Posa’t el mocador
i vine a la festa!
El mocador simbolitza la participació ciutadana en 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 i gaudeix de totes les activitats
de la nostra Festa Major!
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75è aniversari de la Cremada
del Dimoni, 75 anys construint
la ciutat a través de la cultura
Enguany estem de celebració, ja que la Cremada del
Dimoni, l’activitat cultural
més emblemàtica de les que
es realitzen a Badalona, està
d’aniversari. Enguany se celebren 75 anys de la primera
Cremada, que concretament
va ser el dia 11 de maig del
1940, al carrer del Temple.

La Cremada del Dimoni és un
acte festiu multitudinari, viscut
amb passió. Cada 10 de maig,
vigília del nostre patró sant
Anastasi, una multitud de badalonins i badalonines s’apleguen a la Rambla, exultants
per contemplar com crema
una figura que ens agermana i
que singularitza la nostra festa.

Un any més tornarem a badar
pels racons guarnits de la nostra ciutat on es desenvolupa la
festa, i tornarem a gaudir de
totes les activitats culturals,
amb el mocador al coll, fent
badalonitat.

Les Festes de Maig no serien
el que són sense l’escalf humà
que les fa possible, i en aquest
sentit vull felicitar la tasca que
fan els veritables protagonistes: les entitats i els agents
culturals que hi participen.

El Pregó ens donarà el tret de
sortida a un seguit d’activitats
on la cultura popular, la música, el teatre i la dansa són els
protagonistes. La Nit de Sant
Anastasi, amb la seqüència
d’actes de cultura popular,
l’espectacular Piromusical, i la
sempre imponent Cremada del
Dimoni, serà el punt culminant
de les Festes de Maig, en la
qual cremarem un dimoni amb
cos de pastís, que està guarnit
amb motius badalonins, i que
subjecta una espelma a cada
mà.

Convido la ciutadania a gaudir
dels nostres elements festius:
els diables, els gegants, els
castellers, els trabucaires, les
puntaires, els capgrossos, les
bèsties i tota la resta d’elements que formen part del
nostre imaginari festiu durant
aquests dies. Gaudim de la
festa amb la convivència i la
passió pròpia d’una ciutat que
té una història cultural de la
qual s’enorgulleix.

Montserrat Salgado Romero
Regidora de Cultura i Ciutadania

Orgull de
ser de Badalona
Quan arriba el mes de maig,
Badalona viu els seus dies de
festa per excel·lència al voltant de la diada de sant Anastasi, patró de la ciutat. I amb
aquest motiu, novament tinc
la satisfacció, com a alcalde,
d’adreçar-me a tots els veïns
per presentar-vos la intensa
programació que podrem gaudir tots aquests dies.
Enguany, les Festes de Maig
tenen una especial significació
perquè la Cremada del Dimoni
celebra el seu 75è aniversari. Aquests són els anys que
fa que Badalona va estrenar
aquesta celebració, consolidada ja com una manifestació lúdica genuïnament badalonina.
Sens dubte, és una efemèride
que cal commemorar i així ens
ho recordarà l’exposició de
dimonis de tots aquests anys
que guarniran els fanals de la
nostra façana litoral, des de la
Rambla fins al port.
El Pregó ens obrirà un extens
ventall de convocatòries diverses i entranyables, per a
tots els gustos, per a petits
i grans, des dels correfocs
fins al Ball del Micaco, des
de la Trobada de Puntaires
fins a la Festa de les Jotes
o, per descomptat, la Nit de

la Cremada que aplegarà
desenes de milers de persones. Activitats i espais tradicionals i d’altres de recent creació,
com el Concert del Dimoni per
a tota la família que vam estrenar l’any passat al nou Passeig
Marítim i que repetim enguany.
Són, sens dubte, uns dies
de celebració col·lectiva, per
compartir-los amb la família i
els amics. Però, sobretot, també són una esplèndida ocasió
per mostrar el nostre legítim
orgull de ser badalonins i d’expressar-ho als quatre vents.
Vull destacar també el paper
clau que tenen en aquestes
festes les diverses entitats de
Badalona, les de cultura, les
socials, les esportives i les veïnals. Cal expressar l’agraïment
de tota la ciutat a totes elles i a
totes aquelles persones voluntàries que participen en l’organització.
Convido a tothom –als badalonins i també a totes aquelles
persones que ens visitaran– a
viure amb intensitat, alegria i
civisme les nostres festes. Segur que seran memorables una
vegada més. Visca les Festes
de Maig! Visca Badalona!

Xavier Garcia Albiol
Alcalde de Badalona

Comissió de
Festes de Badalona
La Comissió de
Festes de Badalona som un conjunt
d’entitats de tots
els barris de la ciutat, que compartim
recursos i cooperem entre nosaltres. Hem organitzat un seguit d’actes
de les Festes de Maig que han enriquit
la programació, gràcies a la bona feina
feta per tothom.
L’objectiu és obrir a la participació diverses activitats, amb la idea de compartir
recursos en temps difícils, fomentar la

col·laboració i el treball en xarxa, i viure i
fer la festa d’una manera més cooperativa i participativa.
Tenim la voluntat de vetllar perquè el cicle festiu de la ciutat sigui nou cada any,
però arrelat en les nostres tradicions.
Les festes són vives. El futur és nostre!
Us animem a sortir al carrer a participar dels diferents actes, a viure i a fer
la festa.
Que comencin, doncs, les Festes de
Maig!
Comissió de Festes de Badalona

Imatge Maig!

Fotografia les Festes de Maig
Us convidem a badar pels racons on se
celebra la festa i a fotografiar tot allò que
us agradi i us cridi l’atenció de la gran
amalgama de colors en què es converteix la nostra Festa Major.
Les fotografies es poden fer amb el mitjà que cadascú desitgi (càmera, smartphone, tauleta, etc.), cal que estiguin
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relacionades amb les Festes de Maig i
que tinguin interès sociocultural i qualitat artística, i les heu d’enviar a l’adreça
bdnmaig2015@gmail.com, o en els hashtags #badalona i #imatgemaig, a twitter
o instagram. Les fotografies que s’hagin enviat es podran veure a l’adreça
www.festesdemaig.cat.

Encén la metxa!

L’avantsala de les Festes de Maig

Encén la metxa! és un projecte cultural
que té per objectiu difondre els elements
festius de la ciutat que participen a les
Festes de Maig.
El projecte s’articula en un seguit d’activitats que culminen amb la Cremada del
Dimoni. Les activitats Crema’l tu! Premi
de Disseny del Dimoni de Badalona, Premi El Dimoni a l’Escola i Coneguem els
Forjadors de la Festa són l’avantsala de
les Festes de Maig i del conjunt d’actes
de cultura popular que s’hi celebren.

Els jocs Forjadors
de la Festa a les
biblioteques
Tenen per objectiu introduir-nos en la
imatgeria festiva badalonina de cultura
tradicional i popular catalana d’una manera lúdica.
Els jocs Domino Festa, Memoritza i
Aquesta la saps? estaran disponibles
durant tot l’any a les biblioteques de
la ciutat i a l’exposició Forjadors de la
Festa, a la sala d’exposicions El Refugi. I
els jocs Forjaclosques, Endevina qui és i
Aixeca castells només a l’exposició Forjadors de la Festa.

Nou tauler del joc
Aquesta la saps?

Endevina qui és

Domino Festa
Badalona 2015
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de l’ 1 al 10 de maig

Plantada
del Dimoni

I inici de la plantada de
dimonis infantils

La imatge del dimoni ha estat creada
a partir del dissetè Premi de Disseny
del Dimoni de Badalona, Crema’l tu! El
guanyador ha estat el disseny de Carles
Carreras Serra, amb el lema Dolçament
jove.
La construcció del dimoni és obra de
Ramon de los Heros, dibuixant i artista plàstic badaloní, especialista en la
construcció d’escenografies.

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. Al costat de la seva figura, hi haurà una bústia on els més menuts podran deixar el seu xumet, sempre
que els pares o tutors creguin que és el
moment més adequat per fer-ho.

