
Patrimoni festiu de Badalona
Del 18 de març al 30 d’bril de 2021
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Organitzen:

Amb la col·laboració de:

Museu de Badalona, Badalona Bèsties de Foc, Castellers de Badalona, Confraria de Sant Anastasi, Coordinadora d’Entitats 
Badalonines de Cultura Tradicional i Popular Catalana, Diables de Badalona, Esbart Sant Jordi, Geganters de Badalona, Grup 
d’Estudis de la Festa de Badalona, Miquelets de Badalona, Mulassa de Badalona, Típic Ball de Bastons de Canyet, Família Llansó

Inauguració. Dijous 18 de març, a les 19.30 h

Després de més de deu anys exposant la imatgeria festiva i els entremesos 
de la ciutat, aquest any donem un tomb a l’exposició per centrar-la en el 
ritual fester al voltant de les Festes de Maig, que honoren Sant Anastasi 
copatró de la ciutat.
La figura del Dimoni i el ritual que envolta la seva cremada, la figura del 
Sant i les celebracions que es fan en honor seu, el Pregó de la Festa, i 
els entremesos que acompanyen tots aquests moments, entre altres, 
són una mostra del que trobareu en aquesta exposició.

Amb el suport de:

Horaris
Dies feiners de 16.30  a 20 h
Dissabtes d’11 a 14 h i de 16.30 a 20
Diumenges i festius, d’11 a 14 h
Entrada lliure

elcarme@badalona.cat
www.badalona.cat
www.ub.edu

Visites escolars i visites guiades
Consulteu a la web i a l’aplicació mòbil Agenda Cultural Badalona.

Activitats complementàries
· Dimecres, 24 de març, a les 18 h. Museïtzar el patrimoni festiu immaterial, 
 a càrrec de Xavier Roigé, doctor en Geografía i Història, especialitat 
 d’Antropologia Cultural, per la Universitat de Barcelona.

· Dimecres, 7 d’abril, a les 18.30 h. La festa com a temps extraordinari, 
 a càrrec de Txatxi Gómez, periodista i costumista.

· Dimecres, 21 d’abril, a les 18.30 h. Nova mirada entorn les Festes de Maig, 
 a càrrec de Pol Asensio i del Grup d’Estudis de la Festa de Badalona.

Més informació a la web i a l’aplicació mòbil Agenda Cultural Badalona.

* La inauguració i les activitats complementàries seran presencials i en streaming. 
L’aforament en sala serà limitat i caldrà inscripció prèvia a través de l’aplicació 
mòbil Agenda Cultural Badalona. La retransmissió en streaming serà oberta a 
tothom i es farà pel canal Youtube de Cultura Badalona.

Sala Josep Uclés 
del Centre Cultural El Carme
Francesc Layret, 78-82, planta -1. 
08911 Badalona
Metro L2. Badalona - Pompeu Fabra

elcarme@badalona.cat
www.badalona.cat
www.ub.edu

https://agendacultural.badalona.cat/esdeveniment/forjadors-de-la-festa-visites-escolars
https://agendacultural.badalona.cat/esdeveniment/forjadors-de-la-festa-visites-escolars

