 18.30 h BaTOCona 12 h Diada Trabucaire

Plaça del Centenari

Passeig Marítim

CC L’Escorxador

Plaça del President 
Tarradellas

Plaça  de Trafalgar 16.30 h Dia del Micaco
Plaça Roja 10 h Fira d’artesania
Av. Maresme/ 
Juan Valera

Ruta 90

Pl. de l’Assemblea 
de Catalunya

Divendres 10 Dissabte 11 Diumenge 12 Divendres 17 Dissabte 18 Diumenge 19 Dissabte 25 Dg 26
Festivitat de 
Sant Anastasi

Tot el dia
Fira Arrop
Vila d’Arts

10 h  
Festa del 
Dibuix

NIT DE SANT ANASTASI
19.30 h  
Seguici de la Ciutat

A partir  
de les 10 h   
Anada a l’Ofici
19 h  
Sardanes  
Cobla Marinada

12 h               
Diada 
Castellera

10 h  
Escape Room
Cercabèstia
11.30 h  
On són els Dragolins?
17.30 h  
Correfoc infantil 
22.00 h  
Correfoc

10 h  
Escape Room
18 h  
Maig en Dansa  

21.30 h  
Acte Sacramental
21.50 h                                 
Ball de l’Àliga

18.30 h  
Actuació infantil 
The Git and Jalis

22 h  
Piromusical i 
Cremada del Dimoni

23.30 h 
CONCERT CAL TXIRINGU 
FanFarra, Bossonaya

20 h  
Festa a Baix 
a Mar

19 h  
100 anys de 
Broadway

21 h  
Rebota, rebota y  
en tu cara explota

21 h  
La Zanja

18 h Ball Gent Gran                                                       
Orquestra Principal de 
la Bisbal
23.15 h Ball del Micaco                               
Orquestra Principal de 
la Bisbal

14.30 h  
Dinar popular
16.30 h  
Jaume Barri

19 h  
Gòspel 
Sentits

19 h  
Mostra de Dansa

21 h  
Banda Simfònica

18 h  
Festival de Jotes

21 h 
Concurs 
Sapiens 
ChasCar 

17.45 h  
Faldilles 
Enlaire

20 h CONCERT  
Marta Sanchez,  
Javi Reina, Brian Cross, 
Famous, Ruth Lorenzo, 
Oriol Torres  

23.15 h CONCERT              
Maldita Nerea
Buhos

21.30 h CONCERT   
Nicomac, Chenoa
Tequila

Tarda i nit  
Festa de les Migas

Tot el dia  
Festa de les 
Migas
10 h Mobilitat 
Segura = 
Badalona Segura

Ruta 90 Ruta 90

 19 h Sardanes 
Ciutat de Terrassa



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.comfestesdemaig
instagram.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:

Ho patrocina:

Hi col·labora:


