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Rubén Guijarro Palma
Alcalde de Badalona

El maig torna a ser el nostre mes favorit. El més esperat de tot l'any. Maig és el mes de les nostres 
festes i enguany, per fi, tornem al carrer a celebrar-les com es mereix la nostra ciutat.
Després de dos anys de pandèmia en què no hem pogut gaudir plenament de les activitats que fan 
grans les nostres Festes de Maig, tenim un programa en el qual no falta ni un detall, tot està pensat 
perquè aquestes siguin unes festes inoblidables.
Necessitem recuperar la il•lusió en la nostra ciutat, Badalona és referent en la cultura tradicional i 
popular. Ens hem de sentir orgullosos i orgulloses també de la increïble participació ciutadana, que fa 
possible unes festes diverses, acolorides i alegres. Perquè sí, necessitem alegries i diversió.
Tenim un conjunt d'activitats que se celebren al voltant del dia 11 de maig, Sant Anastasi, copatró de 
la nostra ciutat, que agradaran a petits i grans, joves i no tan joves, espectacles que transformen dife-
rents espais de Badalona durant uns dies màgics, com ara el parc de Can Solei i de Ca l'Arnús, el parc 
de l'Escorxador, o la plaça de la Vila, que s'ompliran de cultura tradicional i de música. Les nits del 7 
i del 10 de maig gaudirem en el nostre passeig Marítim de concerts com el de Manel i Roba Estesa, i 
ballarem i cantarem amb tota l'energia que ens hem reservat, tots els èxits de Fangoria.
Altres actes dels quals tornarem a gaudir són el Pregó, el Seguici de la Ciutat i la Passada de Sant 
Anastasi, entre molts altres, i per descomptat l'esperada Cremada del Dimoni o el Ball del Micaco. 
Ho tenim tot a punt perquè les Festes de Maig tornin a lluir després de dos anys de restriccions.
Recuperem la il•lusió! Tornem al carrer!

Visca les Festes de Maig! Visca Badalona!
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Després de tanta espera, les Festes de Maig ja són aquí 
i com cada any la nostra ciutat s’omple d’activitats molt 
diverses. El mes de maig és probablement un dels més 
esperats per molts badalonins i badalonines, i en aquest 
programa trobareu motius de sobres per entendre-ho.
La Comissió de Festes de Badalona pretén fomentar la 
col∙laboració i el treball en xarxa entre entitats i persones, 
obrir a la participació diverses activitats festives i viure la 
festa d’una manera més cooperativa i participativa.
Continuant el treball conjunt iniciat fa uns anys 
amb l'Ajuntament, hem programat diferents actes 
dins del marc de les Festes de Maig. Ens trobareu, 
doncs, fent l’animal a la Nit del Mono, menjant una 
deliciosa paella al dinar popular, cantant com 
infants al concert infantil del dia de Sant Anastasi,  
gaudint d’una vesprada única al Racó Íntim, ballant 
després del Correfoc al ritme dels concerts de Cal Txiringu, 
jugant el Dia del Micaco... I si quan ens veieu fugim, segur 
que és perquè ens pensem que som les vostres víctimes 
del joc de Sobreviu al Badiu!
Amb tot això, i molt més, us animem a sortir al carrer, a 
impregnar-vos de cultura tradicional i popular participant 
als diferents actes, i, sobretot, a fer festa i viure-la.
Que comencin, doncs, les Festes de Maig!
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POSA’T EL 
MOCADOR SOLIDARI  
I VINE A LA FESTA!

El mocador simbolitza  
la participació ciutadana  
en les Festes de Maig  
i l’actitud compromesa  
de Badalona. 

El mocador ha estat 
elaborat amb criteris de 
Comerç Just per contribuir 
a millorar les condicions de 
vida i de treball de persones 
amb risc d’exclusió social. 

Posa’t el mocador  
solidari i gaudeix de  
totes les activitats de 
la nostra Festa!

FESTES DE MAIG 
badalona 2022



Divendres 29 d’abril

Un any més, l’Ajuntament de Badalona aposta per unes festes feministes, diverses, lliures de masclisme 
i LGTBIQ+fòbia.

En els contextos de nit i d'oci es normalitzen diversos comportaments d'agressió sexual i d'assetjament 
que sovint es menystenen o es minimitzen, no es detecten o es justifiquen per l'alegria, el gaudi i la 
desinhibició de les festes.

És per aquest motiu que volem que tota la ciutadania de Badalona es comprometi fermament perquè 
siguin unes festes lliures de violències masclistes i LGTBIQ+ fòbiques; que tothom en pugui gaudir, 
lliurement, com també de les estones d'oci i cultura.

Cal recordar que "només Sí és Sí”, que el respecte i el consentiment són la base de les relacions lliures 
de violències masclistes. Cal saber que si detectem situacions que poden violentar, cal denunciar-les, 
aturar-les i posar-les en coneixement de les autoritats.

Per unes festes  
feministes, diverses,  
lliures de masclisme  
i LGTBIQ+ fòbia  

només Sí és Sí
‹ p. 6 ›



L'Ajuntament de Badalona aposta també per unes Festes de Maig accessibles per a 
totes les persones. Per aquest motiu s'aplicaran les següents accions:

Interpretació del pregó en llenguatge de signes

Publicació del programa de les Festes de Maig

En sistema braille, disponible a l'Oficina de Turisme de Badalona, al 
Museu de Badalona i a la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona

Reconeixement òptic de caràcters (OCR). Dispositius per a la seva 
lectura a la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona

Accessibilitat i mobilitat

Espais reservats per a persones amb diversitat funcional, amb un sol 
acompanyant per persona

Espais reservats per estacionar vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda (PMR). Plànol d'ubicació d'aquests punts al web badalona.cat  
a l'apartat de les Festes de Maig

> PLÀNOL D'ACCESSIBILITAT I MOBILITAT DE LA CREMADA DEL DIMONI 

Per unes  
Festes de Maig MÉS 
ACCESSIBLES

DIMONI

Pg. Marítim

Platja dels Pescadors
Platja de l'Estació

Pg. la Rambla
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Platja dels Patins a Vela
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DE L’1 AL 8 DE MAIG

Assaig Obert  p. 10
Ofrena d'una cistella d'ous a les Clarisses p. 11
Plantada del Dimoni  p. 12
Joc Sobreviu al Badiu / El Joc de Badalona   p. 14
Bon dia, Dimoni! p. 15
Pregó de les Festes de Maig p. 16
Concert del Pregó: Las Karamba  p. 18
Nit del Mono   p. 18
Trobada de Puntaires / Cercavila Petita p. 19
Badagegants   p. 20
BaTOCona p. 21
Arts Arnús p. 22
Concerts de Festes   p. 24
Fira de Sant Roc / Festa del Badiu   p. 26
Miquelets de Badalona. Passejant per la Història! / Mostra de Dansa p. 27
Arts Arnús  p. 28

Presentació p. 03
Comissió de Festes de Badalona p. 04
Posa't el mocador solidari  p. 05
"Només Sí és Sí" p. 06
Per unes Festes de Maig més accessibles p. 07

índex 

 Entrada 
pagament

   Mesures 
de seguretat

  Aparcament per  
a persones amb 
mobilitat reduïda  

Teatre DansaMúsica 

Espai reservat per 
a persones amb 
diversitat funcional

Cultura tradicional 
i popular

Més informació 
a Notes

 
familiar

TV 
RàdioLIVE



‹ p. 9 ›

Mesures de seguretat i recomanacions per als actes de foc p. 66
Notes p. 68
Els cartells de les Festes de Maig des de 1996 p. 70
Calendari p. 72

DeL 12 al 28 de maig

Racó Íntim  p. 44
L’Aparador de l’Escorxador p. 46
Cercabèstia  p. 48
L’Aparador de l’Escorxador   p. 50
Banda Simfònica de Badalona p. 51
Correfoc p. 52
Cal Txiringu  p. 53
La Nit dels Museus / Dia del Micaco   p. 54
Diada Castellera p. 55
Fira de l’Arrop / Mostra Vila d’Arts   p. 56
Festival de Jotes / Ballada de Sardanes   p. 57
Màgic Maig p. 58
Maig en Dansa / Happy Food Trucks   p. 60
Festa de las Migas / Festa a Baix a Mar p. 61
Programació dels teatres municipals a les Festes de Maig  p. 62
Altres activitats p. 64

Nit de Sant Anastasi. Cremada del Dimoni  p. 30
Ball de Festa Major per a Gent Gran p. 34
Ball del Micaco p. 35
Concerts de Festes   p. 36
Festivitat de Sant Anastasi. Passada de Sant Anastasi   p. 38
Dinar popular / Actuació infantil: Els SuperHerois  p. 42
Ballada de Sardanes p. 43

10 I 11 maig
•
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Assaig Obert
20 h | Plaça de la Vila

Per primer cop, els entremesos de les Festes de Maig realitzaran un assaig obert a la plaça de la Vila 
on prepararan els balls que sortiran a les nostres festes.

  



Dissabte 30 d'abril
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Ofrena d’una cistella d’ous  
a les clarisses
18 h | Església de Santa Maria

A l’església de Santa Maria, el rector beneeix una cistella d’ous portada pels administradors de la 
Confraria de Sant Anastasi, en presència dels balls. Un cop acabada la benedicció, el seguici es dirigeix 
al convent de les monges clarisses de la Divina Providència, passant pels carrers del Temple, de Sant 
Francesc, del Canonge Baranera, de Mar, de Ribes i Perdigó i d'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 
que la climatologia respecti els actes festius durant el mes de maig. 
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Divendres 29 d’abril

Platja dels Pescadors

La imatge del Dimoni ha estat creada a partir del 23è Premi de Disseny del Dimoni de Badalona Crema’l 
tu! El disseny guanyador ha estat el de Montserrat Silvestre, amb el lema “Amunt la llum!”. Enguany, 
el Dimoni representa la pujada desmesurada del preu de la llum que hem patit en els darrers mesos 
i que ens ha afectat d’una manera o altra. La construcció del Dimoni és obra de Ramon de los Heros, 
dibuixant i artista plàstic badaloní, especialista en la construcció d’escenografies.
Enguany, com a novetat, trobareu un estand dimoniaire on hi haurà informació del Dimoni i de la 
programació de les Festes de Maig.  
Horari de l'estand dimoniaire: de l'1 al 9 de maig, de les 9 a les 21 h. 
Horari per deixar els dimoniets: del 2 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-los-hi, acompanyats d‘un adult, i sempre que els pares o tutors creguin que 
és el moment més adequat per fer-ho.

Plantada
del
Dimoni

De l'1 al 10 de maig
AMUNT LA LLUM!
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des del 1999, el disseny 
del dimoni es tria a 
partir del concurs

crema'l tu!
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Joc Sobreviu  
al Badiu
Joc en línia del clàssic joc del petó assassí. 
Comodins, proves sorpresa i avantatges per als 
més ràpids. Qui serà la persona guanyadora del 
Sobreviu al Badiu? A càrrec de la Comissió de 
Festes de Badalona.

El Joc de Badalona
Joc en línia que, com cada mes de maig, posarà a prova els coneixements dels badalonins sobre la 
seva ciutat. Cada dia es formularan tres preguntes al web del joc, que s’han de resoldre correctament. 
Guanyarà la persona que més encerts tingui. El primer premi és un cap de setmana a Lisboa per a 
dues persones, gentilesa de Roda el Món-Espai de viatges. A càrrec de l’Associació El Joc de Badalona.

De l'1 al 14 de maig

FESTES DE MAIG 
badalona 2022

Del 2 al 22 de maig
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Bon dia, Dimoni!
10 h | Passeig de la Rambla 

Festa adreçada als infants dels centres d’educació primària i d’educació especial de la ciutat. És tradició 
que els infants de la ciutat col∙loquin les seves maquetes al voltant del Dimoni perquè s’encenguin la nit 
de la Cremada. En el marc d’aquesta festa coneixerem el dimoniet que ha creat el Consell dels Infants 
de Badalona. Animació infantil a càrrec d'Els Atrapasomnis, amb l'espectacle Atrapa la Festa! Els 
Atrapasomnis ens porten aventures i cançons disposats a atrapar la festa. Un espectacle molt dinàmic 
i participatiu amb danses, jocs i cançons.

Dijous 5 de maig

FESTES DE MAIG 
badalona 2022
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Pregó de les 
Festes de Maig     
A càrrec de  
Tomàs Molina
19 h | Plaça de la Vila

És llicenciat en Física i cap de meteorologia 
de Televisió de Catalunya. Ha presentat i dirigit 
reportatges de divulgació sobre el canvi climàtic 
i riscos ambientals, i és professor associat de la 
Universitat de Barcelona. 
En l'àmbit internacional ha estat fundador i 
president en diverses ocasions de l'Associació 
Internacional de Meteoròlegs als Mitjans de 
Comunicació. 
Durant la seva llarga carrera professional també 
ha publicat diferents llibres relacionats amb la 
meteorologia. Bon coneixedor de la societat 
badalonina, donarà el tret de sortida a unes 
festes amb gust de dolça primavera. El bon 
temps està assegurat!

Hi haurà un intèrpret de 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  
19.30 h, i a Televisió de Badalona, de 19 a 19.30 h.

Divendres 6 de maig

LIVE
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Toc d’Inici
19 h | Plaça de la Vila

És una crida a la ciutadania que l'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 llegeix el pregó i l’alcalde dona per 
iniciades les festes amb la frase “Que comenci 
la festa!”.

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 l'Ensemble 
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 castellers, les Danses de 
Maig, l’Àliga, els Miquelets, els macers de la ciutat 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.
Aquest any recuperem un element protocol∙lari 
que introduïm en el seguici, els macers. Són dues 
figures que trobem documentades a Badalona ja a 
principis del segle XX i de les quals en conservem 
les maces originals. Acompanyen les autoritats en 
representació de la comunitat.

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.
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LAS KARAMBA
20 h | Plaça de la Vila

Són un grup de dones que representa un còctel multicultural entre Veneçuela, Cuba, Catalunya, França 
i Argentina. Una banda que, fusionant el son, el txa-txa-txa, la salsa i la timba, amb el rap i la música 
urbana, crea un color nou, especial, contagiós i poderós. Hi ha un objectiu comú, que és la voluntat 
de projectar continguts que creïn consciència, que impulsin noves generacions i, alhora, que puguin 
contagiar alegria i il∙lusió a tot el públic.

Nit del Mono
21.15 h | Plaça de la Vila

La primera nit de les Festes de Maig ja ha arribat, i potser és de les més esperades, ja que la Nit del Mono 
és ben peculiar! Si teniu ganes de ballar al so de la música i gaudir d’una cercavila nocturna pels carrers 
de Badalona, aquesta és la vostra nit! A càrrec de la Comissió de Festes de Badalona.

Divendres 6 de maig
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Dissabte 7 de maig

Trobada de 
Puntaires
10 h | Passeig de la Rambla

Puntaires de Badalona i d’altres indrets de Cata-
lunya ens faran una demostració del bell art de 
les puntes de coixí. A càrrec de l’Associació de 
Puntaires Montserrat Niubó.

Exposició “Badalona, 
una mar de puntes”
11 - 14 h | Escola del Mar. Centre 
d'Estudis Marins de Badalona

A la mostra es poden veure treballs clàssics i 
contemporanis fets per puntaires de Badalona.

Cercavila 
Petita 
11 h | Passeig de la Rambla alçada  
amb el carrer de Sant Domènec

La Cercavila Petita té com a objectiu la mostra dels 
elements festius que han creat les escoles de la ciutat 
i que són portats per infants. Hi participaran els dracs, 
les cuques, els capgrossos i els gegants i gegantons 
de les escoles següents: Artur Martorell, Badalona 
Port, Betúlia, Can Barriga, Gitanjali, Joan Coret, Jung-
frau, Lola Anglada, Maristes Champagnat, Minguella, 
Progrés, Salesians, Salvador Espriu i Ventós Mir.  

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

Tanda de lluïment  
i final de festa
12 h | Plaça de la Vila

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. S’acabarà l’acte amb 
una gran batucada a càrrec de Badalona Batec.
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Badagegants 
Trobada  
de Gegants
17 h | Plaça de la Vila

Hi participen els gegants de Montcada i Reixac, els 
gegants de la Plaça Nova de Barcelona i el Nan Cu-
Cut, els gegants de Sant Antoni de Barcelona, els 
gegants de Sant Climent de Llobregat i els gegants 
del Carrer Viserta de Monistrol de Montserrat. Tam-
bé hi assistiran els gegants de Pomar, en Tasi i la 
Mariona, el Follet, la Dimonieta i els vuit gegants de 
la ciutat.

Mostra de músiques 
de gegants
17.30 h | Plaça de la Vila

A càrrec dels grups musicals que els acompanyen.

Cercavila
18 h

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

Mostra de Balls  
de Gegants
18.45 h | Plaça de la Plana

Després de dos anys sense trepitjar la plaça de 
la Plana, els gegants de la ciutat amb els seus 
convidats, tornen a omplir els carrers i ho faran 
culminant amb una mostra de balls de gegants. 
Acompanyats dels Grallers del Pla del Bages XXL, 
gaudirem d'una gran tarda que tindrà com a 
punt final el tradicional Renaixement Gegant! A 
càrrec de les colles convidades i de la Colla de 
Geganters de Badalona.

Dissabte 7 de maig
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BaTOCona 
18.30 h | Plaça de Pompeu Fabra

La BaTOCona és una diada dedicada a la percussió. Amb la BaTOCona es vol homenatjar una part 
important de la banda sonora de la cultura catalana i de la gent que la fa possible, amb una rua 
festiva pels carrers del centre de la nostra ciutat, en la qual no es deixaran de sentir ritmes de 
tabals, surdos i caixes perquè des dels més petits fins als més grans puguin gaudir d’aquesta 
festa. Hi participen les colles de percussió o tabalers de Badalona i també colles convidades 
d’arreu del territori català. A càrrec de Bufons del Toc.

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



‹ p. 22 ›

Arts 
Arnús 

Mar Serra Grup
18 h 

Pianista i compositora badalonina especialitzada en música clàssica, contemporània, de noves ten-
dències i experimental. Va obtenir el primer premi en el X Concurs de Música de Castellterçol i el premi 
al millor duo català en el 50è Concurs Internacional Maria Canals de l’any 2004. Ens presenta el disc 
I sempre demà que conté tres temes propis, i hi reescriu música a partir d’obres clàssiques d’autors 
com Frederic Mompou o Xavier Montsalvatge. Agafa un motiu, un compàs o una idea rítmica d’aquests 
autors i els transforma per crear una música nova. El grup està format per un quartet amb piano, 
bateria, contrabaix, violí, saxo i guitarra.

Dissabte 7 de maig
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DISSABTE 4 DE MAIG

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.

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. 

tars Big Band



‹ p. 23 ›

El Petit de Cal Eril
19.30 h  

S’ha consolidat com un nom clau de l’escena musical de l’última dècada. Amb un discurs únic  
i poc complaent ha aconseguit fidelitzar el públic i guanyar-ne de nou en cada disc. Sempre en una 
recerca constant de canvi, sense importar-li les conseqüències, filant així un discurs propi i intrans-
ferible. Ara presenta el seu vuitè disc, NSCALH, una sigla que amaga la frase no sabràs com acabarà la 
història. Ha tocat als principals festivals i escenaris del país amb el so característic de la banda que 
s’obre a nous horitzons per eixamplar-los cap a angles inesperats. Línies de baix addictives, riffs de 
sintetitzadors voladors, melodies de veus espacials... Tot això ens espera al parc de Ca l’Arnús.

Parc de Can Solei i de Ca l'Arnús

Enguany presentem Arts Arnús, una programació de sis actuacions adreçades a tots els públics, 
amb una acurada selecció de les novetats musicals badalonines i dues destacades propostes 
nacionals en plena ebullició creativa.



El Último Mono
21 h | Passeig Marítim

El Último Mono és el grup badaloní guanyador del concurs de música de Badalona l'any 2020. És un grup 
de pop-transgressiu que els seus temes tenen influències de grups com Extremoduro o Led Zeppelin.

The Tyets
22 h | Passeig Marítim

Aquest grup de Mataró s’ha obert pas entre l’escena urbana gràcies a un estil propi, barreja de trap, 
reggaeton i ritmes llatins amb lletres que relaten escenes quotidianes. Van triomfar el 2021 omplint sales 
d’arreu del país amb èxits com RRHH Tinc una casa, Hamaking, Menorca o Txarango al Canet Rock.. 

Dissabte 7 de maig

‹ p. 24 ›

CONCERTS DE FESTEs 

Per accedir a l'espai reservat per a persones amb diversitat funcional cal dirigir-se al personal de control d'accés que hi haurà 
al costat de l'escenari dels concerts situat al final del passeig Marítim (tocant al Port), accedint pel carrer de Cervantes.
La reserva d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda està situada a l'aparcament del Port de Badalona.



Manel
23.30 h | Passeig Marítim

Manel presentarà a Badalona el seu cinquè treball, Per la bona gent, que ratifica l’aposta del quartet 
pel pop contemporani, amb cançons en què han combinat tradició i electrònica sense perdre de 
vista la seva essència. Manel és l'únic grup en entrar al cim dels xarts espanyols quatre vegades 
consecutives amb discos cantats en català i ha fet més de mig miler de concerts arreu del món. 
Manel actuarà en un marc incomparable com és Al mar! de Badalona.

‹ p. 25 ›

Ho patrocina:



‹ p. 26 ›

Diumenge 8 de maig

Fira de sant roc.  
artesania i mostra d'entitats. 
memorial joan soler i amigó
10 - 14 h | Plaça Roja

Antics oficis, tallers, jocs, castellers, gegants, mags, danses… Més de cinquanta parades d’artesans, 
entitats i serveis de la ciutat. 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.

Festa del Badiu
10 - 15 h | Parc de Can Solei i de Ca l’Arnús

Seixanta anys fent la festa al parc de Can Solei i Ca l‘Arnús. A partir de les 10 h trobareu les paradetes 
de les entitats, el rocòdrom, l’espai de jocs tradicionals per als infants, contes i rondalles, la jugateca ambi-
ental, visites guiades pel parc, serveis de bar, espectacles i les actuacions següents: tabalada amb Bufons 
del Toc, exhibicions de ball a càrrec de Fem Country, Escola de Dansa Moviment-2 i Ballet Sílvia Pallisera, 
danses tradicionals catalanes amb l’Esbart Sant Jordi de l’Orfeó Badaloní i l’actuació d’animació infantil de 
Landry el Rumbero amb les cançons del seu nou disc Atraveix-te. I al migdia podreu dinar a Can Cinto i 
acabar fent una partideta a la plena. A càrrec de l’Associació de Veïns del Centre.



‹ p. 27 ›

Miquelets de Badalona.  
Passejant per la història!
12 h | Plaça de Pompeu Fabra

Representació del ball parlat i repàs de la història dels Miquelets i dels seus precursors. Per acabar 
es recrearà un enfrontament entre els Miquelets i les tropes borbòniques. Participen: Miquelets de 
Badalona, Escamot de la Santíssima Trinitat, Germandat de Trabucaires i Geganters i Grallers de Sant 
Andreu de Palomar.

Mostra de Dansa
12 h i 18 h | Plaça de la Plana

La plaça de la Plana tornarà a ser l’escenari de la Mostra de Dansa. Gaudirem d’actuacions de diferents 
estils, entre els quals hi trobem la dansa clàssica, la moderna i la contemporània. Una proposta escèni-
ca que també inclou disciplines com el jazz, el hip-hop i el flamenc. Hi participen les següents escoles 
de dansa de Badalona:

12 h Danzalona, Estudi Flamenc i Dansa Lora de Goya, L’Assaig, Marisa Yudes, MultiStudio Dance i Stil 
18 h Ballet Sílvia Pallisera, Quality Dance Studio, l’Atelier des Artistes, Moviment-2 i Ritmes

  



‹ p. 28 ›

Arts 
Arnús 

jero guitar
13 h 

Jero Castellà, professor de guitarra del Taller de Mú-
sica de Badalona, capitaneja una banda a la manera 
dels Travelling Willburys, on ell és Bob Dylan, ja que 
canta i toca la guitarra com ningú. La seva música 
engloba diversos estils com el pop, el funk, el blues i 
el new-age. Versionarà temes clàssics i cançons de 
collita pròpia, i fins i tot s’atreveix a tocar un instru-
ment que pocs músics dominen, el chapmanstick.

josep traver  
& martí serra
18 h 

Són dos músics badalonins amb una trajectòria 
llarga i reconeguda en el món del jazz, i també 
professors de l'Escola de Música Moderna de 
Badalona. En aquest concert ens presentaran el 
seu primer disc a duo, A tocar, enregistrat des-
prés del confinament de 2020. 

Diumenge 8 de maig
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DISSABTE 4 DE MAIG

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.

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. 

tars Big Band
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ginestà
19.30 h  

És una banda formada per dos germans, la Júlia i en Pau Serrasolsas, que narren la quotidianitat 
mitjançant la música pop, el folk, i sons experimentals. A finals de 2019 es va publicar el seu segon 
treball, guanyador del Premi Enderrock per votació popular al millor disc de cançó d'autor. La seva 
cançó Estimar-te com al terra ha estat guardonada amb el Premi Cerverí a la millor lletra de cançó 
en català. Musicalment s'han endinsat de ple en els beats i els loops electrònics buscant un so 
contemporani, però mantenint l'essència pop folk de les seves cançons. Recentment han publicat el 
seu tercer disc, Suposo que l'amor és això, un disc conceptual, que al llarg de les seves deu cançons, 
pretén exposar diferents perspectives de l'amor. 



‹ p. 30 ›

Divendres 29 d’abril
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Dissabte 30 d'abril

nit de  
sant  
anastasi.
cremada  
del dimoni
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El vespre del 10 de maig, vigília de Sant Anasta-
si, 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 jus-
tament la Cremada del Dimoni, el 1940. Els ad-
ministradors de la Confraria de Sant Anastasi, 
seduïts per l’historiador Josep Maria Cuyàs i 
amb el suport del Gremi de Corders, van cre-
ar 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’espla-
nada de les excavacions arqueològiques.

A poc a poc, s’ha anat consolidant la celebra-
ció de la diada de Sant Anastasi com a festa 
popular, una celebració que adquireix més re-
lleu a partir de l’any 1979, amb l’arribada dels  
ajuntaments democràtics. És aleshores que la 
Cremada del Dimoni esdevé un acte multitudi-
nari que aplega a la Rambla molts badalonins 
i badalonines, exultants per contemplar com 
crema una figura que ens agermana i singula-
ritza la nostra festa. El 1991, la Nit de Sant Anas-
tasi, i concretament la Cremada del Dimoni, va 
ser declarada d’interès turístic per la Generali-
tat de Catalunya.

La Nit de Sant Anastasi és formada per un con-
junt d’actes consecutius que precedeixen la 
Cremada del Dimoni: el Ball a Plaça, el Seguici 
de la Ciutat, l’Acte Sacramental, el Ball de l’Àliga, 
el Piromusical i la Cremada del Dimoni.

Dimarts 10 de maig

  



Divendres 29 d’abrilDimarts 10 de maig
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REPIC DE CAMPANES  
DE VIGÍLIA
17 h | Església de Santa Maria

Anuncia que l’endemà és la festivitat de 
Sant Anastasi, el nostre copatró. A càrrec de 
Campaners de Badalona.

BALL A PLAÇA
19 h | Plaça de la Vila

Abans de començar el Seguici, els diferents 
balls que el formen faran un lluïment a la plaça 
de la Vila.

SEGUICI DE LA CIUTAT

 
 
 
 
 

El Seguici, format pels entremesos de la ciutat, 
en un sentit simbòlic, es dirigeix a acomia-
dar-se del Dimoni.

Recorregut: carrer de Francesc Layret, de la 
Mercè i el passeig de la Rambla.  

ACTE SACRAMENTAL
Passeig de la Rambla, davant del 
monument a Roca i Pi

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
Passeig de la Rambla, davant del 
monument a Roca i Pi

Acte simbòlic que representa la unió de tots els ciu-
tadans i ciutadanes. Amb aquest ball s’escenifica el 
comiat simbòlic del Dimoni per part de la ciutadania. 
A càrrec de la Colla de Geganters de Badalona.

IL•lUMINEM  
el passeig  
de la RAMBLA
Tots junts encendrem el foc que engolirà el 
Dimoni i formarem un immens llençol de llum 
amb l’encesa de les bengales, fet que precedirà 
l’inici del Piromusical i la Cremada del Dimoni. 
Amb la indicació per megafonia tots encendrem 
les bengales.



Dissabte 30 d'abril

L'espai reservat per a persones amb diversitat funcional està si-
tuat al passeig Marítim, al costat de la caseta dels Pescadors. Cal 
accedir-hi venint pel pas subterrani de l'avinguda d'en Martí Pujol. 
Només un acompanyant per persona.
La reserva d'aparcament per a persones amb mobilitat 
reduïda està situada al costat de la piscina Mireia Belmonte, 
accedint pel pas subterrani de l'avinguda d'en Martí Pujol. Es 
recomana arribar-hi abans de les 21 h.

PIROMUSICAL 
22 h | Platja dels Pescadors 

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 Badalo-
na al ritme d'una acurada tria de cançons que 
homenatjaran la celebració del 30è aniversari 
de les Olimpíades de Barcelona, i altres cançons 
mediterràniament atractives i rabiosament actu-
als del pop català, castellà i internacional. 

CREMADA  
DEL DIMONI 
La Cremada del Dimoni és el moment emblemà-
tic de les Festes de Maig i un esdeveniment cul-
tural 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 ma-
nera 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 conver-
teixin en cendres durant la Cremada. 

  LIVE

Programa especial en directe a 
Televisió de Badalona, des de la 
Rambla, de 19.30 a 22.30 h

‹ p. 33 ›



Dimarts 10 de maig
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Ball de Festa Major per a gent gran
ORQUESTRA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
18 h | Plaça de la Plana  

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 ballar 
pasdobles, valsos, txa-txa-txas i altres gèneres musicals amb l’experiència de les cobles més antigues.



‹ p. 35 ›
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BALL DEL MICACO
ORQUESTRA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
23.15 h | Plaça de la Plana  

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 orquestres reconegudes pel gran públic, ja que fa més de cent 
anys que és present a totes les grans festes del país.



‹ p. 36 ›
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Dimarts 10 de maig

CONCERTS  
DE FESTES 
Naia González
23 h | Passeig Marítim

Jove cantautora pop de 16 anys, és també com-
positora, pianista i guitarrista. Alumna de l’Es-
cola de Música de Badalona, és la guanyadora 
del XXIII Concurs de Música de Badalona. 
La Naia dona el tret de sortida a la nit musical 
més important de les Festes de Maig.

Fangoria
24 h | Passeig Marítim

Fangoria és una banda de música electrònica 
formada el 1989 per Alaska i Nacho Canut. El seu 
so inicial tenia les arrels en l’acid House, però 
posteriorment anirà incorporant elements d’altres 
gèneres com ara el pop o el rock. 
Amb els anys Fangoria ha demostrat el seu po-
tencial creatiu, ja que va recórrer a diversos es-
tils dins de l’electrònica, des de l’electro al trance, 
passant pel jungle o el house, fins a convertir-se 
en un grup súper vendes a Espanya. Directament 
des de Madrid, presenten a Badalona el seu nou 
disc, una sèrie de treballs curts amb un fil con-
ductor: viure el present a ritme d’electropop!

Per accedir a l'espai reservat per a persones amb diversitat funcional cal dirigir-se al personal de control d'accés que hi haurà 
al costat de l'escenari dels concerts situat al final del passeig Marítim (tocant al Port), accedint pel carrer de Cervantes.
La reserva d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda està situada a l'aparcament del Port de Badalona.
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Ho patrocina:

Roba Estesa
01.30 h |  
Passeig Marítim

El grup de música festiva i comba-
tiva nascut a Tarragona, que fusio- 
na músiques urbanes amb ins-
trumentació i melodies folk, ha 
apostat en els darrers treballs per 
nous estils com el rap o l’electrònic. 
Presenten el seu tercer disc, Rosa 
Permanent, on es reivindica les con-
tradiccions que ocupen diàriament 
la gent jove. 
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Dimarts 10 de maigDimecres 11 de maig

FESTIVITAT 
DE SANT 
ANASTASI 
MATINADES
8 h | Carrers dels barris  
del Centre i de Dalt de la Vila

Avui és festa! Els grallers ens faran saltar del 
llit (si encara no ho hem fet) per recordar-nos 
que les festes es viuen intensament i que al cap 
de poca estona comença la celebració de la 
festivitat de Sant Anastasi, copatró de la ciutat. 
Així mateix, els diables recorreran els carrers de 
la ciutat amb foc i trons per tal de despertar el 
veïnat i fer una crida a la festivitat del sant.

REPIC DE FESTA
10 h | Campanar de l’església  
de Santa Maria

El repic de campanes anuncia, des de bon matí, la 
festivitat de Sant Anastasi. A càrrec de Campaners 
de Badalona.

ANADA A OFICI 
A continuació | Plaça de la Vila   

La corporació municipal va a ofici acompanya-
da dels 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 
entremesos, en l’ordre següent: Ball de diables 
de Badalona, Dragolins Xarop, Pomada i Xerin-
gueta, gegantons Tasi i Mariona, Típic Ball de 
Bastons de Canyet, Ball de Cercolets, Castellers 
de Badalona, Bandera de Sant Anastasi i corpo-
ració municipal.

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

  

  



REPIC DE CAMPANES. TOC DE MISSA
11.45 h 

El repic de campanes anuncia l’ofici de Sant Anastasi. A càrrec de Campaners de Badalona.

OFICI SOLEMNE
12 h | Església de Santa Maria

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

TORNADA d'OFICI    
La corporació municipal torna d'ofici acompanyada dels balls populars, fins a la plaça de la Vila. En 
arribar a la plaça de la Vila, hi haurà una ballada dels diferents entremesos.

‹ p. 39 ›
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BALL DEL BARÓ  
DE MALDÀ
18.30 h | Replà de les escales  
de l'església de Santa Maria
Representació del Ball del Baró de Maldà, amb la 
tradicional rifa de les coques de Sant Anastasi. 
A càrrec de la Confraria de Sant Anastasi.

BAIXADA DEL SANT
19 h | Església de Santa Maria
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 de Sant Anastasi.

PASSADA DE  
SANT ANASTASI
19.30 h
Recorregut amb la imatge del sant sobre el ta-
bernacle, acompanyada pels balls que recorre-
ran els carrers de Baix a Mar.

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

Davant l’església  
de Santa Maria
En acabar la Passada, al replà de les escales 
de Santa Maria, últim Ball de la Bandera de 
Sant Anastasi i esclat de festa amb un petit 
espectacle de foc.

CANT DELS GOIGS
21 h | Església de Santa Maria
Solemnement, l’acte s’acabarà a dins de 
l’església, amb el Cant dels Goigs en honor a la 
figura de Sant Anastasi.

TOCA TANCAR
Tots els balls que han participat a la Passada de 
Sant Anastasi tornen cap a la plaça de la Vila, on 
simbòlicament acabaran aquest dia festiu.

Dimarts 10 de maigDimecres 11 de maig
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DINAR POPULAR
14.30 h | Plaça de la Plana

El dia del copatró, i després de la gran nit de Sant Anastasi, cal que tinguem l’estómac ben ple. És per això 
que celebrarem, un any més, el dinar popular de Sant Anastasi. El menú constarà de paella, pa i beguda. 
També hi haurà macarrons per als més petits. A càrrec de la Comissió de Festes de Badalona.

els superherois
16.30 h | Plaça de la Plana

Els SuperHerois és un grup d'animació infantil per a tota la família, modern i actual, que en els últims 
quatre anys s'ha convertit en un referent a tot Catalunya. Aquest any Els SuperHerois presenten un 
nou espectacle amb temes propis i un nou disc dirigit per David Rosell, el qual ha gravat i produït 
artistes com Txarango i Catarres entre d'altres. Els SuperHerois són energia, il•lusió i diversió.

Dimarts 10 de maigDimecres 11 de maig
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Dissabte 30 d'abril

BALLADA DE SARDANES
19 h | Plaça de la Vila

Amb la Cobla Marinada. A càrrec de Badalona Sardanista.
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Dijous 12 de maig

Racó íntim  
18 h | Plaça de la Constitució

És un espai per a la lliure expressió artística on es combinen tota mena d'arts: música, poesia, 
dansa, teatre i pintura. També s’hi fan dinàmiques i tallers.

SOCUNBOHEMIO
21.30 h | Plaça de la Constitució

Conte de primavera és la nova cançó del jove barceloní conegut pel pseudònim Socunbohemio. 
L'artista, que ja fa un temps que es va fent un lloc en el panorama del pop català més actual, inspirat 
per La Iaia, El Petit de Cal Eril i Joan Miquel Oliver, ens presenta el seu disc. El projecte en solitari 
de l'Artur, el cantautor que s'amaga rere l'etiqueta Socunbohemio, pren enguany un nou rumb, ja 
que l’acompanya una banda en directe. Hi trobareu sensibilitat i bon gust en unes melodies que 
t’enxampen. 



Dimarts 10 de maig

RAQUEL LÚA
22.30 h | Plaça de la Constitució

La cantant, autora, lletrista i compositora Raquel Lúa ha creat un projecte musical que neix des 
de la sensibilitat i el tacte en la interpretació de cada nota. Amb una veu melismàtica i virtuosa, i 
unes lletres poètiques carregades de literatura, Lúa marca el seu estil. Les precises i treballades 
harmonies de les seves cançons ens faran viatjar a l’arrel de cada gènere musical, una alquímia entre 
bossa, flamenc, fado i chacarera.
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L’Aparador  
de l’Escorxador 
Presentem una acurada selecció de propostes artístiques 
genuïnament badalonines, que signifiquen un aparador musical  
d’allò més interessant i innovador que es fa a la nostra ciutat.  
Tot en un marc incomparable com és el parc de l’Escorxador.
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Thriller -  
40è aniversari
Escola de Música 
Moderna de 
Badalona
20 h | Parc de l’Escorxador

Enguany se celebra el 40è aniversari d’un dels 
discos més emblemàtics de la música pop i 
també de la història de la indústria discogràfica. 
Parlem del disc Thriller, de Michael Jackson 
(1982). Per tal de retre-li homenatge, l’Escola de 
Música Moderna de Badalona ha preparat un 
espectacle a l’altura de l’efemèride. 

Un concert on nou combos i dues corals 
versionaran les nou cançons del disc. Més de 
cinquanta músics a l’escenari i sis ballarins, sota 
la direcció musical dels professors de l’EMMB i 
coordinats per Paco Manzanares. 

Es comptarà també amb la col•laboració 
especial del periodista Guillem Vidal i l’actor 
Ramon Canals. Ens espera un concert terrorífic, 
i en divendres 13...

Divendres 13 de maig
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Cercabèstia   

Dissabte 14 de maig

ON SÓN ELS 
DRAGOLINS?
11.30 h | Plaça de la Vila

Els dragolins trapelles s’han menjat els caramels 
del senyor Tornemi Pastisser. Si els volem recu-
perar, cal buscar-los i pagar penyora. Si voleu 
aprofitar l’únic dia de l’any que la canalla de Ba-
dalona pot portar els dragolins, no us ho perdeu. 
Animació a càrrec de la Dramàtica del Círcol i Els 
Inxanetes, grallers del Penedès. Activitat coordi-
nada per Badalona Bèsties de Foc.  

Plantada de les 
bèsties 
16.30 h | Plaça de la Vila

Plantada de totes les bèsties que participen al 
correfoc.

CORREFOC  
INFANTIL
17.30 h | Plaça de la Vila

Recorregut: plaça de la Vila, carrer de Francesc 
Layret, carrer de la Mercè i la Rambla (fins al mo-
nument a Roca i Pi). Hi participen les colles infantils 
de Badalona Bèsties de Foc, Diables de Badalona, 
Bufons del Foc, Kapaoltis i Trapelles de Sant Antoni.
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Grimpallunes
18.30 h | Passeig de la Rambla

Grup d’animació infantil que fa més de deu anys que recorre els escenaris catalans oferint espectacles 
musicals per a infants i famílies, fent passar una bona estona a tothom, del més gran al més petit, amb 
cançons pròpies.



L’Aparador de l’Escorxador 

Martí Ruiz
18 h | Parc de l’Escorxador

Martí Ruiz és un mestre en crear melodies enganxoses que t’atrapen ben endins. És un d'aquells artistes 
no comercials a qui fa il•lusió descobrir. Maduixetes és el nou single del cantautor, del seu tercer disc Solo 
por diversión, que presentarà a l'Aparador de l'Escorxador.

Ismael Dueñas & ABRIL
19.30 h | Parc de l’Escorxador

Fent un duet amb la cantant Abril, Dueñas ens presenta aquesta creació musical totalment original i 
inèdita sobre Víctor Català. Lo cant dels mesos ens mostra la poesia de Víctor Català, pseudònim de 
Caterina Albert, ara musicada i convertida en cançó.
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Dissabte 14 de maig



Banda Simfònica de Badalona
21 h | Plaça de la Plana

De Broadway al West End, del West End al Paral•lel i del Paral•lel a la Plana. Els millors musicals com 
Wicked, El Rei Lleó o El Fantasma de l'Òpera aterren a Badalona. Ja podeu començar a preparar la veu 
perquè segur que us vindran ganes de cantar en la sorpresa final de la interpretació de l'havanera 
badalonina Maria Assumpta, arranjada per la Banda, solistes i els cors del Conservatori.

FESTES DE MAIG 
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22 h | Plaça de la Vila

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 al Correfoc són Ball de diables de Badalona, Ball de diables de Vilanova, Ball 
de diables Vila-seca, Badalona Bèsties de Foc, Víbria de Tarragona, Kapaoltis, Bufons del foc i Bèsties i 
Diables de la Salut. Ho coordina: Diables de Badalona.
Recorregut: plaça de la Vila, carrers de Francesc Layret, de la Riera d’en Matamoros, de Madoz, d'en 
Prim i passeig de la Rambla (fins al monument a Roca i Pi).

Dissabte 14 de maig

CorrefoC 
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CAL TXIRINGU 
23.30 h | Platja dels Pescadors

El Pony Pisador
Són un grup de cinc joves de Barcelona que barregen músiques tradicionals del món amb un estil viu i 
desenfadat. El bon humor de Pony Pisador és contagiós i ofereixen un espectacle variat i imprevisible, 
ja que juguen amb la participació del públic. Els ingredients dels seus concerts són la música celta i 
folk, el bon rotllo i els somriures a dojo. Puja al Pony, intenta domar-lo i no paris fins al punt d’arribada, 
que enguany serà la platja de Badalona. A càrrec de la Comissió de Festes de Badalona.

DJ Trapella
DJ maresmenca i tropical, apassionada per rescatar velles glòries junt amb les cançons més 
actuals, tot mesclat amb molta alegria i amb ganes de no deixar a ningú indiferent. A càrrec de la 
Comissió de Festes de Badalona.
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Dissabte 14 de maig

La Nit dels Museus
De 19 a 01 h | Museu de Badalona i diversos espais

La Nit dels Museus és una iniciativa que impulsa l’Institut de Cultura de Barcelona i en la qual participen 
més de 70 equipaments i 8 ciutats de l’àrea metropolitana. Entrada lliure a diferents espais museïtzats 
d'època romana que es conserven a Badalona com són l’espai Termes-Decumanus, la casa dels Dofins 
i la casa de l’Heura.

Dia del Micaco
16 h | Centre Cívic Torre Mena

T’has perdut els anteriors Dies del Micaco? Una tarda de jocs tradicionals, música en directe amb una 
sessió en format vinil a càrrec de Xesco Arnal i torneig de bitlles catalanes, tot això acompanyat d’un 
deliciós berenar. Una tarda per compartir entre entitats, amistats, família… La diversió està assegurada! 
A càrrec de la Comissió de Festes de Badalona.

Diumenge 15 de maig



Diada 
Castellera 
MATINADES 
CASTELLERES
8 h | Carrers del barri del Centre

CERCAVILA
A continuació | Cruïlla del carrer  
de Mar i el passeig de la Rambla

Una cercavila amb les tres colles castelleres par-
ticipants 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 de quatre.

Presentació del 
casteller honorífic
11.30 h | Plaça de la Vila

DIADA CASTELLERA
12 h | Plaça de la Vila

Amb l’actuació dels Castellers de Badalona, Colla 
Castellera Sant Pere i Sant Pau i Colla Castellera 
Jove de Barcelona. A càrrec dels Castellers de 
Badalona.
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Fira de l’Arrop
Durant tot el dia | Carrer del Temple

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

Mostra Vila d’Arts
Durant tot el dia | Plaça de Pau Casals

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.

Diumenge 15 de maig
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Festival de Jotes
18 h | Plaça de la Plana

Mostra de folklore aragonès. Jotes aragoneses compostes per rondalles, acompanyades d’instruments 
tradicionals, com el llaüt i la bandúrria. A càrrec del Centre Aragonès de Badalona.

Ballada de Sardanes
19 h | Plaça de Font i Cussó

Amb la Cobla Ciutat de Terrassa. A càrrec de Badalona Sardanista.
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Dissabte 21 de maig

Màgic Maig 
Centre Comercial Màgic Badalona

Coincidint amb les Festes de Maig el Centre Comercial Màgic Badalona es convertirà, per un dia, en 
un dels escenaris de la festa badalonina, on podrem gaudir d’una programació per a tots els públics.

La Faràndula, els Gegants!
11.30 h | Centre Comercial Màgic Badalona

Mostra de balls de gegants i capgrossos i cercavila de la colla gegantera de l’Orfeó Badaloní.

Cinc Cèntims Teatre
12.30 h | Centre Comercial Màgic Badalona

Espectacle inspirat en els secrets que amaguen les Festes de Maig i el Dimoni de la ciutat!

Ambauka
19 h | Centre Comercial Màgic Badalona

Un espectacle musical per compartir amb tota la família. Posarem el món…#decapperavall!
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Espectacle de foc
20.30 h | Terrassa del Centre Comercial Màgic Badalona

La terrassa del Màgic viurà un espectacle de foc a càrrec del Grup de Diables Kapaoltis i la seva 
percussió!

Exposició Dimonis 
Centre Comercial Màgic Badalona

Del 6 al 26 de maig, a la plaça del Centre Comercial es podrà visitar una exposició centrada en la figura 
del Dimoni, durant el període de 2009-2021. A càrrec del Centre Comercial Màgic Badalona.

Del 6 al 26 de maig
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Diumenge 22 de maig

Del divendres 27 de maig al diumenge 29 de maig

Maig en Dansa
19 h | Plaça de Joaquim  
Font i Cussó

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.

Happy Food 
Trucks
Plaça de Pompeu Fabra

Festival itinerant basat en música en directe 
i gastronomia, que comença la gira 2022 a 
Badalona. Podreu gaudir de les millors propostes 
gastronòmiques de carrer amb Food Trucks 
variades. A més, activitats infantils per als més petits 
de la família. Producció a càrrec d'Aupamusic.

DIVENDRES 27 DE MAIG

22.00 - 00.00 h / VHS - Vintage Hit Songs

DISSABTE 28 DE MAIG

12.00 - 13.30 h / Activitat a càrrec de l'Orfeó Badaloní
20.00 - 21.30 h / Entelequia (rap) Guanyadors Maresmusic 2019 (estrena oficial nou disc)
22.00 - 00.00 h / Alma de Boquerón (rumba), Gira nou disc Contra viento y marea

DIUMENGE 29 DE MAIG

12.00 - 13.00 h / Ioga en família + Joc i moviment, activitat a càrrec de La Naula
17.00 - 20.00 h / Dj Chimi Hendrix, sessió de tarda (deep-house)
20.30 - 22.00 h / David Ros (folk-pop català), presentació del seu últim disc Estimant Salvatge
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Dissabte 28 de maig

Festa de Las Migas
12 h | Plaça de la Pipa

Jornada lúdica amb activitats diverses, en la qual hi haurà un tast d’aquest plat tradicional. A càrrec 
de l'Associació de Veïns Sant Joan de Llefià Alt.

Festa a Baix a Mar
20 h | Platja dels Pescadors

Jornada festiva en la qual podrem gaudir d’un còctel mediterrani típicament badaloní: bona compa-
nyia, sardines i rom cremat, a la vora del mar. A càrrec de l’Associació de Veïns del Centre.

LES ANXOVETES
21 h | Platja dels Pescadors

Són un grup d’havaneres nascut l’estiu de 2013 a Girona. Cantat íntegrament en femení, el grup 
d’havaneres està format per tres veus femenines que ofereixen un repertori d’havaneres clàssic i 
tradicional. El mariden amb una bona guitarra i un bon contrabaix. Canten amb frescor i sinceritat i 
assaboreixen cada tema. I tot amb el seu punt de salabror. Assaboreix les Anxovetes a Badalona, que 
són fresques!
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PROGRAMACIÓ DELS TEATRES 
MUNICIPALS A LES FESTES DE MAIG  

Una tarda amb Bernstein
18.30 h | Teatre Margarida Xirgu

Aprofitant l’estrena de la nova versió cinematogràfica de West Side Story, el Cor de Projectes de l’Orfeó Badaloní 
ha volgut preparar una suite de temes del musical del genial compositor Stephen Sondheim. Intèrprets: Cor 
Projectes (direcció, Óscar Peñarroya); Jordi Castellà, acompanyament de piano, i Christina Koch, solista.

Bona gent de quim masferrer
19 h | Teatre Zorrilla

El conegut presentador del programa de TV3 El foraster ha capgirat el concepte d’espectacle fent que 
sigui el públic el veritable protagonista. Al seu Bona gent, no sou vosaltres qui anireu a veure en Quim 
Masferrer, és ell qui us vindrà a veure a vosaltres...

Diumenge 8 de maig
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Concert de  
l’Orquestra del  
Conservatori  
de Badalona
19 h | Teatre Zorrilla

L’orquestra de cambra del Conservatori es pre-
senta en format simfònic per oferir un programa 
que combina tres obres.

Los santos  
inocentes de  
Miguel Delibes
20 h | Teatre Zorrilla

Ambientada a l'Extremadura profunda dels anys 
seixanta del segle passat, aquest clàssic de la li-
teratura de Miguel Delibes es presenta per primer 
cop dalt dels escenaris teatrals amb un reparti-
ment de luxe encapçalat per Javier Gutiérrez.

La motxilla de l’Ada 
Cia. Teatre al Detall, 
amb la Tresca i la 
Verdesca 
18 h | Teatre  
Margarida Xirgu

Després de les magnífiques obres L'endrapa-
somnis i La nena dels pardals, la companyia 
Teatre al Detall tanca la seva trilogia escènica i 
musical dedicada a les nenes valentes amb el 
que ha estat un dels seus millors espectacles de 
la temporada: La motxilla de l’Ada. 

Dissabte 28 de maig

Diumenge 22 de maig Diumenge 29 de maig
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ALTRES  
ACTIVITATS 

Catifa floral per 
sant Anastasi
Del dissabte 30 d'abril al diumenge 15 de maig 
Església de Santa Maria

Es confeccionarà una catifa amb flors i materials 
naturals. En honor a Sant Anastasi i a les Festes de 
Maig. A càrrec dels Catifaires de Dalt de la Vila. 

Exposició fotogràfica 
Les Festes de Maig a 
Badalona
Durant el mes de maig 
Aparcament de l’edifici municipal El Viver

La mostra, organitzada per l’Associació Penya Fotogrà-
fica, exposarà les imatges de les festes de la nostra 
ciutat d'anys anteriors. A càrrec de la Associació Penya 
Fotogràfica de Badalona. www.apfb.es

Mostra filatèlica 
dedicada als dimonis 
fets entre 1949 i 2021
Del dijous 5 de maig al diumenge 8 de maig  
Sala d’exposicions El Refugi

A càrrec del Grup Filatèlic de Badalona.

Cercavila del Dimoni 
del Consell dels 
Infants de Badalona
Dimecres 4 de maig 
18.30 h | Centre Cultural El Carme

El Dimoni del CIB l’han construït els 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 cen-
tres del CIB no volen que existeixin ni a Badalona 
ni arreu del món. 
Juntament amb un grup d’animació, la cercavila 
farà el recorregut següent: Centre Cultural El Car-
me, carrer de Francesc Layret, plaça de la Vila, 
carrer de Mar, Rambla i Dimoni. A càrrec del Con-
sell dels Infants de Badalona.

La nit de Sant 
Anastasi, de Sergi 
Gallego Montoro
Dimecres 4 de maig 
18.30 h | Orfeó Badaloní - Espai Tolrà

Lectura dramatitzada a càrrec de Jordi Arnal i Josep 
M. Balaguer. Direcció: Albert López Vivancos. A càrrec 
d'Amics del Teatre Zorrilla i l'Orfeó Badaloní.

Badalona  
Shops Open Night
Dissabte 7 de maig 
19 h | Plaça de la Vila

Badacentre, tornarà a celebrar l’esdeveniment co-
mercial per excel•lència de Badalona. La temàtica 
girarà entorn l’època dels anys 70 i 80, amb actors 
i actrius que dinamitzaran els carrers comercials. A 
càrrec de l’Associació de Comerciants del Centre de 
Badalona.

BADALONA
SHOPS
OPEN 
NIGHT
8a EDICIÓ

DISSABTE 7 
DE MAIG DE 2022

BADALONA
SHOPS
OPEN 
NIGHT
8a EDICIÓ

BadalonaShopsOpenNight

Organitza: Col·labora: Mitjans oficials:
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Portes obertes  
A La CASa DE La VILa
Dissabte 7 i diumenge 8 de maig 
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h

Visita de la Casa de la Vila i exposició de les estatuetes 
dels premis Goya i Gaudí de cinema del tècnic de so 
badaloní Marc Orts.

Portes obertes  
a l'edifici de l'antiga 
fàbrica tèxtil can gusi
Dissabte 7 de maig 
10.30 h | Residència Roca i Pi

Amb motiu del centenari de la compra de l’edifici 
de l’antiga fàbrica tèxtil Can Gusi, la residència de 
gent gran obre les portes per donar a conèixer l’ex-
terior del recinte.

Travessa solidària
Diumenge 8 de maig 
09.30 h | Platja del Pont del Petroli

La recaptació es destinarà a la unitat de cirurgia 
pediàtrica de l’Hospital Germans Tries i Pujol de 
Badalona. A càrrec dels Mossos d’Esquadra de 
Badalona.

Trobada d'agulla
Dissabte 14 de maig 
10 h | Passeig de la Salut

A càrrec de Dones en Moviment.

Xerinola
Diumenge 15 de maig 
11 h | Carrer de Sant Anastasi

Durant tot el dia hi haurà festa adreçada a tot-
hom, però especialment als infants, amb activi-
tats i jocs. A càrrec d’El Círcol.

Cantada d'havaneres
Dissabte 21 de maig 
22 h | Plaça de la Constitució

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

Portes Obertes  
del tallerBDN 2022
Dissabte 21 de maig 
11 h i 18 h | Passatge de Montserrat Roig, s/n

El TallerBdn obre les seves portes per donar a 
conèixer les seves instal•lacions. Es portaran a 
terme tallers de modelatge per infants i adults 
amb activitats musicals en directe. Inscripció gra-
tuïtes a: miquela@tallerbdn.cat

Pintant DAVANT  
DEL mar
Dissabte 28 de maig 
Durant el dia | Passeig de la Rambla

Demostracions i activitats d'iniciació al dibuix per a 
adults i infants . A càrrec del Grup de Belles Arts del 
Museu de Badalona.
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MIQUELETS DE BADALONA. PASSEJANT  
PER LA HISTÒRIA! 

> 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 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 ateneu les instruccions 
de Protecció Civil i del personal de 
seguretat.

> En cas d’accident, mantingueu la calma, 
faciliteu l’accés dels assistents sanitaris i 
seguiu-ne les instruccions.

> No dispareu petards en el lloc on es 
desenvolupa un acte o als 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 i crideu l’atenció del personal sanitari 
o de seguretat.

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

MESURES DE SEGURETAT  
I RECOMANACIONS PER ALS  
ACTES DE FOC 

Barret i ulleres

Calçat tancat

Mocador per  
al cap i el coll

Eviteu infants
en cotxet Eviteu aglomeracions

No llenceu aigua

Jaqueta gruixuda 
de cotó i pantalons 
llargs tipus texà

Protegiu la façana 
i les finestres  
amb cartró

Guants

Protecció auditiva
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ASSAIG OBERT, OFRENA D’OUS,  
NIT DE SANT ANASTASI, FESTIVITAT  
DE SANT ANASTASI, CORREFOC 
INFANTIL I CORREFOC 
Als propietaris d’establiments i al veïnat:

> 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... Retireu els vehicles de la zona 
per on passarà la cercavila de foc, tant per 
evitar de fer mal a la gent com al vostre 
propi cotxe.

> Tanqueu les portes, les finestres i els 
balcons, i protegiu les obertures de l’edifici 
per impedir-hi l’entrada de coets i de 
guspires, fet que podria 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, 
exploti o surti en una direcció imprevista en 
lloc de cremar-se.

> Protegiu els aparadors i les vidrieres que hi 
ha a l’itinerari que seguiran els grups de foc. 
Com a protecció podeu utilitzar cartrons 
per tal d’evitar cremades als vidres i altres 
elements de l’immoble. Podeu recollir cartró, 
de manera gratuïta, a la seu de l’AV del 
Centre (carrer de Sant Miquel, 34) els dies 27 
i 28 d'abril i 2, 5, 9, 12 i 13 de maig, de 17 a 20 h.

Als espectadors i als participants
> Informeu-vos bé de 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’hi cali foc.

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

> Espereu la comitiva en carrers amples i 
eviteu tant com pugueu les aglomeracions i 
els taps que fa la 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 o 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.

> Els participants han de mantenir la distància 
de seguretat adequada per prevenir 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 de les recomanacions 
per als actes de foc serà responsabilitat de 
cada participant.
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notes 

Espais de venda deLS  
mocadors de les Festes  
de maig durant el mes de maig

Oficina de Turisme de Badalona - c. de Francesc Layret, 78-82 
De dilluns a diumenge, de 10 a 14 h (dilluns 2 i 9 de maig, de 16 a 18.30 h). 
De dimarts a divendres, de 16 a 18.30 h. Festius, de 10 a 14 h.

Museu de Badalona - pl. de l’Assemblea de Catalunya, 1
De dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Diumenges i festius, de 10 a 14 h.

Biblioteca Canyadó i Casagemes - Joan Argenté - c. de Jacinto Benavente, 3 
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 20.30 h. Dissabtes i festius, tancat.

Biblioteca Llefià - Xavier Soto - c . del Planeta Mart, 2-10 
Dimarts i dijous, de 10 a 14 h. De dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. Dissabtes i festius, tancat.

Biblioteca Lloreda - av. de Catalunya, bloc 56-62 
Dimarts i dijous, de 10 a 14 h. De dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. Dissabtes i festius, tancat.

Biblioteca Pomar - av. del Primer de Maig, s/n 
Dijous, de 10 a 14 h. De dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. Dissabtes i festius, tancat.

Biblioteca Sant Roc - av. del Congrés Eucarístic, s/n 
Dimarts i dijous, de 10 a 14 h. De dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. Dissabtes i festius, tancat.

PREU: 1 EURO

Espai de venda  
DE LA TASSA DEL DIMONI

Oficina de Turisme de Badalona  
C. de Francesc Layret, 78-82 
De dilluns a diumenge, de 10 a 14 h (dilluns, 2 i 9 de maig  
de 16 a 18.30 h). De dimarts a divendres, de 16 a 18.30 h.  
Festius, de 10 a 14 h.

PREU: 4 EUROs



‹ p. 69 ›

PREU I VENDA 
D’ENTRADES dels 
espectacles ALS 
TEATRES

Bona gent 22 €
Una tarda amb Bernstein 10 €
Concert de l'orquestra 15 €
Santos inocentes 26 €
La motxilla de l'Ada 6 €

Venda anticipada a www.teatrezorrilla.cat  
o venda presencial a les taquilles dels teatres, 
dues hores abans de l’inici de l’espectacle on 
es fa la funció.

VENDA DE TIQUETS 
PER A LA NIT DEL 
MONO
Venda a la plaça de la Vila, divendres 6 de maig, 
de 18 a 22 h.
Preu dels tiquets: 10 €

VENDA DE TIQUETS 
PER AL DINAR 
POPULAR
Caldrà reservar tiquets a través  
d'aquest formulari:  
https://bit.ly/dinarstanastasi2022
El preu del tiquet serà de 7 € i inclourà paella, 
pa i beguda (aigua i vi).
Venda a la plaça de la Plana, dimecres
11 de maig, de 12 a 14 h.

INSCRIPCIONS
JOC SOBREVIU  
AL badiu
És imprescindible que els participants disposin 
de Telegram, d’Instagram i que segueixin el 
perfil de @sobreviualbadiu.
Les inscripcions, que es fan de manera prèvia, 
es fan a través d’un formulari de Google. Es 
preveuen cap a la tercera setmana d’abril. 
Per més informació:  
www.instagram/sobreviualbadiu.com
També és recomanable que les participants ad-
quireixin un barret de la Comissió de Festes per 
obtenir beneficis durant el joc o bé reutilitzin 
el d’algun altre any. El punt de venda principal 
serà la paradeta de tiquets de la Nit del Mono.

INSCRIPCIONS
EL JOC DE BADALONA
Inscripcions: a partir del 18 d’abril.
Període de joc: del 2 al 22 de maig.
Pregunta de desempat: 28 de maig.
Festa final: 3 de juny.
Informació i inscripcions al web:  
eljocdebadalona.cat

La realització de les activitats que 
apareixen en aquest programa està 
supeditada a possibles canvis derivats 
de l'alerta sanitària per la covid-19 o per 
inclemències meteorològiques.
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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.

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.
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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.
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programació
Dv. 29/04 Ds. 30/04 Dg. 01/05 Dj. 05/05 Dv. 06/05 Ds. 07/05 Dg. 08/05 Dt. 10/05 Dc. 11/05 Dj. 12/05 Dv. 13/05 Ds. 14/05 Dg. 15/05 Ds. 21/05 Dg. 22/05 Dv. 27/05 Ds. 28 maig Dg. 29/05

Dalt de  
la Vila

18 h 
Ofrena 
d'una  
cistella 
d’ous 
a les 
Clarisses

FESTIVITAT DE 
SANT ANASTASI               
10 h Anada a Ofici  
12 h Ofici Solemne  
19.30 h Passada  
de Sant Anastasi  
21 h Toca Tancar

RACÓ ÍNTIM
CONCERTS 
21.30 h  
Socunbohemio
22.30 h  
Raquel Lúa

Tot el dia         
Fira Arrop  
Vila d’Arts

19 h Maig  
en Dansa

Parc de
Can Solei  
i de Ca 
l’Arnús

ARTS ARNÚS 
CONCERTS       
18 h  
Mar Serra Grup   
19.30 h Petit  
de Cal Eril

10 h Festa Badiu 
ARTS ARNÚS 
CONCERTS                
13 h Jero Guitar        
18 h JosepTraver 
& Martí Serra                    
19.30 h Ginestà

Pl. de  
la Vila

20 h  
Assaig 
Obert

19 h Pregó 
20 h CONCERT 
Las Karamba  
21.15 h Nit 
del Mono

17 h  
Badagegants.  
Trobada de 
Gegants

NIT DE SANT 
ANASTASI  
19 h Seguici  
de la Ciutat

19 h Ballada de 
Sardanes

CERCABÈSTIA
11.30 h On són els 
dragolins?                
17.30 h Correfoc 
Infantil            
22 h Correfoc

12 h Diada 
Castellera

Pg. de la  
Rambla

10 h  
Bon dia, 
Dimoni!

10 h Trobada  
de Puntaires       
11 h Cercavila 
Petita

21.30 h Acte 
Sacramental
21.50 h Ball  
de l'Àliga

18.30 h Actuació 
infantil Grimpallunes

Platja dels  
Pescadors

Plantada 
del Dimoni

22 h Piromusical i 
Cremada del Dimoni

23.30 h CONCERT CAL 
TXIRINGU El Pony Pisador

20 h Festa a Baix a Mar  
21 h CONCERT Les Anxovetes

Teatres 18.30 h Margarida 
Xirgu: Una tarda 
amb Bernstein
19 h Zorrilla:  
Bona gent                         

19 h Zorrilla: 
Concert de 
l’Orquestra del 
Conservatori 
de Badalona

20 h Zorrilla: Los  
Santos Inocentes

18 h 
Margarida  
Xirgu: La  
motxilla  
de l’Ada

Pl. de la  
Plana

18.45 h  
Badagegants. 
Mostra Balls  
de Gegants

12 h i 18 h            
Mostra de Dansa

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

14.30 h Dinar popular 
16.30 h Actuació  
infantil Els SuperHerois

CONCERT  
21 h Banda Simfònica
de Badalona

18 h  
Festival  
de Jotes

Pl. de Pom-
peu Fabra

18.30 h 
BaTOCona

12 h Miquelets  
de Badalona

Happy  
Food  
Trucks

Happy  
Food  
Trucks

Happy  
Food  
Trucks

Pg.  
Marítim de 
Badalona

CONCERTS  
DE FESTES 
21 h El Último 
Mono 
22 h The Tyets 
23.30 h Manel

CONCERTS  
DE FESTES 
23 h Naia González
24 h Fangoria
01.30 h Roba Estesa

CC l’Es- 
corxador

L’APARADOR DE L’ES- 
CORXADOR CONCERT 
20 h Escola de Música 
Moderna de Badalona

L’APARADOR DE L’ES- 
CORXADOR CONCERTS 
18 h Martí Ruiz 
19.30 h Ismael  
Dueñas & Abril

Pl. de 
Trafalgar

16 h Dia  
del Micaco

Pl. Roja 10 h Fira de Sant Roc

Pl. de l’As-
semblea de 
Catalunya

19 h  
Ballada de 
Sardanes

C Comercial
Màgic

Tot el dia 
Màgic Maig
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El concurs del disseny del cartell de les Festes 
de Maig Badalona 2022 l'organitza l’Escola 
d’Art i Disseny Pau Gargallo de Badalona
Guanyador: Nil Dominguez

23è Premi de Disseny del Dimoni de Badalona 
Crema’l tu!
Guanyadora: Montserrat Silvestre   Constructor del Dimoni: Ramon de los Heros

Fotografies 
Anna Alemany pàg. : 57    
Anna i Miquel Alemany pàg. : 17, 20, 32, 40-41 i 52
Arxiu Badalona Sardanista pàg. : 43    
Arxiu Campaners de Badalona pàg. : 38
Jaume Sacasas pàg. : 57    
Lluis Andú pàg. : 10 i 56
Miquel Guasch pàg. : 5, 11, 19, 27, 30, 33, 38-39, 44, 48-49, 51, 55 i 60-61

A les Festes de Maig hi participen:
Associació de Veïns del Centre
Associació de Veïns Sant Joan de Llefià Alt
Associació de Veïns de Dalt de la Vila
Associació de Puntaires Montserrat Niubó
Associació El Joc de Badalona
Badalona Bèsties de Foc
Badalona Sardanista
Badalona Batec
Banda Sinfònica de Badalona
Bèsties i Diables de la Salut
Bufons del Foc
Bufons del Toc
Campaners de Badalona
Castellers de Badalona
Catifaires de Dalt la Vila
Centre Aragonès de Badalona
Círcol Catòlic
Colla de Geganters de Badalona
Comissió de Festes de Badalona
Confraria de Sant Anastasi
Diables de Badalona
Diables Kapaoltis

Dones en Moviment
Esbart Sant Jordi
Escoles: Artur Martorell, Badalona Port, Betúlia, 
Can Barriga, Gitanjali, Joan Coret, Jungfrau, Lola 
Anglada, Maristes Champagnat, Minguella, Progrés, 
Salesians, Salvador Espriu i Ventós Mir
Escola de Música Tradicional de Badalona
Escoles de dansa: Atelier des Artistes, Ballet Sílvia 
Pallisera, Danzalona, Estudi Flamenc i Dansa Lora 
de Goya, L’Assaig, Marisa Yudes, Moviment2,  
MultiStudioDance, Quality Dance Studio, Ritmes i Stil
Fundació Ateneu de Sant Roc
Miquelets de Badalona
Mulassers de Badalona
Orfeó Badaloní
Típich Ball de Bastons de Canyet
Xitxarra. Grup d’Estudis de la Festa



FESTES DE MAIG 
badalona 2022



INFORMACIÓ
www.festesdemaig.cat 
www.agendacultural.badalona.cat 
www.badalona.cat

  instagram.com/festesdemaig

  youtube.com/festesdemaig

  facebook.com/festesdemaigbdn

  twitter.com/festesdemaig

Servei d’Atenció Ciutadana
Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12,  
planta baixa (edifici El Viver)
T. 93 483 29 20

Oficina de Turisme de Badalona
Carrer de Francesc Layret, 78-82
T. 93 483 29 90

App Agenda Cultural Badalona  
disponible a: 

Telèfon d’informació 681 34 16 45 
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Ho gestiona     

Ho patrocina     

Hi col∙labora     

BDN
Televisió
de Badalona