Amb la col·laboració de:

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 del 1999, el disseny
del dimoni es tria a partir del concurs
Crema’l tu! Premi de Disseny del Dimoni
de Badalona.
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Divendres

1 de maig
De l’1 al 31 de maig, als fanals del Passeig Marítim, des de l’alçada del carrer
de la Mercè fins al Port

Dimonis a mar!
EXPOSICIÓ

Amb motiu del 75è aniversari de la Cremada del Dimoni, us presentem Dimonis
a mar!, una exposició de banderoles de
mida 90 x 200 cm, amb la imatge dels

dimonis que han cremat des de l’any
1940. Rememora una part de la història
cultural de la nostra ciutat tot fent un
passeig carregat de nostàlgia.

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

Sigues la festa!
Ensumem ja l’olor de la festa i us convidem a participar-hi. És l’únic dia de l’any
en el qual podreu provar els elements
festius que vulgueu: portar un gegant o
un drac, fer d’enxaneta, posar-se la faixa
o fins i tot emprovar-vos la indumentària
10
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de diables, satanasis, estaferms i de
l’esbart. A càrrec de la Coordinadora
d’Entitats Badalonines de Cultura Tradicional i Popular Catalana i la Colla de
Geganters de Badalona.

19 h, a la plaça de la Vila

Pregó de les Festes de Maig
A CÀRREC DE

Mireia
Belmonte
García
Nascuda a Badalona el 1990, és l’esportista més guardonada de la història de
l’esport al nostre país. Nedadora especialitzada en diversos estils, és campiona
mundial i europea, i doble subcampiona
olímpica.
Per prescripció mèdica, va començar a
nedar als 4 anys al Club Natació Badalona. Amb el temps, ha aconseguit una
meteòrica carrera esportiva, plena de
medalles, títols i rècords del món.
És un model a seguir pels valors que
transmet, com ara l’esforç, la modèstia i
la fidelitat i l’agraïment als seus orígens.
Per distingir-la, el ple de l’Ajuntament la
va reconèixer amb el títol de filla predilecta de la ciutat de Badalona, el passat
mes de febrer. En aquest emotiu acte, la
Mireia, en recollir el títol, va dir “la meva
pàtria és la meva infància. És un orgull re-

presentar Badalona. Quan estic en el podi,
em recordo de la meva família, dels meus
amics i també de la meva ciutat, de la qual
estic orgullosa de pertànyer”.
Amb intèrpret del llenguatge de signes per
a persones amb discapacitat auditiva.

Badalona 2015
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Divendres

1 de maig
19 h, a la plaça de la Vila

Toc d’inici

És una crida als ciutadans i ciutadanes
que 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’alcalde
convidarà tots els ciutadans i ciutadanes
a participar en 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
acompanyat de la Banda Simfònica de
Badalona.

Els Onze Trons de
Sant Anastasi
Recordant que l’11 de maig és la festivitat del patró de la ciutat, els Onze Trons
ens anuncien que la festa acaba de començar.

12
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Ball dels 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 a arribar a la capella del sant.

20 h, a la plaça de la Vila

CONCERT

Back2days
Són una banda de versions integrada per
músics professionals provinents de diferents
formacions i que tenen una llarga trajectòria
musical. Estan units per un únic propòsit:
rescatar les joies del soul, del funk, del rock i
del pop des dels setanta fins a l’actualitat.
Comença les festes amb les cançons que més
hem cantat i ballat!

Mocador
de festes
L’alcalde donarà el mocador de les Festes de Maig
a l’enxaneta dels Castellers
de Badalona que, aixecant un pilar de quatre, el
posarà a sant Anastasi. A
continuació, el seguici tornarà a la plaça de la Vila.

Danses de
Maig
A càrrec de l’Esbart Sant
Jordi.
Badalona 2015
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Dissabte

2 de maig

19 h, a la planta baixa de la Casa de la Vila i a la sala d’exposicions
El Refugi, inauguració

Forjadors de la Festa

Mostra d’elements festius i d’entitats badalonines
de cultura tradicional i popular catalana
Aquesta mostra compta amb els elements festius de la ciutat que participen a
les Festes de Maig: gegants, capgrossos,
dracs, bèsties i altres elements com ara
el vestuari i els instruments musicals que
utilitzen les entitats badalonines de cultura tradicional i popular catalana.
Enguany, com a novetat, l’element singular de l’exposició serà la construcció del
Seguici de la Ciutat amb les figures fe14
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tes de cartolina, en 3D. Els elements que
participen en el seguici agafaran així una
simpàtica i singular dimensió.
També podràs jugar amb el nou tauler
del joc Aquesta la saps? i la resta de jocs
Forjadors de la Festa, comprovar la teva
destresa acolorint els dibuixos dels elements festius i entretenir-te amb els jocs
d’enginy. Vine amb tota la família i coneix
la cultura tradicional més badalonina!

21:30 h, al Palau Municipal d’Esports

CONCERT

El Barrio

Després de tres anys de silenci discogràfic, José Luis Figuereo El Barrio ha
tornat amb Hijo de levante, un disc amb
catorze cançons que és una barreja de
flamenc, tango i rock. Les lletres, inspiradíssimes gràcies a la seva vena literària, projecten el seu món particular:

la gent, el vent, el mar i la llum de Cadis.
Un disc que és fruit d’un estat d’ànim. El
Barrio en estat pur, en un concert únic,
en un espai entranyable.
Ho organitza Concert Tour i ho produeix
Jet Management.

Badalona 2015
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Diumenge

3 de maig
10 h, a la Rambla

XXIX Trobada de Puntaires
Més de 1.000 participants
de Badalona i 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.
10 h, al Parc de Can Solei

Festa del Badiu

Jornada festiva on trobareu les tradicionals paradetes
d’entitats, un espai de jocs tradicionals per a infants,
els serveis de bar i restaurant Can Cinto, la tómbola
i la plena.
També podreu gaudir al matí de l’actuació de Bufons
del Toc, la companyia de teatre + Tumàcat, contes
sense interrupció, exhibicions de ball de Fem Country, escoles de dansa Moviment-2 i Ballet Sílvia Pallissera, i rock infantil amb el grup The Git and Jali’s. I
a la tarda, l’actuació de l’Esbart Sant Jordi de l’Orfeó
Badaloní, els Bastoners de Canyet i una jam session
amb Generació del Ritme.
A càrrec de l’AV del Centre.
16
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18 h, a l’església
de Santa Maria

Ofrena
d’ous a les
clarisses
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
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.

10 h, a la plaça de Pompeu Fabra

Diada Trabucaire. La Guerra del Francès
L’any 2003, un grup de badalonins va
decidir crear una colla trabucaire a Badalona. Enguany, en la diada, es recordarà l’origen dels Miquelets de Badalona, i es representaran escènicament els
combats del 1808 entre els Miquelets i
les tropes napoleòniques. Amb la participació dels Trabucaires de Santa Coloma,
la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya, el Regiment de Cuirassers Sant
Miquel de Moià i els Miquelets de Badalona. Amb la col·laboració dels grups de
teatre Katalakaska i el Círcol.

10 h

Obertura del campament

11:30 h Inici de la cercavila. Recorregut: plaça
de Pompeu Fabra, avinguda de Martí
Pujol, carrer de Sant Joaquim, Passeig
Maritim (fins al Dimoni).
12 h

Galejada al Passeig Marítim, davant
del Dimoni, i representació d’un
enfrontament entre les tropes.
Desfilada per la Rambla, carrer de Mar
i plaça de la Vila.

12:30 h Breu presentació i revista a les tropes
participants, a la plaça de la Vila.
12:45 h Desfilada pel carrer de Francesc Layret
fins arribar a la plaça de Pompeu Fabra.
13 h

A càrrec de Miquelets de Badalona Colla
Trabucaire.

Representació dels enfrontaments
entre Miquelets i sometents i els
exèrcits napoleònics.

17.30 h, a la Rambla

Ballada de Swing

Aupaswing és un format itinerant de trobades de música swing, que aterra a la
Rambla amb un nou concepte de concert
temàtic, que combina l’exhibició del ball
per als seguidors del gènere, alhora que
l’acosta al públic més encuriosit.
A càrrec d’Aupamusic.

17:30 h Son-Manouche (gipsy-swing)
18:30 h Classe gratuïta de swing,
a càrrec de SwingManiacs
19 h

Maniac’s Band (Big band swing)

Badalona 2015
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del

4 al 23 de maig

El Joc de Badalona

És una activitat didàctica i lúdica que consisteix a contestar
correctament on line, preguntes sobre la nostra ciutat, de qualsevol
àmbit: història, personatges, actualitat, esports, comerç, etc.
A càrrec de La Sargantana.

Dijous

7 de maig
10 h, a la Rambla

XX Festa El Dimoni a l’Escola

Lliurament de premis del concurs El Dimoni a l’Escola

Enguany se celebra el 20è aniversari
d’aquesta activitat, que està adreçada
als escolars d’educació primària i dels
centres d’educació especial de la ciutat.
És tradició que els participants col·loquin
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les seves maquetes al voltant del dimoni
perquè s’encenguin el dia de la Cremada.
Animació infantil a càrrec del grup
Balambambú.

19 h, al Museu de Badalona

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

La Cremada
del Dimoni de
Badalona
Amb motiu del 75è aniversari de la primera Cremada del Dimoni, l’Ajuntament
de Badalona publica aquest llibre, profusament il·lustrat, a càrrec de Joan Mayné, antropòleg i museòleg, exdirector del
Museu i de l’Àrea de Cultura i vinculat,
des de començaments dels anys setanta,
a la cultura de la nostra ciutat. L’obra ex-

1940

2015

plica com han estat els dimonis d’aquest
període, ens acosta a les persones que
han fet possible la Cremada i ens aporta
moltes dades, algunes molt curioses, fins
ara totalment desconegudes.

Divendres

8 de maig
19 h, a la plaça de la Vila

21 h, a la plaça de la Plana

Diada Castellera
Infantil

La Nit
del Mono

La canalla de la colla Micaco farà una exhibició
de castells construïts només per ells. A càrrec
dels Castellers de Badalona.

Música, foc, balls tradicionals,
bestiari de tota mena i molta
gresca. 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.

Badalona 2015
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9 de maig
11:30 h, a la Rambla

Cercavila Petita

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
seran portats pels nens de la Colla de
Geganters de Badalona, l’Esbart Infantil
de l’Esbart Sant Jordi, i els dracs, cuques, capgrossos i gegants de les es-

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.
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coles i entitats següents: Artur Martorell,
Badalona Port, Gitanjali, Joan Coret,
Jungfrau, Llibertat, Llorens Artigas, Lola
Anglada, Mare de Deu de l’Assumpció,
Mercè Rodoreda, Bufalà, Progrés, Salvador Espriu, Ventós Mir i Associació
Districte Apatxe. Interpretació musical a
càrrec de la Bossa Verda.
Recorregut: Rambla, carrers d’en Prim, del
Canonge Baranera, de Mar i plaça de la Vila.

12:30 h, a la plaça de la Vila

Final de festa

I per acabar la festa, tots a ballar amb les
abelles del grup badaloní La Tresca i la
Verdesca, amb el seu espectacle Zum.

Badagegants 2015

Aquest any ens visitaran un seguit de colles que tenen en comú una
particularitat: els seus gegants ballen danses especials, balls que no solen
fer-se fora del seu poble o que són diferents dels que estem acostumats.

17 h, a la plaça de la Vila

XXXII Trobada
de Gegants

Plantada dels gegants. Hi participaran,
entre d’altres, els gegants de Terrassa,
els de Sant Cugat del Vallès, els de Vilassar de Mar i els de Granollers, a més
dels gegants de les escoles Progrés,
Jungfrau, Ventós Mir i Lola Anglada, els
del barri de Pomar, el Follet, la Dimonieta i els gegants de la Ciutat.

17:45 h, a la plaça de la Vila

Mostra de Músiques
de Gegants
A càrrec dels grups musicals que els
acompanyen.

18:30 h

Passejada

Recoregut: carrers de Mar, Pietat, passatge 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

XIX Mostra de
Balls de Gegants

A càrrec de les colles convidades i de la
Colla de Geganters de Badalona, amb
música d’Impro Inxa Quartet.
Acte adherit als actes de celebració
del 125è aniversari del naixement del
folklorista català Joan Amades i Gelats.

Badalona 2015
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Dissabte

9 de maig
18:30 h, a la plaça de Pompeu Fabra

BaTOCona

La BaTOCona és la primera diada dedicada íntegrament a la percussió que es
fa a Badalona. El seu nom es deu a la
conjunció de Badalona amb Bufons del
Toc, la colla organitzadora de l’acte.
La percussió, en tots els estils, sempre
ha format part de grans actes, i de 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 ca-

rrers del centre de la nostra ciutat, en la
qual no es deixaran de sentir ritmes de
tabals, surdos i caixes.
Hi participen: Diables de les Corts,
Kapaoltis, Pugui-Pugui, Toca ‘l’ 2,
Tukantú, Tronada de Sant Adrià i Bufons
del Toc.
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.

21:30 h, al Teatre Zorrilla

TEATRE MUSICAL

L’apassionant carrera
artística de Marta Gelabert
Grup T-EMA de l’Orfeó Badaloní

Fins on estaries disposat a arribar
per un somni? La Marta Gelabert
ho té molt clar i res no l’atura en
el seu ascens vers la fama. En un
acte de lliurament de premis d’arts
escèniques, Marta Gelabert –actriu de teatre musical– en rep un
d’honorífic en reconeixement a la
seva trajectòria artística.
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Diumenge

10 de maig

18 h, a la plaça de la Plana

Ball de Festa Major
per a Gent Gran
ORQUESTRA MARAVELLA

Amb més de mig segle d’experiència, l’orquestra Maravella és la millor
opció per escoltar, ballar i gaudir de

les cançons i la música de sempre.
Senyores i senyors, amb tots vostès…
l’orquestra Maravella!

Badalona 2015
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La Cremada del Dimoni, l’activitat
cultural més important de les que se
celebren a Badalona, està d’aniversari. Enguany es rememora els 75 anys
de la primera Cremada, que concretament va ser el dia 11 de maig del
1940, al carrer del Temple.
El 1940, l’historiador badaloní Josep
Maria Cuyàs i Tolosa i els administradors de la Confraria de Sant Anastasi s’inventen una nova tradició, en
un moment que la nostra ciutat, que
havia patit en la cruesa de la guerra,
estava deprimida en els àmbits social,
econòmic i cultural. I aquesta nova
tradició té una excusa històrica, que
prové de la transcripció del Calaix de
Sastre, del baró de Maldà, una mena
de diari on es reflecteixen els costums
de la vida quotidiana de Badalona i
d’altres poblacions. En aquest diari es
diu que el 8 de maig de 1785, festa del
Roser, uns pescadors van cremar un
figurón, o sigui, un mascaró de proa
que havia quedat inservible, davant
d’un públic molt nombrós.
A partir d’aleshores, aquest argument

històric justifica una nova tradició, i
els administradors de la Confraria, en
els anys següents, continuen organitzant la Cremada com un acte festiu. Al llarg dels anys, la Cremada es
consolida com una festa popular, fins
a ser declarada d’interès turístic per
la Generalitat de Catalunya, el 1991.
Molts han estat els dissenyadors i els
constructors que han fet possible la
celebració de la festa, però els cognoms Giró i Xirgu van, indestriablement, lligats a aquest acte singular. En
l’actualitat, i des del 1999, el disseny
del dimoni es tria a partir d’un concurs
públic anomenat Crema’l Tu!
La Cremada del Dimoni continua sent
un acte festiu multitudinari, que s’emmarca en la seqüència d’actes de
cultura popular que se celebren durant la Nit de Sant Anastasi. Cada 10
de maig, vigília del nostre patró sant
Anastasi, una multitud de badalonins
i badalonines s’apleguen a la Rambla,
exultants per contemplar com crema
una figura que ens agermana i que
singularitza la nostra festa.

Per molts anys,
Dimoni!
24

Festes de Maig

Badalona 2015

25

Diumenge

10 de maig

Nit de Sant Anastasi
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.
Hi participen: Castellers de Badalona,
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Miquelets de Badalona, Diables de Badalona, Badalona Bèsties de Foc, Grup
de diables Kapaoltis, Bufons del Foc,
Esbart Sant Jordi, Bastoners de Canyet,
escoles Jungfrau i Ventós Mir, Colla de
Geganters de Badalona i Banda Simfònica de Badalona.

19:30 h, a la plaça de la Vila

21 h, a la Rambla

Ball a Plaça

Tanda de Lluïment

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 és format per diversos balls, balls parlats, figures i entremesos de la cultura tradicional i popular
catalana de Badalona, i vol esdevenir un
reflex de la pluralitat de la ciutadania de
Badalona.
Els elements festius que formen el Seguici de la Ciutat són: Castellers de
Badalona, Ball dels Miquelets, Ball de
Diables, dragolins Xarop, Pomada i Xeringueta; drac Dom Fumera de Pavillard,
Ball de Kapaoltis, Ball de Bufons del
Foc, Ball de Bastons, Danses de Maig,
gegants Jofre, Clementina i Quimet; gegants Senyor i Senyora Ventós, Dimonieta, gegantons Tasi i Mariona, gegants
Anastasi i Maria, i 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 serà
coordinada per La Bossa Verda.
Recorregut: carrers de Francesc Layret,
de la Mercè i la Rambla.

A mesura que els elements festius integrants del Seguici de la Ciutat vagin
arribant a la Rambla, faran un 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. Escenifica,
finalment, el triomf del Bé i, per tant, la
necessitat de 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, i escenificarà,
amb el seu ball, el comiat simbòlic del
Dimoni per part dels ciutadans.
A càrrec de la Colla de Geganters de
Badalona.
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La Cremada
del Dimoni
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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 evocador d’aspectes de la realitat
actual o històrica, i 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.
Els infants de la ciutat l’homenatgen fent altres dimonis petits, que
són col·locats a la base del dimoni gran, 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.

Encesa del 75è aniversari

Celebrem tots junts el 75è aniversari de la Cremada del Dimoni amb
les bengales que encendran el foc que engolirà el dimoni. Els Voluntaris Badalona repartiran les bengales pels carrers que donen accés
a la Rambla. No les encengueu fins que s’indiqui per megafonia.
22 h, a la platja dels Pescadors

Piromusical d’aniversari

A càrrec d’una de les millors empreses de pirotècnia del país, la Pirotècnia Igual, i per celebrar el 75è aniversari de la Cremada del Dimoni, s’ha preparat un Piromusical especial, mai vist a Badalona, que
guanyarà en intensitat i freqüència de figures de colors vius i formes
canviants, i que tindrà els millors efectes digitals, seguint el compàs
de la música sincronitzada. La banda sonora, com a homenatge musical al Dimoni, serà un repàs de les cançons que han marcat època.
23.15 h, a la plaça de la Plana

Ball del Micaco

ORQUESTRA MARAVELLA

Enguany, el ball més emblemàtic de la ciutat anirà a càrrec de
l’orquestra Maravella, formació que ens farà gaudir de la millor
música festiva. Un ball per a tota la família, amb un repertori de
tots els temps, a ritme de festa major!
Televisió de Badalona retransmetrà en directe la Nit de Sant Anastasi,
la Cremada del Dimoni i el Piromusical en un programa especial, a
partir de les 20 h.
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Diumenge

10 de maig
23:15 h, al Passeig Marítim

CONCERT DEL DIMONI

Jarabe
de Palo

Grup de pop/rock format el 1996 per Pau Donés, la seva cançó La Flaca els va catapultar a l’èxit a tot el món. Amb una dotzena de
discos publicats, al llarg de la seva trajectòria
el grup ha col·laborat amb els millors artistes nacionals: Joaquín Sabina, Jorge Drexler,
Alejandro Sanz, i ha rebut el guardons més
prestigiosos, els Premis de la Música, els
Premis Ondas, i nominacions als Grammys
Latinos. Ara presenten Tour Americano 2015,
amb la banda al complet, amb un nou repertori i els èxits de sempre.
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23:15 h, al parc del Centenari

CONCERT

Cal
Txiringu
al Centenari
En acabar de veure cremar el nostre Dimoni, et convidem a pujar al
parc del Centenari a gaudir d’un
espai musical que no et deixarà
indiferent. Comencem amb el grup
que vosaltres heu escollit! Com?
Amb un procés participatiu en
què tothom hi ha tingut cabuda
per decidir qui vol escoltar. En
el concert d’avui, escoltaràs el
tercer grup classificat d’aquest
concurs popular, fent de teloners.
Teloners de qui? Del nostre grup
estrella d’aquest mes de maig. A
càrrec de la Comissió de Festes
de Badalona.
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Dilluns

11 de maig

Festivitat de
Sant Anastasi
Copatró de Badalona

18:30 h, al carrer de Sant Anastasi

La Confraria de Sant Anastasi us convida a gaudir dels actes organitzats per
celebrar la festivitat del copatró de Badalona. Només aquest dia, i a la Passada, podreu veure el ball reverencial en
què “es fa ballar” sant Anastasi, o degustar la tradicional coca del sant.

Amb coca de Sant Anastasi i xocolata.
Ball dels Satanasis i Ball del baró de
Maldà.

10 h

Passada de
Sant Anastasi

Repic de campanes
12 h, a l’església de Santa Maria

Ofici Solemne

S’interpreta 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.
18 h, a l’església de Santa Maria

Baixada del Sant

Des de l’església de Santa Maria,
passant pel carrer de la Costa, fins al
carrer de Sant Anastasi.

Berenar popular

19:30 h

Amb la participació d’entitats de cultura popular i tradicional de la ciutat,
i amb el tabernacle amb la imatge del
sant portada per membres de la Confraria de Sant Anastasi i escortada
pels Estaferms de Badalona, membres també de la Confraria.
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.
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19 h, a la plaça de la Vila

Ballada
de Sardanes
Amb la Cobla Marinada.
A càrrec de Badalona
Sardanista.

18 h, a la plaça de la Plana

Mostra
de Dansa
Una successió de passos,
salts, i posicions, executats
segons un ordre i un ritme
determinats dóna significat
a la dansa. Enguany, la Mostra de Dansa es farcirà de
diferents estils: ballet clàssic, contemporani, hip-hop,
flamenc i altres. A càrrec
de les escoles de dansa de
Badalona, Ballet Sílvia Pallisera, Danzalona, Emi Vivas,
L’Atelier des Artistes, Marisa
Yudes, Moviment-2, Ritmes,
Stil i Tempo.
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Dimecres

13 de maig
19 h, a la plaça de Pompeu Fabra

Xerrada

Com volem les nostres festes?
Ara decidim

Com cada any, des de la Comissió de
Festes de Badalona us oferim un espai
obert per debatre sobre passat, present

i futur de les nostres festes. A càrrec de
la Comissió de Festes de Badalona.

Dijous

14 de maig
19:30 h, al Parc de Ca l’Arnús

El Racó Íntim
Un racó per deixar-te seduir. Un racó
al mig del parc. Un racó per a les arts i
els sentits. Un racó per a la imaginació i
l’erotisme. Un racó ple de sorpreses. Un
racó per degustar i fer un mos. Un racó
íntim.
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A càrrec de la Comissió de Festes de
Badalona. Amb la col·laboració de Les
reunions de la Gemma i l’Escola de Dansa Ritmes.

Divendres

15 de maig

21 h, al Teatre Principal

Guillem Albà &
The All in Orchestra
MARABUNTA

Un show de clown, enèrgic i energètic,
catapultat per la millor música en directe. Dalt de l’escenari, la bogeria experta
de Guillem Albà, un jove clown a punt
d’explotar. El caos del pallasso i la improvisació estan presents en tot l’espectacle, mentre s’interpreten cançons
pròpies i gags absurds.
Res no té sentit i tot és possible, sense

cap ordre establert. A dalt de l’escenari,
The All in Orchestra reparteix bon joc al
mig del camp. Dits ràpids i sang calenta
capaços de domesticar qualsevol estil
musical que se’ls posi per davant. Desconnecteu els mòbils i els cervells. Ells
són l’antídot, la pólvora i la vitamina C.
Joc sense conservants, en directe i a la
vena. Són Marabunta: l’espectacle total.

El dijous 14 de maig, a les 19 h, al Centre Cultural l’Escorxador Nau-3, com a
activitat paral·lela, acció de clown i trobada amb la companyia. Entrada lliure.
Badalona 2015
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Dissabte

16 de maig

Cercabèstia
2015
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. A la plaça de la Vila, el
senyor Notari Martín, l’escrivà Balaguer
i la mestra 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. A càrrec de Badalona Bèsties de
Foc. Hi col·labora La Xarxa.

17:30 h, a la plaça de la Vila

XVII Correfoc Infantil
mada 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 Roc, les colles
infantils dels Diables de Badalona, Bufons del Foc i Kapaoltis, i la Canalla de
Badalona Bèsties de Foc. Tot ben amanit per Les Gralles de Fum, la Republi-k
de l’Avern i La Bossa Verda.
Plantada de totes les bèsties i cuques
que hi participen. Dos recorreguts aparellats pels carrers del Centre i final de
festa dolça a la Rambla. Amb animació a
càrrec de Xip Xap. A càrrec de Badalona
Bèsties de Foc. Hi col·laboren La Xarxa i
l’Associació de Veïns del Centre.
Hi participen: en Baldufa, la Trempada,
els Dragolins de Badalona Xarop, Po36
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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.

22 h, a la plaça de la Vila

XXXIII
Correfoc

El Correfoc omplirà de nou la ciutat de
llum, foc, soroll i festa. Els diables començaran amb el Toc de Foc i la tradicional encesa inicial a la plaça de la Vila,
i recorreran els carrers de Baix a Mar fins
arribar a la Rambla, on acabaran amb
una espectacular encesa final.
Hi participen: Diables de Badalona, Badalona Bèsties de Foc, Bufons del Foc,
Kapaoltis de Llefià i una colla convidada d’una altra vila catalana. A càrrec de
Diables de Badalona.

Recorregut: plaça de la Vila, carrers de
Francesc Layret, Riera d’en Matamoros,
Madoz, Prim i la Rambla

23.30 h, a la platja dels Pescadors

CONCERT

Cal Txiringu a la platja

Has gaudit del Correfoc? I ara, què faràs?
Vine a la platja dels Pescadors i seguirem
la festa. Aquí tens els grups que et faran
ballar, i que han estat triats en el concurs
popular que la Comissió de Festes ha

proposat. En acabar, el nostre DJ posarà
els temes que se li hagin suggerit a través
del Facebook de la Comissió de Festes.
Tots i totes som Cal Txiringu! A càrrec de
la Comissió de Festes de Badalona.

De 20 a 24 h, al Museu de Badalona

La Nit dels Museus
Visita nocturna gratuïta de diversos
espais de la ciutat romana de Baetulo,
les Termes, el Decumanus, el Jardí de
Quint Licini i la Casa dels Dofins, amb
actuacions de música de cambra.
Amb la col·laboració del Conservatori
Superior de Música de Badalona.
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Dissabte

16 de maig
21 h, al Teatre Zorrilla

Miguel de Molina
al desnudo
Gràcies a l’èxit aconseguit el passat octubre, torna aquesta producció del presentador badaloní Jorge Javier Vázquez.
És un espectacle sobre la vida del famós
cantant de copla de començaments del
segle XX, que sens dubte va fer època.
La bien pagá, El día que nací yo i Ojos
verdes, són només algunes cançons de
l’ampli repertori musical que va esdevenir la banda sonora sentimental dels que
vivien en aquell moment.

Dissabte i diumenge

16 i 17 de maig

22 h, a la plaça de la Plana

Banda Simfònica
de Badalona

Dirigida pel mestre Manel Barea
La Banda Simfònica de Badalona
aprofita un moment tan especial com
és el concert de les Festes de Maig
per retre un homenatge a Rafael Tortajada, un dels millors trombonistes
valencians. I a la segona part, Els Miserables, un dels musicals que més
ha triomfat als escenaris i a la gran
pantalla. Us ho perdreu?

Dissabte 16, tarda i nit, i diumenge 17,
tot el dia, al Parc de l’Escorxador

Festa de Las Migas
Jornada lúdica amb activitats diverses,
en la qual es degustaran més de 2.000
racions d’aquest plat tradicional. El
diumenge 17 de maig, de 10 a 14 h, hi
haurà també la XIII Trobada d’Agulla.
A càrrec de la Comissió de Festes de la
Salut.
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23 h, a la plaça de Trafalgar

CONCERT

Siempre Así
Grup de música especialitzat en
rumba, amb 13 discos al mercat, vint
anys d’experiència, i amb més de mil
concerts per tot el món. Porten el

folklore andalús per bandera, amb un
estil propi i un conjunt de veus únic.
Vine a ballar rumba i deixa’t encisar
pel so inconfusible de Siempre Así.
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Diumenge

17 de maig

XVII Diada
Castellera
8 h, pels carrers del barri del Raval

Matinades castelleres
11 h, al carrer de Font i Escolà, 42

Cercavila

Una cercavila que sortirà de Can Peixau,
el local dels Castellers de Badalona, i
passarà pels carrers de Miquel Servet,
Baldomer Solà, Rambla de Sant Joan,
avinguda de Martí Pujol i carrer de Francesc Layret, i conduirà les tres colles
participants a la plaça de la Vila, on entraran caminant en tres pilars.

11:30 h, a la plaça de la Vila

Presentació del
casteller honorífic

12 h, a la plaça de la Vila

Diada Castellera

Amb l’actuació dels Castellers de Mallorca, Castellers de Sant Pere i Sant
Pau i Castellers de Badalona.
A càrrec de Castellers de Badalona.

Durant tot el dia, a Dalt de la Vila

XXXV Fira
de l’Arrop

Enguany trobareu també a la plaça de
Pau Casals, Vila d’Arts 2015, la primera
mostra d’arts, disseny, pintura, escultura,
etc. A càrrec de l’AV de Dalt de la Vila.
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9:30 h, a la Rambla

XXXVI Cursa Popular Ciutat
de Badalona. La Cursa del Dimoni!

A les 9:30 h, sortida del circuit vermell - cursa gran (a partir de 15 anys), de 10.000 m.
A les 9:45 h, sortida del circuit blau - cursa mitjana (d’11 a 14 anys), de 3.900 m.
A les 11:30 h, sortida del circuit verd - cursa mini (fins a 10 anys), de 1.700 m.
11 h, al carrer de Sant Anastasi

XXXVI Xerinola
Festa adreçada a tota la ciutadania i especialment als infants.
A càrrec del Círcol Catòlic.

18 h, a la plaça de la Plana

XXXIII
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.
Badalona 2015
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Diumenge

17 de maig
18 h, a la plaça de Font i Cussó

Faldilles
Enlaire

BALLADA DE GEGANTS
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, jotes i masurques, els
gegants ballaran algunes de les coreografies que la Colla de Geganters de Badalona ha anat creant al llarg dels últims
29 anys.

Enguany, la colla convidada serà el Ball
de Gitanes de Sant Pere de Ribes, fundada l’any 2007. Cada any participen
activament a les dues Festes Majors de
la seva vila: la de Sant Pere (a l’estiu) i la
de Sant Pau (a l’hivern).
I per onzena vegada, direm: faldilles
enlaire i que comenci la festa!
A càrrec de la Colla de Geganters de
Badalona.

19 h, a la plaça de Font i Cussó

Ballada de Sardanes

AMB LA COBLA ILURO. A càrrec de Badalona Sardanista.

Dissabte

23 de maig

10 h, a la plaça de Trafalgar

Dia del Micaco

És un punt de trobada i de germanor
per a tothom qui vulgui participar-hi amb
un sa esperit competitiu. Durant el matí
hi haurà una gimcana per a equips a la
plaça de Trafalgar. Al llarg de tot el dia
es podrà gaudir del 3r Torneig Popular
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de Bitlles Catalanes de Badalona, i al
migdia hi haurà un dinar on es farà un
concurs de postres amb micacos.
A càrrec de la Comissió de Festes de
Badalona.

Dissabte

23 de maig
19 h, al Passeig Marítim

CONCERT

Primavera Pop 2015
Badalona torna a ser l’escenari escollit
per 40 Principales per oferir aquest concert de referència, que aplega un ampli
ventall d’artistes com Lucy Paradise,
DVicio, Sweet California, Sofia Reyes,
Amelie, entre d’altres, en un escenari

immillorable com és el Passeig Marítim.
Una nit inoblidable, amb moltes hores
de música i amb els artistes més destacats del moment.
Ho organitza 40 Principales i
PrisaRadio.
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Dissabte

23 de maig
23 h, a la plaça de Trafalgar

CONCERT

Festival Rock and Roll Star
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Manuel España (La Guardia), Javier Ojeda (Danza Invisible), Javier Andreu (La
Frontera) i José Angel García (091) formen un supergrup d’estrelles del pop/

rock del nostre país. Amb La Guardia
com a grup base, ens interpretaran tots
els grans èxits d’aquestes memorables
formacions musicals.

Manuel España (La Guardia)

Javier Ojeda (Danza Invisible)

Javier Andreu (La Frontera)

José Angel García (091)

Festes de Maig

Dissabte

30 de maig
20 h, a la platja dels Pescadors

Festa a
Baix a Mar

Pa amb tomàquet i sardines a la brasa,
havaneres amb el grup Port Bo, i rom
cremat per a tothom. A càrrec de l’AV
del Centre.

Dissabte i Diumenge

30 i 31 de maig

Tot el dia, al Centre Cívic Can Cabanyes

Festa Indiana
A banda dels ja tradicionals callos, que
es podran degustar el dissabte a la tarda, aquest any la festa estarà plena de
novetats. En primer lloc, l’ampliació de
l’horari, ja que la festa durarà tot el cap

de setmana. Tindrem també l’acte teatralitzat de l’arribada de l’Índia, salsa per
ballar, tallers infantils, mercat indià i moltes sorpreses més.
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ALTRES ACTIVITATS
Dissabte 9 de maig, a les 20:30 h,
a la plaça de la Vila

3a Badalona
Shopping
Night
La nit de gala del comerç de Badalona,
torna per tercer 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.
L’esdeveniment que reuneix música,
gastronomia, moda i comerç, dins i fora
dels comerços del centre de la ciutat,
oferirà diferents activitats, descomptes
exclusius, promocions, assessorament
personal i desfilades. Entre les activitats
previstes hi haurà animacions pensades
especialment per a la Shopping Night,
concerts de música al carrer, actuacions, degustacions gastronòmiques i

participació en diversos sortejos mentre
es gaudeix de les compres. El bo i millor del comerç de proximitat de la ciutat
sota la màgia de la nit.
La Badalona Shopping Night té l’objectiu de dinamitzar el sector comercial i és
una iniciativa de les associacions de comerciants Badacentre i Centre Comerç
Badalona, i compta amb el suport de
l’Ajuntament de Badalona i Badalona
Comunicació, a més d’un extens nombre de persones i entitats que han treballat per fer possible aquest esdeveniment. Quasi dues-centes botigues que
volen celebrar amb vosaltres les Festes
de Maig.
La Badalona Shopping Night és música,
gastronomia, moda i compres, però per
damunt de tot, és ciutat. Veniu i deixeuvos seduir per l’extensa gamma d’ofer-
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Del 23 d’abril al 17 de maig, a
l’antic edifici de Correus (plaça de
l’Assemblea de Catalunya, s/n).
De dijous a diumenge de 10 a 21 h.

Badalona
Home
Design

tes i propostes pensada pel vostre
gaudiment.
20.30 h, a la plaça de la Vila
Inauguració de la 3a edició de la
Badalona Shopping Night. Flashmob, amb la direcció de Maribel
del Pino i amb la participació de
les escoles de dansa de la ciutat.
24 h, a la plaça de la Vila
Gran desfilada de moda, sortejos i
lliurament de premis.

La segona edició de la Badalona Home
Design ja és una realitat. Un any després
de l’èxit de la primera edició, i havent
consolidat el certamen a la nostra ciutat,
es volen superar de nou les expectatives, en un espai molt diferent; un edifici industrial dels anys 50, una estampa
emblemàtica de la nostra ciutat. I mai
adjectivat amb més raó, ja que la Badalona Home Design d’enguany es durà a
terme a l’antic edifici de Correus.
La Badalona Home Design tornarà a ser
la gran cita de l’interiorisme, l’arquitectura i el disseny. El visitant trobarà espais
per la inspiració, presentació de tendències, espais únics i de total avantguarda.
La cita acollirà de nou exposicions d’art,
conferències, tallers, xerrades i activitats per a tota la família. Repetim també
el nostre espai de restauració, decorat
especialment per l’ocasió.
Esperem la vostra visita, segur que
us encantarà!
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ALTRES ACTIVITATS

Concerts
al Sarau 08911
Carrer Ramon Martí Alsina, 32

1 de maig, a les 23 h

La bien querida
Indie/pop de suaus
melodies per a un
concert acústic.

8 de maig, a les 23 h

Sanjosex

Exposició d’obra pictòrica de l’artista Perico Pastor, amb peces de
la seva col·lecció particular.
Horaris: de dimarts a divendres
de 16 a 20:30 h; dissabtes, de 10 a
14 h i de 16 a 20:30 h; i diumenges
de 10 a 14 h.
Fins al 14 de juny, al Museu de
Badalona

Exposició Intimitats. La roba
interior del segle XIX a XXI

El Dylan del mediterrani
amb elements del blues i
del flamenc.
15 maig, a les 23 h

Fins al 23 de maig, a l’Espai Betúlia

Un dels millors grups del
país, a mig camí entre el
rock i la cançó d’autor.
Venda d’entrades a Atrápalo, preu 10€,
i a la taquilla el dia del concert a 12€.

17 de maig, a les 19 h, a la Rambla

Jam hits the town
Soul session
MARINA BB FACE & EMMA YOUTH

Després de dos anys de concerts en diferents
espais de Badalona, el cicle de jam sessions
Jam Hits the Town ens proposa una sessió de
música negra amb unes convidades de luxe.
A càrrec de Generació del Ritme.

Festes de Maig

Exposició Els pericos de Perico

L’exposició explora els canvis
que hi ha hagut en la roba íntima
al ritme de les transformacions
socials, econòmiques, estètiques i
del sistema de valors.

Mishima
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Fins al 31 de maig, a la Sala Josep
Uclés - El Carme

Exposició Menorca tot just
ahir...i encara, de Toni Vidal

L’exposició és la unió de dos
projectes del fotògraf Toni Vidal, en
què retrata la Menorca dels anys
60 i l’actual.
De l’1 al 3 de maig, d’11 a 14 h i de
18 a 20 h, a l’Escola del Mar

Exposició fotogràfica Badalona
un mar de puntes
A càrrec de l’Associació de
Puntaires Montserrat Niubó.

Del 4 al 6 de maig, al Centre
Cultural l’Escorxador - Nau 3

Exposició El Dimoni a l’Escola

Exposició dels dimonis presentats
al Premi El Dimoni a l’Escola.
10 de maig, d’11 a 13:30 h,
a la plaça de Pompeu Fabra

La festa d’aigües!

Jocs d’aigua per a tota la família.
A càrrec d’Aigües de Barcelona.

10 de maig, d’11 a 14 h,
al parc de Can Solei i de Ca l’Arnús

Festa del dibuix

Matí festiu dedicat a l’art del dibuix.
A càrrec de l’Obrador de la Riera.
Més informació a www.facebook.com/
LObradorDeLaRiera
11 de maig, tot el dia, al Moll de Capitania

Festa 10è aniversari del Port

16 de maig, de 10 a 14 h, a la plaça
Antonio Machado

Diverfesta

Festa familiar amb tallers i actuació infantil.
A càrrec de la Fundació Salut Alta.
19 de maig, a les 19:30 h, a l’Espai Betúlia

Conferència sobre l’escriptora Ana
Maria Matute
A càrrec de María Paz Ortuño.

Hi trobareu inflables, activitats aquàtiques,
vermut popular, concursos de tapes,
còctels i pastissos, rom cremat i
havaneres.

21 de maig, a les 19 h, al Museu de
Badalona

Del 12 al 29 de maig, al Centre Cultural
l’Escorxador Nau-3

A càrrec de Sílvia Ventosa.

Exposició 20 anys del Dimoni a
l’Escola

Del 12 al 14 de maig, a les 20:30 h, al
Teatre Principal

30a Setmana de Muntanyisme

Tradicional cicle de projeccions i debat
sobre les activitats de muntanya.
A càrrec de l’Agrupació Excursionista
Bufalà.
13 de maig, a les 19.30 h, a l’Espai Betúlia

Recital poètic

A càrrec d’Anna Aguilar-Amat i Jordi Valls.
Del 15 al 17 de maig, al Passeig Marítim
(platja dels Pescadors)

III Trobada gastronòmica marinera

Vint restauradors de la ciutat oferiran vint
plats de la gastronomia marinera.
Preu: entre 2 i 6 euros el plat.
Horaris: dia 15, de 18 a 24 h; dia 16,
de 10 a 24 h, i dia 17, de 10 a 19 h.
16 de maig, de 10 a 13 h, a l’escola
bressol Uni Dori

Festa esportiva petita infància

Diferents jocs i tallers esportius per als
infants (0 a 3 anys), amb l’objectiu de
sensibilitzar-nos en els hàbits saludables.

Conferència La producció de roba
interior
22 de maig, a les 19 h, a l’Espai Betúlia

Recital de poetes menorquins

A càrrec de Toni Moll, Jordi Florit, Pau
Janer, Sònia Moll, Joel Bagur, Bartomeu
Obrador i Òscar Bagur.
Del 21 al 23 de maig, de 17 a 20 h,
a la planta baixa de la Casa de la Vila

Exposició Tu sello

Exposició de segells dedicats al 75è
aniversari de la Cremada del Dimoni.
A càrrec del Grup Filatèlic de Badalona.
26 i 27 de maig, a les 20 h, a l’Espai
Betúlia

L’armari (1957), de Teatre a peu pla

Espectacle creat a partir del text poètic i
vitalista del japonès Yukio Mishima.
30 i 31 de maig, de 9 a 21 h, al Pavelló de
la Plana i a la plaça de la Plana

XL 24 Hores de Bàsquet. XXXV Diada
de Mini
Trobada participativa que aplega equips
de la ciutat de totes les categories.
31 de maig, a les 18 h, a l’Església de
Santa Maria

Concert de sarsuela i òpera

A càrrec de la Societat Coral la
Badalonense.
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Mesures de seguretat i
recomanacions per als actes de foc
Diada Trabucaire

Recorregut: plaça de Pompeu Fabra, avinguda de Martí Pujol, carrer de Sant Joaquim,
Passeig Marítim (fins al Dimoni), Rambla,
carrer de Mar, plaça de la Vila, Francesc
Layret i plaça de Pompeu Fabra.
Mesures de seguretat que s’han de seguir
en els itineraris en què participen els
grups que usen armes d’avantcàrrega:

• Es recomana als assistents portar protecció
auditiva, i s’adverteix especialment a les persones amb problemes d’oïda o amb sensibilitat auditiva, en especial la gent gran i els
infants, que adoptin mesures de precaució.
• 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
Recomanacions:

• 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 de
conseqüències greus.
• Quan finalitzi l’espectacle pirotècnic, desallotgeu el lloc ordenadament.
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• En cas que necessiteu ajut mèdic, feu-vos
veure davant el personal sanitari o de seguretat.
• Eviteu aparcar bicicletes o ciclomotors en els
llocs on es desenvolupen els actes i en els
carrers adjacents. En cas d’una evacuació,
poden ser un obstacle.
Ús de les bengales

Per a la vostra seguretat us comuniquem que
es prohibeix explícitament als menors de 12
anys, el subministrament i l’ús de la bengala.
· Enceneu-la pel seu extrem.
· Mantingueu-la allunyada de qualsevol part
del cos i de materials inflamables.
· No inhaleu el fum.
· Per evitar accidents tingueu en compte
que la bengala ja consumida resta molt
calenta.

Nit de Sant Anastasi.
Seguici, Tanda de lluïment i
Acte Sacramental

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

Passada de Sant Anastasi

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

Correfoc Infantil

Recorregut amb 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.

Correfoc

Recorregut: plaça de la Vila, carrers de Francesc Layret, Riera d’en Matamoros, Madoz,
Prim i la Rambla (fins a Roca i Pi).
Als propietaris d’establiments i als veïns

• Per evitar accidents, retireu del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del correfoc, 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 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 per protegir portes i finestres, de
manera gratuïta, a la seu de l’AV del Centre, c/ Sant Miquel, 34, del 6 al 8 de maig,
de 17 a 20 h.
Als espectadors i als participants

• Informeu-vos bé per on passarà el correfoc
i seguiu les recomanacions dels organitzadors i dels serveis d’ordre, a fi que la vostra
participació en el correfoc esdevingui una
autèntica festa.
• La roba més idònia per assistir en un correfoc és la de cotó, amb mànigues, pantalons
llargs, un barret de roba i unes sabates esportives de pell que us agafin fort 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 s’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 del correfoc 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.
• El públic que vulgui participar activament en
els correfocs haurà de seguir les normes de
seguretat següents:
- Utilitzar vestits i calçat resistent al foc, i en
cap cas roba de fibra sintètica; dur barret
o bé mocador lligat al cap; dur sabates esportives o calçat consistent, sempre ben
cordat, i mai sandàlies ni xancletes.
- Saltar sempre endavant i mai cap endarrere, individualment o bé en grups molt
reduïts, sense col·locar-se mai entre els
timbalers i els actuants, ni destorbar cap
membre de les colles.
- Seguiu en tot moment les instruccions del
servei d’ordre i de suport de l’acte.
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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Pòster commemoratiu
del 75è aniversari de
la Cremada del Dimoni
Amb motiu del 75è aniversari
de la Cremada del Dimoni, us
oferim aquest pòster de mida
48 x 70 cm, amb les imatges
de totes les figures que han
cremat des de l’any 1940.
Emporta’t a casa les imatges
dels dimonis que, per tradició,
han estat sempre al·legòriques
d’un fet sociocultural, i reviuràs
la història de moltes generacions de badalonins i badalonines.

Espai de distribució
gratuïta del pòster
A l’Oficina de Turisme de Badalona (c. Francesc Layret, 7882), a partir de l’1 de maig i fins
a esgotar les existències.
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.

Espai de venda de la tassa del Dimoni
A l’estand de la plaça de la Vila, del 2 al 6 de maig.
A les taquilles del Teatre Zorrilla i al Museu de
Badalona durant tot l’any. Preu: 4 euros
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Espai de venda de
mocadors de les festes
A la plaça de la Vila, del 2 al 6 de maig, a l’estand
de venda de mocadors, i a l’Oficina de Turisme de
Badalona. També a la Trobada de Puntaires, la Festa
del Badiu, la Festa de Las Migas, la Festa a Baix a
Mar, i a la botiga d’Intermon Oxfam. Preu: 1 euro.

Preu i venda d’entrades
del concert d’El Barrio
www.grupoconcerttour.com

Preu i venda d’entrades
dels espectacles als teatres

Informació i inscripcions:
www.eljocdebadalona.cat

Guillem Albà & The All in
Orchestra: 14 euros

XXXVI Cursa Popular

Miguel de Molina al desnudo:
22 euros
Venda d’entrades a www.ticketea.
com, al tel. 902044226, i a les taquilles del Teatre Zorrilla, de dijous a
dissabte, de 18 a 20:30 h. Informació
dels descomptes a www.zorrilla.cat.

Preu inscripció: 2 euros els circuits mini i
mitjà, i 5 euros el circuit gran.

L’apassionant carrera artística
de Marta Gelabert: 10 euros.
Venda d’entrades anticipades a l’Orfeó Badaloní (c. Marina, 48) i a les
taquilles del Teatre Zorrilla el dia de
la funció.

Inscripcions a www.badalona.cat

Horaris
Exposició Forjadors de la Festa
Sala de la planta baixa de la Casa de la
Vila i sala d’exposicions El Refugi.
De l’1 al 17 de maig, de 17 a 20:30 h; dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14 h i
de 17 a 20:30 h.

Racó Íntim

Inscripcions

Fins a les 21 h, accés per les entrades dels
carrers d’Urgell, de Sant Bru i de la riera
de Canyadó. A partir de les 21 h, accés i
sortida per la riera de Canyadó.

Inscripcions: a partir del 23 d’abril.
Període de joc: del 4 al 23 de maig.
Pregunta de desempat: 29 de maig.

Més informació dels actes de
la Comissió de Festes

El Joc de Badalona

Festa final: 10 de juny.

www.facebook.com/comissiofestesBDN

En cas de pluja les activitats culturals es podran traslladar a espais alternatius.
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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.
Podràs trobar aquesta informació al portal web www.festesdemaig.cat

Newsletter Cultural InBDN.
Butlletí de notícies
Hi trobareu les notícies culturals més
destacades amb informació, enllaços,
imatges i documentació. Subscriu-te a
http://ves.cat/eeqZ i podràs rebre-la a
través del teu correu electrònic.

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. t’interessa que l’activitat cultural que organitzes estigui a l’agenda cultural, omple
aquest tràmit:
http://ves.cat/jMTm

Xarxes socials de l’Àrea de
Cultura i Ciutadania

App iBDN. L’agenda de Badalona
per a smartphones
iBDN és una aplicació gratuïta per a
iPhone i Android que et permet consultar totes les activitats que es fan a Badalona: música, esports, teatre, tallers,
cursos, activitats de medi ambient, cinema i molt més. Enllaç de l’aplicació:
http://ves.cat/i0KK
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Festes de Maig

Aquest QR us permetrà accedir
i obrir els enllaços d’aquesta
pàgina

A les Festes de Maig hi participen:

Associació Sociocultural Districte Apatxe, Associació de Puntaires Montserrat Niubó, AV
de Dalt de la Vila, AV del Centre, Ateneu de Sant Roc, Badalona Bèsties de Foc, Badalona
Sardanista, Banda Simfònica de Badalona, Bastoners de Canyet, Bufons del Foc, Bufons
del Toc, 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, Grup de Diables Kapaoltis, Esbart Sant Jordi i
Esbart Infantil, escoles de dansa Ballet Sílvia Pallissera, Danzalona, Emi Vivas, L’Atelier des
Artistas, Marisa Yudes, Moviment2, Ritmes, Stil i Tempo, Escoles Badalona Port, Mare de
Deu de l’Assumpció, Bufalà, Gitanjali, Joan Coret, Jungfrau, Llibertat, Llorens Artigas, Lola
Anglada, Maregassa, Mercè Rodoreda, Pau Gargallo, Progrés, Salvador Espriu i Ventós
Mir, La Bossa Verda, La Sargantana, La Xarxa, Miquelets de Badalona i Orfeó Badaloní.

Ho organitza:

Ajuntament de Badalona

El disseny del cartell de les Festes de
Maig s’encarrega a l’Escola Pau Gargallo

Ho gestiona:

Guanyador: Arnau Clotet Arderiu
Finalistes: Marta Portales Melis
Pablo Caballero Requena

Amb el suport de:

17è Premi de Disseny del Dimoni
de Badalona, Crema’l tu!

Badalona Cultura, SL
Comissió de Festes
de Badalona

Hi col·labora:

Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Getsa
Mercats Municipals
de Badalona

Guanyador: Carles Carreras Serra
Finalistes: Rita Martín Monés i Eulàlia Monés
Gresely, i Carles Carreras Serra

Constructor del Dimoni

Ramon de los Heros Manchado

Disseny gràfic del pla de comunicació
de les Festes de Maig 2015

Engestur

Miquel Guasch Fuxà

La Vanguardia

Fotografies de cultura popular

Tusgsal
Voluntaris Badalona
Televisió de Badalona
Escola Pau Gargallo
Oficina de Turisme
de Badalona
La Xarxa
San Miguel
Solan de Cabras

JLAndú: pàgines 2, 7, 12, 13, 16, 18, 19
(Diada Castellera), 20, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33
(Sardanes), 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45 (Baix a Mar)
Anna M. Alemany: pàgina 33 (Mostra de Dansa)
Yuané-2014: pàgina 17

Altres fotografies i il·lustracions

Israel Nevado: fotografia pàgina 11
Albert Navarro: il·lustracions pàgines 7, 10 i 14
Badalona 2015

55

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

2005

2015
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Festes de Maig

2010

1996

1997

1998

1999

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2008

2009

2011

2012

2013

2014
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Divendres

1

Dissabte

2

Diumenge

3

Dijous

7

Divendres

Dissabte

Diumenge

19 h
Diada
Castellera
Infantil

12.30 h
La Tresca i la Verdesca
17 h
Badagegants
Trobada de Gegants
20.30 h
Shopping Night

Nit de
Sant Anastasi
19.30 h
Ball a Plaça
20 h
Seguici de la Ciutat

11:30 h
Cercavila
Petita

21 h
Tanda de Lluïment
21.30 h
Acte Sacramental
21.50 h
Ball de l’Àliga

8

9

10

Dalt de la Vila
Parc de Can Solei
Plaça de la Vila

Tot el dia
Festa Badiu
19 h
Pregó
Mireia
Belmonte
20 h
Concert
Back2days

Rambla

11 h
Sigues la Festa!

Platja

Plantada del
Dimoni
(fins al dia 10)

19 h
Casa de la Vila
/ El Refugi
Exposició
Forjadors de
la Festa

10 h
Trobada de
Puntaires
17:30 h
Ballada de
Swing

10 h
Festa
El Dimoni
a l’Escola

22 h
Piromusical
Cremada del Dimoni

Teatres

21.30 h
Zorrilla
Marta Gelabert

Plaça de la Plana

21 h
La Nit del
Mono

19.15 h
Mostra de Balls
de Gegants

Plaça del Centenari

18 h
Ball de Gent Gran
23.15 h
Ball del Micaco
23.15 h
Concert Cal Txiringu

Plaça de Font i
Cussó

Plaça de Pompeu
Fabra
Passeig Marítim

18.30 h
BaTOCona

10 h
Diada
Trabucaire
Dimonis a mar!
(fins al dia 31)

23:15 h
Concert del Dimoni
Jarabe de Palo

Parc de
l’Escorxador
Plaça de Trafalgar

Museu de
Badalona

19 h
Presentació
llibre

Parc de Ca l’Arnús
Palau Municipal
d’Esports
CC Can Cabanyes

21.30 h
Concert
El Barrio

Dilluns

11

Dimecres Dijous

13

14

Divendres

15

Dissabte

16

Tot el dia
Festivitat de
Sant Anastasi

Diumenge

17

Dissabte

23

Dissabte

30

Tot el dia
Fira de l’Arrop

Cercabèstia
11.30 h
On són els Dragolins?
17.30 h
Correfoc Infantil
22 h
Correfoc

19 h
Ballada de
Sardanes

12 h
Diada
Castellera

9.30 h
Cursa Popular

23.30 h
Concert
Cal Txiringu
21 h
Principal
Guillem Albà
18 h
Mostra de
Dansa

20 h
Festa a Baix
a Mar

21 h
Zorrilla
Miguel de Molina
22 h
Banda Simfònica

18 h
Festival
de Jotes

18 h
Faldilles Enlaire
19 h
Sardanes
19 h
Xerrada
19 h
Concert
Primavera Pop
Tarda i nit
Festa de Las Migas
23 h
Concert
Siempre Así

Tot el dia
Festa de Las Migas
10 h
El Dia del Micaco
23 h Concert
Festival Rock and
Roll Star

19.30 h
El Racó Íntim

30 i 31
Tot el dia
Festa Indiana

Informació
Servei d’Atenció al Ciutadà
Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12,
planta baixa (edifici El Viver)
T. 93 483 29 20
www.badalona.cat
www.festesdemaig.cat
facebook.com/culturaBDN
twiter.com/culturaBDN
pinterest.com/culturabdn
youtube.com/user/ajbadalonacultura
Oficina de Turisme de Badalona
Carrer de Francesc Layret, 78-82
T. 93 483 29 90

Ho gestiona:

Hi col·labora:

Amb el suport:

