


2

Autor de la imatge original del cartell de la Festa Major de 
Sabadell 2019: 
Belén Perea Fernández, de l’Escola d’Art i Disseny Illa

Impressió: Editorial MIC
DL: B-35441-2019

L’Ajuntament es reserva el dret de modificar i/o anul·lar els 
actes previstos en cas d’inclemències meteorològiques o 
problemes tècnics.

EXEMPLAR GRATUÏT

Procés participatiu de la Festa Major    p. 4

Els fils conductors de la Festa    p. 5

Dimecres 4, dijous 5 i divendres 6      p. 11

Dissabte 7 de setembre     p. 18

Diumenge 8 de setembre     p. 29

Dilluns 9 de setembre    p. 42

Recomanacions de seguretat per a les cercaviles de foc  p. 36

Fires i altres activitats    p. 46

Exposicions, visites guiades, portes obertes, itineraris    p. 47

Informació i urgències durant la Festa Major    p. 50

Barraques 2019    p. 57

Servei de transport urbà durant la Festa Major    p. 60

Localització dels espais      p. 63

Sumari



3

Bona Festa Major a tothoM!
Marta Farrés Falgueras

Alcaldessa de Sabadell

És una gran satisfacció dirigir-me per 
primera vegada a tots vosaltres com a 
alcaldessa de Sabadell i fer-ho, precisament, 
per desitjar-vos una bona Festa Major. 
L’arribada de la nostra festa gran és sinònim 
de retrobament, de nous projectes, d’inici 
de curs. En portes d’acomiadar l’estiu, la 
ciutat agafa embranzida per començar una 
nova etapa plena d’il·lusions, posant tot 
l’entusiasme en gaudir de la Festa Major. 

Tenim la gran sort de comptar amb un teixit 
associatiu amb qui anem de la mà per oferir la 
millor de les propostes. Des d’aquí vull agrair 
públicament a les entitats i els membres de 
les comissions tot el seu esforç i compromís 
amb la Festa, que fa possible que milers de 
sabadellencs i sabadellenques gaudeixin 
plegats aquests dies. 

Aquest any la Festa Major té un accent 
volgudament feminista. Hem posat l’èmfasi, 
encara més, en la perspectiva de gènere 
i la programació ha tingut en compte la 
representativitat de les manifestacions 
culturals produïdes i interpretades per dones. 
Un bon exemple n’és la cap de cartell, la 
cantautora Bebe, com també l’elecció de 
la pregonera, la presidenta i fundadora de 
l’Associació Amics de l’Òpera de Sabadell 
Mirna Lacambra.  

A més, aquest 2019 volem una Festa més 
cívica i més segura. Per això distribuirem 
polseres per als infants, perquè portin 
anotat el seu nom i telèfon de referència, 
per si es perden. Exigim a més una festa 
sense agressions sexuals ni comportaments 
sexistes. Hi posarem tots els recursos, 
augmentarem la seguretat i serem el màxim 

de contundents. Només sí és sí!

Un dels grans patrimonis a la nostra ciutat 
és, la capacitat de convivència i de solidaritat. 
Un convido a fer-ne gala mentre assaborim les 
moltíssimes propostes culturals i lúdiques que 
ens proposa el programa de Festa Major. La 
vostra participació serà el millor premi d’una 
festa que conjuga elements tradicionals com 
el correfoc, les exposicions, els castellers, els 
gegants o les danses tradicionals amb altres 
novetats que posen la nota més imaginativa.

La gran Festa de Sabadell la construïm totes 
les persones que la compartim. Participeu-hi i 
passeu-vos-ho bé per encarar un nou curs, una 
nova etapa de Sabadell, amb un nou equip de 
govern al servei de la ciutat que vol avançar 
sumant talents i esforços.
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M o d e l
participatiu 
Festa Major

PLENARI

COMISSIÓ DE
COMUNICACIÓ

COMISSIÓ 
TERRITORIAL

COMISSIÓ DE
CULTURA POPULAR

I TRADICIONAL

COMISSIÓ 
DE PROGRAMACIÓ

PERMANENT

VOLS PARTICIPAR EN L’ORGANITZACIÓ  
DE LA FESTA MAJOR 2020?

La Festa Major de 2019 s’ha organitzat comptant amb la 
participació de 43 persones que han treballat des de les 
diferents comissions de treball i el plenari. La ciutadania que 
s’ha implicat en aquesta feina col·lectiva ha pogut proposar 
millores, treballar els continguts i les línies programàtiques, 
les estratègies i les mesures per millorar la comunicació  
i, en definitiva, fan possible una festa divertida, diversa  
i integradora.

Per a la propera Festa Major, les comissions de treball estan 
obertes perquè s’hi puguin incorporar més ciutadans i 
ciutadanes que vulguin aportar el seu treball, idees i il·lusió. Per 
això us convidem a inscriure-us en la primera trobada, en què 
constituirem el plenari de la Festa Major 2020. 

Amb aquest model d’organització s’ha aconseguit que la gestió 
de la Festa Major sigui més compartida i participada i, a més, 
s’ha enriquit gràcies a la col·laboració entre ciutadania, entitats 
i els equips municipals tècnics i polítics. 

Esperem comptar amb tu per a la propera edició de la Festa Major

el 5 d’octubre de 2019 a les 12.30 h constitució del Plenari per la Festa Major 2020

Per a més informació i inscripcions: cultura@ajsabadell.cat

suma’t-hi!
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el Fil de la Festa tradicional

dijous 5 

De 18 a 1 h  
ANIMALADA 2019
Pg. de la Plaça Major

divendres 6 
DESPERTAR DE FESTA MAJOR
Pl. de Sant Roc
 
18 h: CONCURS DE VOLTES  
          DEL BALL DEL RODET
19.30 h: BALL DEL RODET
19.30 h: CERCAVILA DE     
                GEGANTS 
                I CAPGROSSOS
20.15 h: PILARS D’INICI   
                DE FESTA MAJOR
20.30 h: CERCAVILA DE DIABLES
21 h: PREGÓ DE FESTA MAJOR
21.15 h: ESPECTACLE        
               INAUGURAL DE FESTA    
               MAJOR
21.25 h: SABAFLAIX GEGANT

dissaBte 7
De 10 a 16 h
IV APLEC DE FESTA MAJOR-
FIDEUÀ
Parc de Catalunya

17.45 h
ANUNCI DE LA CERCAVILA  
AMB ELS TRABUCAIRES
Pl. de la Creu Alta

18 h
CERCAVILA DE FESTA MAJOR
Pl. de la Creu Alta

18 h
ACTUACIÓ CASTELLERA  
DE VIGÍLIA
Pl. de Sant Roc
 
20 h
VERSOTS DE FESTA MAJOR  
AMB EL BALL DE DIABLES  
DE SABADELL
Pl. de Sant Roc

diuMenge 8

10 h
GALEJADA DE TRABUCAIRES
Pl. de Clara Campoamor 
(abans Pl. d’Antoni Llonch)

12 h
JORNADA CASTELLERA DE FESTA 
MAJOR 
Pl. de Sant Roc

18 h
CONCURS DE FLAMS, TITIUS  
I GARROTINS
Eix Macià, escenari petit

18.15 h
SEGUICI DEL BALL DE LA BOLA
Casa Duran, c. del Pedregar, 7

18.30 h
22è BALL DE LA BOLA
Pl. de Sant Roc

20 h
TABALADA
Pl. de la Creu Alta

21 h
CERCAVILA INFERNAL
Pl. de la Creu Alta

22.30 h
MERCAT DEL FOC
Mercat Central

23 h
CANTADA D’HAVANERES 
Pl. del Vallès

dilluns 9

11 h
TROBADA DE PUNTAIRES
Rambla, cantonada   
amb el c. d’Antoni M. Claret

17 h
TALLER I PLANTADA  
DE GEGANTS
Racó del Campanar

18 h
TALLER DE CASTELLS
Pl. de les Dones del Tèxtil
(abans Pl. de l’Alcalde Marcet)

18 h
SABALLUT DE FERRO
Eix Macià

18.30 h
CERCAVILA GEGANT
Racó del Campanar

19.45 h
CONCERT DE CORALS
Pl. de Sant Roc

22 h
CASTELL DE FOCS
Parc de Catalunya

22.15 h
FI DE FESTA  
AMB HOTEL COCHAMBRE
Eix Macià
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el Fil de la Festa de Punta a Punta

diuMenge 8 

• traM pl. del Pi –  
c. de Balaguer
d’11.30 a 14 h 
JOCS TRADICIONALS
JOCS ESPORTIUS

de 12 a 14 h 
MÚSICA EN ACÚSTIC

de 17 a 20 h 
JOCS TRADICIONALS
JOCS ESPORTIUS

19 h
CLASSE OBERTA DE SWING 
(A LA PL. DEL PI)

20 h
ELS ESCAMOTS DE L’OSV  
(c. de Balaguer cantonada  
amb av. Matadepera)

de 20.30 a 22 h
MÚSICA EN ACÚSTIC

• traM av. de la 
concòrdia – c. de 
Muntaner
d’11.30 a 14 i de 17 a 20 h 
JOCS TRADICIONALS
JOCS ESPORTIUS

de 12 a 14 h
MÚSICA EN ACÚSTIC

de 17 a 20 h 
JOCS TRADICIONALS
JOCS ESPORTIUS

de 18 a 20 h
PATI DE CONTES  
(al pati de l’escola d’adults de la 
Concòrdia)

de 20.30 a 22 h
MÚSICA EN ACÚSTIC

• traM Pl. de la creu alta –  
c. de Pi i Margall
9 h
CONCENTRACIÓ DE 600 

12.30 h 
CERCAVILA DE 600

19 h
ELS ESCAMOTS DE L’OSV  
(pl. de la Creu Alta)

• traM av. de Barberà – 
pl. del Mestre Planas
d’11.30 a 14 h i de 17 a 20 h 
JOCS TRADICIONALS
JOCS ESPORTIUS

de 12 a 14 h
MÚSICA EN ACÚSTIC

de 18 a 20 h
PATI DE CONTES  
(pl. del Mestre Planas)

de 20.30 a 22 h
MÚSICA EN ACÚSTIC

• traM entre pl. de 
Barcelona i pl. de la creu 
de Barberà
d’11.30 a 14 h 
JOCS TRADICIONALS
JOCS ESPORTIUS

de 12 a 14 h 
MÚSICA EN ACÚSTIC

de 17 a 20 h 
JOCS TRADICIONALS
JOCS ESPORTIUS

18 h
ELS ESCAMOTS DE L’OSV  
(pl. de la Creu de Barberà)

19 h
CLASSE OBERTA DE SWING  
(pl. de Barcelona)

20 h

ACTUACIÓ DE VAISE & ALEXA

de 20.30 a 22 h
MÚSICA EN ACÚSTIC

dilluns 9

• traM pl. del Pi –  
c. de Balaguer
12 h
ESPECTACLE ITINERANT

de 12 a 14 h
MÚSICA EN ACÚSTIC

• traM av. de la 
concòrdia – c. de 
Muntaner
12 h
ESPECTACLE ITINERANT

de 12 a 14 h
MÚSICA EN ACÚSTIC

13.30 h
ELS ESCAMOTS DE L’OSV  
(av. de la Concòrdia – porxos)

• traM Pl. de la creu alta –  
c. de Pi i Margall
12.30 h
ELS ESCAMOTS DE L’OSV  
(c. de Pi i Margall)

• traM av. de Barberà –
pl. del Mestre Planas
12 h
ESPECTACLE ITINERANT

de 12 a 14 h
MÚSICA EN ACÚSTIC

• traM entre pl. 
Barcelona i pl. de la creu 
de Barberà
11.30 h
ELS ESCAMOTS DE L’OSV  
(pl. de Barcelona)

12 h
ESPECTACLE ITINERANT

de 12 a 14 h
MÚSICA EN ACÚSTIC
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el Fil de la nit

divendres 6 

• Pl. de sant roc
22.30 h: JUDIT NEDDERMANN PRESENTA “NUA”

• eix Macià a l’espaiconcert
NIT ELECTRÒNICA:

22 h: CANDELA ROOTS 

23.30 h: 31 FAM I FLASHY ICE CREAM

01 h: BLANCA ROSS

• Música a l’estruch
24 h: CRONOPIOS, MÚSICA PER REMOURE,  
PER ENCENDRE I MATAR SILENCIS

01.30 h: JAZZWOMAN, HIP HOP

dissaBte 7 

• Pl. de sant roc
22 h: RHAPSODY IN BLUE, AMB LA BANDA DE MÚSICA 
DE SABADELL

• eix Macià a l’espaiconcert
LA NIT PER A TOTHOM:

20 h: OBESES: GIRA ESTEL·LAR. PRESENTA  
“FILLS DE LES ESTRELLES”

23.30 h: CORAZÓN, BEBE EN CONCERT

01.30 h: ALBERCOCKS

• Música a l’estruch

23 h: SET DE MÚSICA ELECTRÒNICA  
AMB YANSI SOLER I ESTEL BOADA

24 h: SANTA SALUT EN CONCERT

01.30 h: LOS GANGLIOS PRESENTEN  
“LEYENDA NEGRA”

diuMenge 8

• Pl. de sant roc
22 h: D’KANTAKA. KARIME AMAYA & STATE FLAMENCO

• eix Macià a l’espaiconcert
LA NIT DE BARRAQUES:

22 h: MABEL FLORES & LA KAYANGÓ

24 h: ROBA ESTESA

01.30 h: CAN CANALLA

• Música a l’estruch

19 h: XOCOLATA EXPRESS EN VIU!

23 h: CONCERT DE LA COORDINADORA  
DE MÚSICS DE SABADELL
· 23 h: Firewood Band
· 24 h: Salada Group 
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la Festa esPortiva

divendres 6
16 h: XII OBERT INTERNACIONAL D’ESCACS “CIUTAT 
DE SABADELL”. Cal Balsach 

18 h: 19è CAMPIONAT DE TENNIS DE FESTA MAJOR 
Cercle Sabadellès

18 h: 18è CAMPIONAT DE PÀDEL DE FESTA MAJOR 
Cercle Sabadellès

18 h: 16è OPEN D’ESQUAIX DE FESTA MAJOR  
Club Tennis Sabadell 

19.30 h: 53è TORNEIG DE TENNIS TAULA DE FESTA 
MAJOR. Cal Balsach  

21 h: 29è CAMPIONAT BILLAR POOL-51 FESTA MAJOR 
DE SABADELL 2019. Snooker Sabadell   

19 h: ZUMBA AL CARRER. Piscines Joan Serra   

dissaBte 7
9 h: IV BLITZ INTERNACIONAL D‘ESCACS. Cal Balsach

9 h: BATEJOS DE SUBMARINISME EN PISCINA                                
Can Marcet 

9 h: 16è OPEN D’ESQUAIX DE FESTA MAJOR             
Club Tennis Sabadell  

10 h: 19è CAMPIONAT DE TENNIS DE FESTA MAJOR 
Cercle Sabadellès  

10 h: 18è CAMPIONAT DE PÀDEL DE FESTA MAJOR 
Cercle Sabadellès

10 h: 10a JORNADA DE TIR AMB AIRE COMPRIMIT DE 
FESTA MAJOR. Club Tir Sabadell 

10 a 13 h i 16.30 a 20 h: 53è TORNEIG DE TENNIS 
TAULA DE FESTA MAJOR. Cal Balsach       

12 a 20 h: 29è CAMPIONAT BILLAR POOL-51 FESTA 
MAJOR DE SABADELL 2019. Snooker Sabadell  

16 h: XII OBERT INTERNACIONAL D’ESCACS  
“CIUTAT DE SABADELL”. Cal Balsach 

18 h: BÀSQUET AL CARRER PER A NENES I NENS  
Plaça de la Creu Alta 

20 h: BÀSQUET INCLUSIU 
Plaça de la Creu Alta 

21 h: STREETBALL 3X3 
Plaça de la Creu Alta  

21 h: 11a EDICIÓ XII HORES FUTBOL                                     
Pavelló Cal Balsach  

diuMenge 8
9 h: 41a CURSA POPULAR

9 h: 14a MITJA MARATÓ CIUTAT DE SABADELL 

9 h: 1a MITJA MARATÓ PER RELLEUS  

9 h:  7a CURSA DELS 14 

9 h: 14a CURSA POPULAR INFANTIL  

9 h: BATEJOS DE SUBMARINISME EN PISCINA   
Can Marcet 

10 h: XVIII EXHIBICIÓ DE MODELISME NAVAL       
Llac Parc Catalunya 

12 a 20 h i 17 a 22 h: 29è CAMPIONAT BILLAR POOL-51 
FESTA MAJOR DE SABADELL 2019  
Snooker Sabadell        

16 h: XII OBERT INTERNACIONAL D’ESCACS “CIUTAT 
DE SABADELL”. Cal Balsach 

dilluns 9
10.30 h: GIMCANA FESTA MAJOR 2019                           
Ronda Ponent 

11 h: PASSEJADA POPULAR BICICLETES I PATINS 

16 h: XII OBERT INTERNACIONAL D’ESCACS “CIUTAT 
DE SABADELL”. Cal Balsach 

20 h: 29è CAMPIONAT BILLAR POOL-51 FESTA MAJOR 
DE SABADELL 2019. Snooker Sabadell  
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el Fil dels Balls a l’envelat
Pg. de la Plaça Major

divendres 6 
22 h: NIT DE TANGO MILONGA SOCIAL  
AMB MARCELO MERCADANTE QUINTETO

dissaBte 7 
10.30 h: TALLER DE SARDANES 

 
12 h: SARDANES AMB LA COBLA SABADELL

  
18 h: BALLADA DE COUNTRY

21 h: RACÓ CUBÀ: SOPAR POPULAR

23 h: RACÓ CUBÀ: BALL AMB CARLOS CARO  
I L’ORQUESTRA SABOR CUBANO

diuMenge 8
11 h: GRAN FESTA IRLANDESA AMB L’ORQUESTRA 
CELTA DE BARCELONA

19 h: CLASSE OBERTA DE SWING

20 h: VESPRE DE SWING AMB ELS WHOOPEE 
HOPPERS 

22 h: SARDANES AMB LA COBLA JOVENÍVOLA

0.30 h: A RITME DE FUNK, AMB ELECTRIC WORLD & 
FUNK

dilluns 9
12 h: SARAU, AMB DANSES AL CARRER

16.30 h: TALLER DE SEVILLANES  
AMB CLEMEN SEVILLA

18 h: SARDANES AMB LA COBLA NOVA VALLÈS
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Surt
Mou-te

És Festa Major

Dimecres 4 de setembre, 
a l’Estruch

TrobaDa D’inici 
DE la FEsTa Major

Vine a partir de les 8 del vespre!

www.sabadell.cat/festamajor
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20 h
assaig esPecial de Festa Major  
dels castellers de saBadell
Pl. de sant roc
Es repartiran samarretes als participants  
menors d’edat.
Organització: Castellers de Sabadell

aniMalada 2019
Pg. de la Plaça Major, a l’envelat

18 h
cercavila de l’aniMalada Petita
Cercavila: pg. de la Plaça Major, pg. de Manresa, 
pl. de l’Àngel, c. de les Valls, pl. del Pi-pi,  
c. de Sant Antoni, pg. de Manresa i pg. de la 
Plaça Major.
21 h
soPar de carManYola
22 h
PregÓ de BarraQues 2019
22.30 h
aniMalada
Cercavila: pg. de la Plaça Major, c. de la Rosa,  
c. de Gràcia, c. de Sant Quirze, pl. de les Marqui-
lles, c. d’en Font, Mercat Central, c. de l’Escola 
Industrial, pl. del Pi-pi, c. de Gràcia, c. de Sant 
Antoni, c. de Jesús, c. de les Valls, pl. de l’Àngel, 
c. de Marià Fortuny, c. de la Borriana, pl. del 
Pedregar (pl. de la Vaca Cega), c. del Pedregar i 
pg. de la Plaça Major.
Hi participen: Bandtumbats, Colla de Bastoners de 
Sabadell, Diables i Banyetes de la Creu Alta, Bruixes 
del Nord, Els Dragonets de Sabadell Foc i Forca, Colla 
de Geganters i Grallers de Gràcia, Gegants i Gralles 
de la Concòrdia i Gegants de la Creu Alta.
01 h
MariKarMen Free
Organització: L’Animalada

de 16 a 21 h
12è oBert internacional d’escacs 
ciutat de saBadell
Pavelló Municipal de cal Balsach
Informació i inscripció als telèfons 681 28 72 54 
i 619 30 46 89.
Organització: Societat Coral Colón

de 17.30 a 21.30 h
escenari gruPs novells
eix Macià, escenari petit
Organització: Comissió de Festes Populars  
de Sabadell (CFPS)

18 h
Xocolatada de mercat
Mercat central
Fins esgotar existències
Organització: Mercat Central de Sabadell

18 h
19è caMPionat de tennis de Festa Major
cercle sabadellès 1856, ctra. de Bellaterra, km 5,10
Inscripcions fins al 4 de setembre al telèfon  
93 721 51 54 o a www.cerclesabadelles.cat 
100 places. Activitat no gratuïta
Organització: Cercle Sabadellès 1856

18 h
18è caMPionat de PÀdel de Festa Major
cercle sabadellès 1856, ctra. de Bellaterra, km 5,10
Inscripcions fins al 4 de setembre al telèfon  
93 721 51 54 o a www.cerclesabadelles.cat
64 places. Activitat no gratuïta
Organització: Cercle Sabadellès 1856

de 18 a 22 h
16è oPen d’esQuaiX de Festa Major
club tennis sabadell, c. de Prat de la riba, 91
Inscripcions fins al 4 de setembre a les 20 h  
al telèfon 93 726 45 00
Organització: Club Tennis Sabadell

dimecres4

dijous5

divendres6



de 19 a 20.30 h
ZuMBa al carrer
Piscines Municipals joan serra, rda. Bellesguard, 13
Informació i inscripcions a les Piscines Munici-
pals Joan Serra i al telèfon 93 712 23 68
Organització: Uesports Sabadell

de 19.30 a 23 h
53è torneig de tennis taula de Festa 
Major
sala tennis taula cal Balsach, c. de Maria  
de Bell-lloc, 35
Categoria Absoluta Federada
Inscripcions: https://www.falconstt.cat 
Organització: Falcons Sabadell Associació Esportiva

20.30 h
cineFÒruM: Brave (indomable)
csa l’obrera, av. de Barberà, 142
Organització: PAH (Plataforma d’Afectats  
per la Hipoteca)

21 h
caMPionat Billar Pool-51  
de Festa Major
snooker sabadell, c. de vilarrúbias, 114
Categoria lliure
Inscripcions: 93 726 12 68
Organització: Snooker Sabadell

21.30 h
recital de Poesia, amb Poesia a trenc 
d’alBa
casal Pere Quart, rambla, 69
Organització: Col·lectiu Poesia a Trenc d’Alba

18 h
desPertar de Festa Major: concurs de 
voltes del Ball del rodet
Pl. de sant roc
- Pinta el teu Rodet, el capgròs de festa major.
- Fem voltar la germaneta del Rodet, la bobina, 
amb els més petits de la ciutat.
- Prova de fer tantes voltes com puguis en mig 
minut amb el Rodet posat.
Organització: Colla de Bastoners de Sabadell

19.30 h
desPertar de Festa Major: cercavila de 
gegants i caPgrossos de la ciutat
Pl. de sant roc
Desperta els gegants i desperta la festa.
Els geganters i els músics de totes les colles de 
gegants de Sabadell s’uneixen per portar els 
gegants de la ciutat. 
Recorregut de la cercavila: l’Estruch, c. de Sant 
Isidre, c. de l’Agricultura, rda. de Zamenhof, pl. 
de Granados, c. de Gràcia i pl. de Sant Roc.
Organització: Gegants i Grallers de Gràcia, Gegants 
i Capgrossos de Sabadell, Gegants de la Concòr-
dia (CAERC), Gegants de la Creu Alta i Gegant de 
l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell

19.30 h
desPertar de Festa Major: Ball del 
rodet
Pl. de sant roc
Salves de morter i les voltes del guanyador/a 
del concurs del Rodet.
Gaudeix d’una dansa popular molt nostra i per a 
tots els públics.
Organització: Colla de Bastoners de Sabadell

20.15 h
desPertar de Festa Major: Pilars 
d’inici de Festa Major
Pl. de sant roc
Organització: Castellers de Sabadell

12

divendres6
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20.30 h
desPertar de Festa Major: cercavila de 
diaBles
Pl. de sant roc
Recorregut: pl. de Sant Jaume, c. de Sant Jaume, 
pl. de les Marquilles, c. de Sant Quirze, c. de 
Joan Maragall, c. de l’Advocat Cirera i pl. de 
Sant Roc.
Organització: Ball de Diables de Sabadell

21 h
PregÓ de Festa Major
Amb Mirna Lacambra
Pl. de sant roc

21.15 h
la MÚsica És la Festa
esPectacle d’inauguraciÓ de Festa Major
Pl. de sant roc
Sent, vibra i emociona’t amb la música.

21.30 h
saBaFlaiX gegant
Pl. de Sant Roc
Vols una polsera lluminosa? Vine a la cercavila 
nocturna de gegants, regalarem polseres fluo-
rescents a tothom. 
Recorregut: c. de Gràcia, c. de Sant Antoni, c. de 
Jesús, c. de les Valls, pl. de l’Àngel, c. de Marià 
Fortuny, c. de la Borriana, pl. del Pedregar, c. del 
Pedregar, c. de Sant Joan i la Casa Duran.
Organització: Gegants i Grallers de Gràcia, Gegants 
i Capgrossos de Sabadell, Gegants de la Concòr-
dia (CAERC), Gegants de la Creu Alta i Gegant de 
l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell.

21.30 h
la Bodeguita del raval
c. de raval de Fora, 43
Tapes i begudes a ritme cubà amb el trio YAREY, 
a la seu del Casal d’Amistat Catalano-Cubà de 
Sabadell.
Organització: Casal d’Amistat Catalano-Cubà de 
Sabadell

21.30 h
taller de draWio amb lina Bautista
l’estruch, c. de sant isidre, 140. al taller 1
El Drawio és un llapis modificat amb un circuit 
electrònic simple que permet fer sons mentre di-
buixes; el to que produeix depèn de la longitud 
dels traços. És disseny Open Software creat per 
Jay Silver, del MIT, i que hem adaptat perquè 
sigui possible construir-lo en taller. Podràs 
construir-te un Drawdio soldant tu mateix i 
després podràs emportar-te’l a casa. No és 
necessària experiència prèvia.

21.45 h
MarXa de torXes
Passeig de Manresa 
Passeig de Manresa, via de Massagué, ronda  
de Zamenhof fins a l’Eix Macià.
Arribada a l’escenari de l’Espai Barraques cap a 
les 23 h, on es llegirà el manifest.
Organització: Feministes de Sabadell

22 h
KaguaMa. MÚsica electrÒnica  
aMB dj siM i dj julestheriten
c. del Mestre rius
Organització: Kaguama, GCHT

22 h
Ballada PoPular de sWing
Pl. de l’Àngel
Organització: Swingcopats
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22 h
la vie en rose, dansa amb la cia. Mar 
gómez
l’estruch, c. de sant isidre, 140. a la vela
Hi ha una cosa més apassionant que contemplar 
com es construeix una perfecta història d’amor: 
veure des de lluny com aquesta s’ensorra de la 
manera més grotesca i atroç. D’això tracta “La 
vie en rose”, buscant aquell somriure una mica 
pervers (però inofensiu) que tots portem a dins.

22 h
Milonga social amb Marcelo Mercadante 
Quinteto
Pg. de la Plaça Major, a l’envelat
El quintet plasma la unió de dos mons que 
habiten en l’obra de Mercadante: la música 
instrumental i la cançó. Troba les seves arrels 
en l’època d’or del tango, quan als grans salons
de Buenos Aires es ballava al ritme de les míti-
ques orquestres típiques. 
El quintet interpreta els grans clàssics del tango 
que van ser i són les joies dels salons de ball, 
les milongues. Interpreta amb profund coneixe-
ment els diversos estils de les orquestres més 
importants d’aquesta època daurada del tango.

· de 22 a 23 h - Ball amb dj
· 23 h - Primera part Marcelo Mercadante
· 00.15 h - Ball amb dj
· 01 h - segona part Marcelo Mercadante

22.30 h
judit nedderMann presenta “nua”
Pl. de sant roc
“Nua” (Satélite K, 2018) és el tercer disc de 
Judit Neddermann, un disc on es despulla. Un 
disc que explora el pas a l’etapa adulta mirant 
i integrant la infància, no defugint-la. Cançons 
que celebren els cicles que ens proposa la vida, 
regits per les benvingudes i els comiats.
Pop, folk i música del món es fusionen sota 
la producció de Pau Figueres per servir onze 
cançons originals i dues versions, una tradicio-
nal ibèrica i una cançó de Fito Páez.

23 h
Masia de can rull. MÚsica dj
av. de lluís companys, 69
Organització: GCHT i Masia de Can Rull

23 h
socaBota. MÚsica dj
c. de la Borriana
Organització: GCHT i Socabota

23 h
arriBada MarXa de torXes  
i lectura de ManiFest
eix Macià, escenari petit
Organització: Feministes de Sabadell

14
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23.50 h
cronoPios, música per remoure,  
per encendre i matar silencis
al pati de l’estruch, c. de sant isidre, 140
Reivindica i fusiona estils potents i festius com 
el latin i el hip-hop, amb alguns tocs de funk i 
ska. Carregades de missatge i referències, les 
seves lletres naveguen des de l’intimisme més 
transcendent fins a l’humor més desvergonyit, 
que sovint flirteja amb el surrealisme.
Sota el lema “si no puc ballar no és la meva 
revolució”, els seus directes són una descàrrega 
de festa, humor i emoció. Sempre interactuant 
molt amb el públic i fent-lo protagonista del que 
vol ser una catarsi col·lectiva que no deixi ningú 
indiferent.

1.30 h
jaZZWoMan, hip-hop
al pati de l’estruch, c. de sant isidre, 140

Ni en conill de vellut ni en pardalet: la rapera de 
València es reencarna en partera per ensenyar 
les urpes. Formada al conservatori com a saxo-
fonista i com a músic de xaranga, JazzWoman 
troba en el hip-hop la manera de lluitar contra 
les injustícies i el masclisme.

nit electrÒnica
22 h
concert de candela roots
eix Macià, a l’espaiconcert
Banda de reggae de València nascuda la prima-
vera del 2013 que busca desenvolupar les seves 
bases des de la línia més pura del gènere, amb 
influències que van del rocksteady al roots rock 
reggae. Al llarg dels dos últims anys la formació 
de reggae ha trepitjat els escenaris d’alguns 
dels festivals més destacats del país, com Roto-
tom Sunsplash, Viña Rock, Arenal Sound, Music 
Port Fest o Bioritme Festival.
Organització: Comissió de Festes Populars de Saba-
dell (CFPS)

23.15 h
esPectacle de Foc  
amb les Bruixes del nord
eix Macià, escenari petit
Organització: Bruixes del Nord

23.30 h
concert de 31 FaM i FlashY ice creaM
eix Macià, a l’espaiconcert
31 FAM ha tret el seu primer disc i ja sona a Los 
40, Flaixbac i a les llistes urbanes d’Spotify. 
El seu estil és una barreja entre trap, dancehall 
i reggaeton i les seves cançons tenen identitat 
pròpia, un so molt particular. En directe canten 
en les tres llengües apostant pel trilingüisme 
com a element cultural. A l’escenari transmeten 
la força i el sentiment de les seves cançons.
Flashy Ice Cream és música urbana en català, 
mesclant sons tant de trap com de rap, dance-
hall i reggaeton. Sons frescos i actuals que a ni-
vell musical reben influències des d’ASAP Rocky 
a PNL, Sfera Ebbasta o el mateix LilDami, amic 
amb qui han col·laborat en diverses ocasions.
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01 h
concert de Blanca ross
eix Macià, a l’espaiconcert
La versatilitat és el factor clau per entendre la 
música de Blanca Ross. El seu talent li ha donat 
l’oportunitat d’actuar en clubs emblemàtics 
(Fabrik a Madrid, OPI a Barcelona) i als festivals 
(Dreambeach, Villaricos) més aclamats a nivell 
nacional i internacional.

Blanca Ross ha estat treballant durament els 
darrers anys per marcar la seva pròpia gene-
ració de música electrònica. Ara, després d’un 
temps estudiant i explorant diferents gèneres, 
el seu estil s’ha convertit en una fusió més 
profunda entre música electrònica i música 
tecno. El 2019 és un any veritablement innova-
dor amb el llançament de la seva nova música i 
la presentació de Blanca Ross com mai no l’heu 
vista abans.
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de 9 a 19 h
16è oPen d’esQuaiX de Festa Major
club tennis sabadell, c. de Prat de la riba, 91
Inscripcions fins al 4 de setembre a les 20 hores 
al telèfon 93 726 45 00
Organització: Club Tennis Sabadell 

de 10 a 17.30 h
Batejos de suBMarinisMe en Piscina
Piscina del Poliesportiu Municipal cal Marcet,  
c. de riu-sec, 54
Inscripcions: 640 726 419/secretaria@unisub-
sabadell.org
Organització: Unió Subaquàtica Sabadell UNISUB

9 h
11a edició Xii hores FutBol
Pavelló Municipal de cal Balsach
Inscripcions al telèfon 675 88 87 21
Organització: Club Grups Arrahona Futbol Sala

de 9 a 14 h
iii BlitZ internacional d’escacs
Pavelló Municipal de cal Balsach
Informació i inscripció als telèfons 681 28 72 54 
i 619 30 46 90.
Organització: Societat Coral Colón

de 10 a 13 h
10a jornada de tir aMB aire coMPriMit, 
de Festa Major
club de tir sabadell, ctra. de Bellaterra, s/n
Per informació truqueu al telèfon 93 711 24 07
Organització: Club de Tir de Sabadell

de 10 a 13 h i de 16.30 a 20 h
53è torneig de tennis taula de Festa 
Major
sala tennis taula cal Balsach, c. de Maria de Bell-
lloc, 35
Categories: de 8 a 12 anys; de 12 a 16 anys / 
Categoria Absoluta no Federada

Inscripcions: https://www.falconstt.cat 
Organització: Falcons Sabadell Associació Esportiva

de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
jornades de rol aMB el reFugio  
del sÁtiro
casal Pere Quart, rambla, 69
Dissabte i diumenge 
Partides de rol i exposició amb explicació o 
demostració de jocs de taula dirigits a tots els 
públics, des d’un  àmbit familiar fins a un públic 
més experimentat en el joc d’estratègia.
Organització: Club de Rol Refugio del Sátiro

10 h
18è caMPionat de PÀdel de Festa Major
cercle sabadellès 1856, ctra. de Bellaterra, km 5,10
Inscripcions fins al 4 de setembre al telèfon 93 
721 51 54 o a www.cerclesabadelles.cat
64 places
Organització: Cercle Sabadellès 1856

10 h
19è caMPionat de tennis de Festa Major
cercle sabadellès 1856, ctra. de Bellaterra, km 5,10
Inscripcions fins al 4 de setembre al telèfon 93 
721 51 54 o a www.cerclesabadelles.cat
100 places
Organització: Cercle Sabadellès 1856

de 10 a 19 h
saBa-tic, Mostra interactiva  
d’eines tecnològiques innovadores
jardí de l’espai cultura Fundació 1859  
caixa sabadell, c. d’en Font
Demostracions i tallers d’electrònica, 
hologrames, robots, nanodrons, escape room 
virtual i molt més.
Més informació:  
http://web.sabadell.cat/innovacio
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de 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h
visca la canalla! jocs i tallers amb 
l’obrador
Pl. de gabriel Pujol (al costat de la Biblioteca 
vapor Badia)

laBerints d’aigua
L’objectiu és construir lliurement una xarxa de 
canals per on fer córrer l’aigua.

11 h
taller de danses tradicionals  
i del Ball de la Bola
Organització: Esbart Sabadell Dansaire

11 h
QuÈ És un traBucaire?
Taller infantil per conèixer el món dels trabucaires.
Organització: Trabucaires de Gràcia

11.45 h
visca la canalla! satsuMa 3.0  
amb la cia. scura
Pl. de l’Àngel
Espectacle itinerant des de la pl. de l’Àngel, 
pg. de Manresa, pg. de la Plaça Major, pl. del 
Doctor Robert, Rambla, c. de la República i c. de 
les Tres Creus fins a la Biblioteca Vapor Badia.
La rosa dels vents ha desaparegut a causa de 
les lluites dels humans. El públic guiarà pel 
laberint dels carrers de la ciutat els buscadors 
que finalment la trobaran amagada a la panxa 
del mussol d’Atenea.

12.30 h
visca la canalla! a l’aBordatge!  
amb la cia. scura
Pl. de gabriel Pujol (al costat de la Biblioteca 
vapor Badia)
La banda de pirates del capità Morgan arriba 
a la ciutat amb la intenció de repartir el tresor 
entre tots els bucaners convocats a la plaça. 

a les 10 h, 11.30 h, 17 h i 18.30 h
teatre de titelles. els 3 PorQuets
teatre arlequí, c. del sol, 188
Aforament limitat a 50 persones. Entrada lliure 
(+ de 2 anys)
Dues sessions de matí i dues de tarda.
Organització: Teatre Arlequí

10 h
iv aPlec de Festa Major - FideuÀ
Parc de catalunya, esplanada al costat  
de la pl. d’ernest lluch
Pots portar la teva carmanyola o bé gaudir de la 
ja tradicional fideuà de Festa Major compartint 
l’espai i les actuacions que amenitzaran la 
jornada.
disponibilitat de fideuà per a persones celíaques. 
Preguntar a les taquilles.

- 10 h venda de tiquets per a la fideuà.
Preu: 2 e (una ració de fideuà, beguda i cafè).
- 12.30 h espectacle d’animació amb “els més 
tumàcat”.
- 14 a 15.30 h servei de fideuà.
- 16 h Ball amb clau de Folk.

12.30 h
iv aPlec de Festa Major “la Festa dels 
MÉs tuMÀcat” amb la cia. Més tumàcat
Parc de catalunya, a la clariana de la pineda
Els Més Tumàcat s’ha proposat acabar amb 
l’avorriment del món. Han creat una fórmula 
que ens convida, tot ballant, a deixar les cares 
de peix bullit i l’avorriment per sortir al carrer a 
gaudir de la festa i del IV Aplec de Festa Major!

16 h
iv aPlec de Festa Major - FideuÀ:
soBretaula aMB acordions
Parc de catalunya, esplanada al costat  
de la pl. d’ernest lluch.
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10.30 h
taller de sardanes 
Pg. de la Plaça Major, a l’envelat
Organització: ACF Sabadell Sardanista

de 10.30 a 14.30 h
taller d’autodeFensa FeMinista
l’estruch, c. de sant isidre, 140. a la sala 2
Taller gratuït. Inscripcions i més informació: a 
partir del 26 d’agost a SIAD, c. de Vidal, 146,  
a genere@ajsabadell.cat o al tel. 93 724 61 68

d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
vii PlatÓ FotogrÀFic de Festa Major
vestíbul de l’ajuntament
Vine amb la teva família o els teus amics i fes-te 
una foto de record!
Organització: Càmera Club Sabadell

d’11 a 13.30 h
8a Festa dels Mini socis, nens i gossos
Pl. del doctor robert
Festa oberta a tothom, amb jocs, tallers 
infantils, gimcana per parelles (nen/a amb el 
seu gos/sa), animació infantil, desfilada de 
gossos per adoptar i col·locació d’un estand de 
la Protectora per donar a conèixer als ciutadans 
la tasca que fa i com poden col·laborar-hi.
Per a més informació:  
info.voluntariat@protectorasabadell.org
Organització: Lliga Protectora d’Animals de Sabadell 
(LPAS)

11 h
jocs d’arrel tradicional
racó del campanar
Activitat intergeneracional on els més petits 
juguen amb la gent gran a jocs tradicionals. 
Organització: Residència Allegra, Residència Santa 
Rita, Residència Mutuam - La Creueta, Residència 
La Font, Residència DomusVi i Residència Ciutat de 
Sabadell.

11 h
Fes-te de l’Índia
Pl. del vallès
Exhibició de Bollywood, bhangra, bollyzumba i 
masterclass.
Inclou: taller de tatuatges d’henna, mehndi, 
tallers infantils i estand informatiu.
Organització: Centre Asana i Indian Sabadell

11 h
tallers de BruiXes i diaBles
Mercat central
- d’11 a 13 h tallers amb places limitades
- a les 12 h desfilada de tabals
Organització: Coordinadora de Grups de Foc  
de Sabadell i Mercat Central
Hi col·labora: Arca temàtica

11 h i 17.30 h
circ en FaMÍlia  
amb l’associació tub d’assaig
l’estruch, c. de sant isidre, 140 (a la sala 1)
Circ en Família és una activitat que permet 
que infants i adults experimentin plegats el 
que significa ser un artista enmig de la pista. 
Sota el guiatge de professionals, gaudeixen de 
diferents tècniques circenses com malabars, 
plats xinesos, equilibri sobre objectes, aeris i 
acrobàcies.
Durada: 2 hores
Recomanat per a més grans de 4 anys. Cal 
portar roba còmoda. Recollir inscripció una hora 
abans del començament del taller a les taquilles 
de l’Estruch.

11.30 h
BicitaPa
eix Macià
Recorregut pel centre de Sabadell amb bicicleta, 
fent un tastet de tapes amb votació final.
Inici a l’Eix Macià: ronda Ponent, c. de Sant 
Jordi, c. del Comte Jofre: Can Capablanca, ctra. 
de Terrassa, c. de Puigcerdà, c. de Joan Plans, c. 
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de l’Estrella: La Microcerveseria, c. de Calderón, 
c. de la Unió, c. de Joan Plans, pl. de Sant Jaume, 
Mercat Central: Toc al dos, c. de l’Advocat Cirera, 
pl. de l’Ajuntament, pg. de la Plaça Major: El llit, 
c. d’en Font, pl. de les Marquilles i pl. del Gas: 
La teteria. 
Organització: Comissió de Festes Populars  
de Sabadell (CFPS)

11.30 h
Botelleria sant jauMe. verMut Musical
c. de colom (Mercat central)
Organització: GCHT i Botelleria Sant Jaume
Hi col·labora: Cervesa artesana de Sabadell

de 12 a 20 h
caMPionat Billar Pool-51 de Festa Major
snooker sabadell, c. de vilarrúbias, 114
Inscripcions al telèfon 93 726 12 68
Organització: Snooker Sabadell

12 h
BalBoa i olut. verMut electrÒnic
Pl. de ricard simó i Bach
Organització: GCHT i Balboa i Olut

12 h
taller de castells
Eix Macià
Organització: Castellers de Sabadell

12 h
sardanes aMB la coBla saBadell
Pg. de la Plaça Major, a l’envelat
Organització: ACF Sabadell Sardanista

12 h
electro-verMut de l’eMBassa’t
Pl. de Miquel crusafont
Dj sabadellenca influïda per la música dels 
anys 60, 70 i 80, SPACER va descobrir la música 
electrònica als clubs, cosa que la converteix en 

una addicta a la pista de ball. Els seus sets ens 
porten a explorar el so sense entendre de límits, 
buscant –més enllà del gènere– emocionar i 
connectar amb la gent. 
Actualment també forma part del col·lectiu 
Resistanze, establert a Barcelona.
Organització: Sabadell Sona

de 12 a 14 h
FaMilia’rt, tallers i activitats didàctiques
Museu d’art, c. del doctor Puig, 16
Espais estables de lliure accés, amb activitats 
dirigides per a nens i nenes de 0 a 99 anys 
sobre la Casa Fàbrica Turull i sobre la Col·lecció 
1875-1936. Exposició permanent 

16 h
iv aPlec de Festa Major - FideuÀ:
soBretaula aMB acordions
Parc de catalunya, esplanada al costat  
de la pl. d’ernest lluch.
En Clau de Folk serà el grup encarregat 
d’amenitzar la sobretaula de la fideuà  
del IV Aplec de Festa Major.

de 16 a 19 h
Xii oBert internacional d’escacs  
ciutat de saBadell
Pavelló Municipal de cal Balsach
Informació i inscripció als telèfons 681 28 72 54 
i 619 30 46 89.
Organització: Societat Coral Colón

16.30 h
aniMaciÓ inFantil
eix Macià, escenari petit
Organització: Casal Can Capablanca

17 h
taller de circ aMB saBacirc
eix Macià, escenari petit
Organització: Coordinadora de Músics de Sabadell
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17 h
tirada de Bitlles catalanes
Pl. de Frederic Mompou
Organització: Club de Bitlles de Sabadell
 
de 17 a 20.30 h
visca la canalla! jocs i tallers amb 
l’obrador
Pl. de gabriel Pujol (al costat de la Biblioteca 
vapor Badia)

laBerints d’aigua 
L’objectiu és construir lliurement una xarxa de 
canals per on fer córrer l’aigua.

18.30 h
visca la canalla! revoluciÓ amb la cia. 
Pentina el gat
Ha començat la revolució!, l’espectacle 
d’animació que us convida a cantar, ballar, 
riure i jugar. Que tothom es prepari perquè 
les cançons i les danses, els jocs, les 
teatralitzacions i les improvisacions, ara, es 
converteixen en les armes per lluitar a favor de 
l’alegria i la felicitat. 

de 18 a 20 h
BÀsQuet al carrer Per a nenes i nens 
(de 6 a 13 anys)
Pl. de la creu alta
Inscripció a www.creualtabasquet.cat
Organització: Creu Alta Sabadell Bàsquet Club

18 h
els escaMots de l’osv
c. de les tres creus. davant de la Biblioteca  
vapor Badia

18 h
Pati de contes amb rah-mon roma
Museu d’art, c. del doctor Puig, 16
Narració i música sobre la Colla de Sabadell  
(+ de 4 anys)

17.45 h
anunci de la cercavila  
aMB els traBucaires
Pl. de la creu alta
Sortida de la pl. de la Creu Alta, av. de l’Onze de 
Setembre, via de Massagué, c. de les Valls,  
pl. del Pi-pi, c. de Gràcia i pl. de Sant Roc.
Hi participen: Trabucaires de Gràcia 

18 h
cercavila de Festa Major
Pl. de la creu alta
Tabals, gralles, danses i foc. Les colles de 
cultura popular surten al carrer per arribar 
plegats a la pl. de Sant Roc on cadascuna fa el 
seu lluïment: pl. de la Creu Alta, av. de l’Onze de 
Setembre, via de Massagué, c. de les Valls,  
pl. del Pi-pi, c. de Gràcia i pl. de Sant Roc.

Hi participen: Forques de Can Deu, Banyetes Creu 
Alta, Colla de Geganters i Grallers de Gràcia-Sabadell, 
Gegants de l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell, 
Cobla Nova Vallès, Gegants de la Creu Alta, Bastoners 
de Sabadell, Ball de Diables Sabadell, Gegants i 
Capgrossos de Sabadell, Trabucaires de Gràcia, Colla 
Sardanista Mirant al Cel, Gegants de la Concòrdia 
(CAERC), Gegants del Rodal, Txaranga de la Banda de 
Música de Sabadell i Gegants de la Puríssima

18 h
actuaciÓ castellera de vigÍlia
Pl. de sant roc
Aixecada de castells tot esperant la cercavila
(en cas de pluja, al local dels Castellers de 
Sabadell, c. dels Emprius, 13).
Organització: Castellers de Sabadell

20 h
versots de Festa Major amb el Ball de 
diables de sabadell
Pl. de sant roc
Organització: Ball de Diables de Sabadell
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18 h
Pati de contes a càrrec d’eva gonzález
escola Bressol cau catau, pl. del vallès, 13
Els sons robats (+ d’1 any)

18 h
Pati de contes a càrrec d’homenots
casal Pere Quart, rambla, 69
En Bum i el tresor pirata (+ de 3 anys)

18 h
Ballada de countrY
Pg. de la Plaça Major, a l’envelat
Organització: Amics del Country de Sabadell

de 18 a 21 h
FaMilia’rt, tallers i activitats didàctiques
Museu d’art, c. del doctor Puig, 16
Espais estables de lliure accés i gratuïts, amb 
activitats dirigides sobre la Casa Fàbrica Turull 
i sobre la Col·lecció 1875-1936. Exposició 
permanent.

18 h
la Musa se’n va a la PlaÇa
Museu d’història, c. de sant antoni, 13
Visita dinamitzada sobre el Sabadell medieval.
Activitat familiar per a infants de 3 a 10 anys. 
Places limitades, per ordre d’arribada.
 
18 h
taller de tango argentÍ
Mercat de sant joan, pl. de sant joan, 1
- Taller de 18 a 20.30 h
- Milonga de pràctiques de 20.30 a 22.30 h
Aforament limitat a 90 persones
Organització: Sabadell Tango

18 h
Festival inFantil Kids gaMes 2019
Parc de catalunya, pl. de l’argub
jocs per trencar el gel, jocs d’experiència...
Organització: Associació d’Entitats Evangèliques de 
Sabadell - AAEES

18.30 h
BollYWood
eix Macià, escenari petit
Organització: Centre Asana

19 h
Parla saBadell
casal Pere Quart, rambla, 69
L’Agrupació de Poetes de Sabadell Pensamiento 
Poético ofereix un recital de poesia i cançons 
dedicat a Sabadell.
Organització: Pensamiento Poético, Agrupación de 
Poetas Populares

19 h
Pati de contes a càrrec d’homenots
casal Pere Quart, rambla, 69
El Bum i el tresor pirata (+ de 3 anys)

19 h
Pati de contes a càrrec d’eva gonzález
escola Bressol cau catau, pl. del vallès, 13
Els sons robats (+ d’1 any)

19 h
Pati de contes amb rah-mon roma
Museu d’art, c. del doctor Puig, 16
Narració i música sobre la Colla de Sabadell  
(+ de 4 anys)

19 h
correBars
carrers i places de la ciutat
Inici al Casal Can Capablanca.  
Cal estar atents a les xarxes socials.
Organització: Destil·lats per la festa

19.30 h
els escaMots de l’osv
rambla, cantonada c. de lacy
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20 h
Ballada PoPular de sWing
Pl. de l’Àngel
Organització: Swingcopats

de 20 a 21 h
BÀsQuet inclusiu
Pl. de la creu alta
Organització: Creu Alta Sabadell Bàsquet Club
Hi col·labora: ANDI

20 h
oBeses: gira estel·lar 
Presenta “Fills de les estrelles”
eix Macià, a l’espaiconcert
Tornen els herois, torna la revolució, torna 
l’excel·lència, torna el grup de culte de l’escena 
musical catalana. El cinquè disc d’estudi de 
la banda, fills de les estrelles, un disc d’una 
ambició artística inaudita. 

20 h
a salto alto - entre gentilezas e extermí-
nios, amb la cia. brasilera circo no ato
l’estruch, c. de sant isidre, 140
Set persones, que tenen accés a una altra 
forma de vida es desvesteixen de les seves 
experiències per viure aquesta altra realitat. 
recollir invitació dues hores abans del 
començament de l’espectacle a les taquilles 
de l’estruch

20.15 h
nova acrÒPolis
c. del sol, 188
Lectura teatralitzada de mites grecs.
Organització: Nova Acròpolis Sabadell

20.30 h
danses d’andalusia amb l’agrupació  
andalusa san sebastián de los Ballesteros
Pl. del vallès
Organització: AASS de los Ballesteros en Catalunya

20.30 h
els escaMots de l’osv
Pl. de l’imperial

21 h
salta,vola, gaudeiX del circ!
l’estruch, c. de sant isidre, 140. a la nau B.
· 21.30 h: Taller d’acrobàcies (minitramp, salts...)
· 22.45 h: Taller d’aeris (teles, trapezi)
Recomanat a partir de 12 anys. Cal dur roba 
còmoda. 
recollir invitació dues hores abans del 
començament de l’espectacle a les taquilles 
de l’estruch 

de 21 a 01 h
streetBall 3x3
Pl. de la creu alta
A partir de 16 anys. Informació i inscripcions a 
laballes@basquetsabadell.com i el mateix dia 
de 18 a 20 h.
Organització: BALLES

de 21 a 23 h
dansa Per a tothoM amb l’associació 
Moviment expressió
l’estruch, c. de sant isidre, 140. sala 1
Amb l’acompanyament en directe dels músics 
Cristian Torres (teclat) i Carrie Lewis (veu).
Activitat participativa de moviment. Es tracta 
de realitzar una jam de dansa amb música 
en directe amb l’objectiu de participar en 
una activitat inclusiva per a persones de tota 
condició i edat, incloses les que tenen diversitat 
funcional. 

21.30 h
de Farra, en concert
eix Macià, escenari petit
Organització: Comissió de Festes Populars  
de Sabadell (CFPS) 
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21.30 h
danses de MÚrcia amb el centro regional 
de Murcia
Pl. del vallès
Organització: Centro Regional de Murcia

21 h
racÓ cuBÀ: soPar PoPular
Pg. de la Plaça Major, a l’envelat
Artesania, mojitos i gastronomia cubana.
Sopar típic cubà: pollastre al chilindrón amb 
amanida, arròs, frijoles i chicharritas. Postres, 
pa i beguda. Reserva de tiquets als telèfons  
656 36 17 80 i 649 09 93 25.
Organització: Casal d’Amistat Catalano-Cubà de 
Sabadell

23 h
racÓ cuBÀ: Ball aMB carlos caro  
i l’orQuestra saBor cuBano
Pg. de la Plaça Major, a l’envelat
Incorpora estils de l’ampli ventall musical 
cubà, com són el “danzón”, la contradanza, 
el cha cha cha, el mambo, els boleros i el 
so cubà mantenint el seu toc original, però 
modernitzats. Han compartit escenari amb 
artistes de l’alçada d’Óscar de León, Celia Cruz, 
Ketama... 

22 h
rhaPsodY in Blue, amb la Banda de Música 
de sabadell
Pl. de sant roc
La pianista sabadellenca Nora Girbau i la 
Banda de Música de Sabadell ens ofereixen la 
seva versió de la popular Rhapsody in Blue de 
George Gershwin, estrenada l’any 1924. 

22 h
KaguaMa. MÚsica electrÒnica aMB  
dj Zode 2 i dj riPPin
c. del Mestre rius
Organització: GCHT i Kaguama

23 h
Masia de can rull. MÚsica dj
av. de lluís companys, 69
Organització: GCHT i Masia de Can Rull

23 h
socaBota. MÚsica dj
c. de la Borriana
Organització: GCHT i Socabota

23 h
Ball tronera aMB la glaMour Band
av. de la concòrdia
Els anys 70, 80 i 90 van ser èpoques de grans 
concerts i artistes estel·lars. Els anys daurats 
de les discoteques, dels vinils, de les cintes 
de casset, dels compactes... La Glamour Band 
us hi transportarà amb el seu espectacular i 
explosiu directe. Amb una estètica actualitzada, 
moderna i captivadora, la banda ofereix un xou 
per a tothom: joves i no tan joves, nostàlgics i 
curiosos. 

23 h
set de MÚsica electrÒnica  
amb Yansi soler i estel Boada
l’estruch, c. de sant isidre, 140. al teatre

23.50 h
santa salut en concert
l’estruch, c. de sant isidre, 140

1.30 h
los ganglios presenten “leyenda negra”
l’estruch, c. de sant isidre, 140
Surrealisme, sentit de l’humor delirant, lletres 
impecables, ritmes ballables i videoclips 
desconcertants; aquests són els principals 
ingredients de Los Ganglios. 
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la nit Per a tothoM

20 h
oBeses: gira estel·lar  
Presenta “Fills de les estrelles” 
eix Macià, a l’espaiconcert

23.30 h
coraZÓn, BeBe en concert
eix Macià, a l’espaiconcert
BEBE, una de les cantautores més importants 
del panorama musical espanyol, el 27 de juliol 
de 2018 va llançar Corazón, una explosió de 
color creada juntament amb l’artista colombià 
Bull Nene i el productor Tainy. Entre tots han 
aconseguit crear un nou so per a BEBE sense 
que perdi la personalitat i el carisma que la 
caracteritzen. Aquest 2019 BEBE continua 
imparable amb la seva gira, oferint nous 
concerts plens d’èxits i nous sons. Un concert 
que no t’has de perdre!

1.30 h
alBercocKs
eix Macià, a l’espaiconcert
Marquen la diferència amb un espectacle i 
repertori inèdits que es basen a rememorar les 
melodies més emblemàtiques de Disney i els 
dibuixos animats de sempre i d’ara, juntament 
amb jingles de publicitat que han marcat les 
nostres vides. 
Una proposta fresca i molt festiva que també 
farà saltar i ballar tot aquell que es deixi 
emportar pel seu ritme. Triomfar sent original és 
una de les virtuts d’aquest grup de ball modern 
que no et pots perdre.
Organització: Comissió de Festes Populars  
de Sabadell (CFPS)
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Per a qualsevol dubte 
o aclariment, 

us podeu adreçar al telèfon 

93 745 31 50

cursa PoPular 
DE FEsTa Major

Diumenge 8 de setembre 
de 2019, de 9 a 12.30 h

Us informem que, per la celebració de 
la cursa popular de la Festa Major de 
Sabadell, el diumenge 8 de setembre 
es tancarà el trànsit dels següents trams 
de carrers: pg. de Sant Oleguer, c. de 
Brutau, av. de Barberà, c. de Clemència 
Isaura, ctra. de Barcelona, c. de l’Horta 
Novella, c. de Sant Pere, pl. de Sant Roc, c. 
de Sant Quirze, c. d’en Font, c. de l’Escola 
Industrial, c. de Gràcia, pl. de Granados, 
rda. de Zamenhof, via de Massagué, 
pg. de Manresa, pg. de la Plaça Major, 
Rambla, av. de Barberà, c. de Sallarès 
i Marra, c. de Sol i Padrís i pg. de Sant 
Oleguer.

L’afectació serà de 9 a 12.30 h. Durant 
aquest horari els vehicles no podran 
entrar ni sortir dels aparcaments que 
estiguin situats al carrer per on passaran 
els corredors.

Disculpeu les molèsties.
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9 h
41a cursa PoPular, 14a Mitja MaratÓ 
ciutat de saBadell, 1a Mitja MaratÓ  
Per relleus i 7a cursa dels 14
Passeig de sant oleguer
3 curses en un mateix recorregut de 7 km (Cursa 
Popular amb 1 volta al circuit), 14 km (Cursa La 
dels 14, amb 2 voltes al circuit) i 21 km (Mitja 
Marató amb 3 voltes al circuit i un total de 
21.097 metres).
A més, en l’edició d’enguany s’introdueix la 
1a Mitja Marató per relleus en els formats 
següents:
- equip masculí
- equip femení
- equip mixt MMF (2 homes + 1 dona)
- equip mixt MFF (1 home + 2 dones)
Sortida i arribada: pg. de Sant Oleguer, c. de 
Brutau, av. de Barberà, c. de Clemència Isaura, 
ctra. de Barcelona, c. de l’Horta Novella, c. de 
Sant Pere, pl. de Sant Roc, c. de Sant Quirze, c. 
d’en Font, c. de l’Escola Industrial, c. de Gràcia, 
pl. de Granados, rda. de Zamenhof, via de Mas-
sagué, pg. de Manresa, pg. de la Plaça Major, 
Rambla, av. de Barberà, c. de Sallarès i Marra, c. 
de Sol i Padrís i pg. de Sant Oleguer. 
Els participants de la Cursa Popular i La dels 14 
han de ser majors de 16 anys.
El nombre màxim d’inscripcions a la Mitja Mara-
tó i la Cursa dels 14 serà de 1.000.
Informació general: Servei d’Esports, tel. 93 745 
31 50.
Les inscripcions de les curses es poden fer fins 
al divendres 6 per internet a www.sabadell.
cat i a www.mitjasabadell.cat o al punt d’accés 
gratuït de Decathlon City Sabadell (Rambla, 91).
La retirada dels dorsals per a la Cursa Popular 
es podrà fer des de mitjans d’agost i fins al dia 6 
de setembre a la seu de Decathlon City Sabadell 
(Rambla, 91) i el dia 7 de setembre a la seu de 
Renault-AUSER (c. del Comerç, 100).
Quan facin la inscripció de la Mitja Marató, 
La cursa dels 14 i la Mitja Marató per relleus, 
l’usuari/a rebrà un missatge de conformitat i 

un número de dorsal, que haurà d’imprimir i 
presentar signat per retirar el dorsal el dissabte 
7 de setembre a Renault-AUSER (c. del Comerç, 
100) de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h. També es 
podran recollir el mateix dia de la cursa de 7.30 
a 8.30 h al pati de l’Escola Salesians.
Organització: Sabadell Atletisme
Hi col·laboren: Coca-Cola, AE Sabadell Ciclista, 
Autocars Serrat, Gálvez, Diputació de Barcelona, 
Renault-AUSER, Decathlon City Sabadell, BM Pau 
Casals i Associació Esportiva Can Deu.

9 h
11a ediciÓ Xii hores FutBol
Pavelló Municipal de cal Balsach
Inscripcions al telèfon 675 88 87 21
Organització: Club Grups Arrahona Futbol Sala

la Festa de Punta a Punta
9 h
concentraciÓ cluB 600 saBadell
c. de Pi i Margall, davant del c. de lluís
- de 9 a 9.30 h: obertura d’inscripcions  
per participar en la gimcana
- de 10.30 a 12.30 h: gimcana i lliurament  
de trofeus

12.30 h
cercavila cluB 600 saBadell
Organització: Club dels 600 de Sabadell

de 10 a 13.30 h
Batejos de suBMarinisMe en Piscina
Piscina del Poliesportiu Municipal cal Marcet,  
c. de riu-sec, 54
Inscripcions: 640 726 419/secretaria@unisub-
sabadell.org 
Organització: Unió Subaquàtica Sabadell UNISUB 
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de 10 a 13 h
Xviii eXhiBiciÓ de ModelisMe naval
Parc de catalunya, al llac
Organització: Agrupació Artística de Modelistes Aero-
navals de Sabadell

de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
jornades de rol aMB el reFugio  
del sÁtiro
casal Pere Quart, rambla, 69
Dissabte i diumenge 
Partides de rol i exposició amb explicació o de-
mostració de jocs de taula per a tots els públics.
Organització: Club de Rol Refugio del Sátiro

10 h
11a giMcana FotogrÀFica de Festa  
Major
carrers i places de la ciutat
Inscripcions: seu de Càmera Club, al c. de Sant 
Joan, 20, de 10 a 10.45 h. Activitat no gratuïta.  
Informació i bases: www.cameraclubsabadell.cat
Organització: Càmera Club Sabadell

10 h
galejada de traBucaires
Pl. de clara campoamor (abans pl. d’antoni llonch)
Recorregut: pl. de Clara Campoamor, c. de les 
Tres Creus, pl. de Miquel Crusafont, c. de les 
Tres Creus, c. del Pedregar, pl. del Doctor Ro-
bert, pl. de Sant Roc, c. de Gràcia, c. de l’Escola 
Industrial, pl. del Mercat i pl. de Sant Jaume.
Galejades a: pl. de Gabriel Pujol, pl. de Miquel 
Crusafont, pl. del Pedregar, pl. de Sant Roc (re-
cepció), c. de l’Escola Industrial - pl. del Mercat i 
pl. de Sant Jaume.
Organització: Trabucaires de Gràcia

10 h, 11.30 h, 17 h i 18.30 h
teatre de titelles. els 3 PorQuets
teatre arlequí, c. del sol, 188
Aforament limitat a 50 persones. Entrada lliure 
(+ de 2 anys)
Dues sessions de matí i dues de tarda.
Organització: Teatre Arlequí

de 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h
visca la canalla! jocs i tallers amb 
l’obrador
Pl. de gabriel Pujol (al costat de la Biblioteca 
vapor Badia)

laBerints d’aigua
L’objectiu és construir lliurement una xarxa de 
canals per on fer córrer l’aigua.
El conjunt de canals esdevé un espectacular 
laberint de colors on tots els nens i nenes, i molt 
especialment els més menuts, gaudeixen de 
valent tirant-hi aigua i observant com baixa.

12.30 h
visca la canalla! “Pell de gallina” amb 
la cia. sac espectacles
Pl. de gabriel Pujol (al costat de la Biblioteca 
vapor Badia)
Els nervis ens fan moure, la por ens paralitza, la 
vergonya fa pujar els colors i ens sentim petits, 
l’alegria ens contagia el somriure i ens fa saltar 
i ballar.
I l’amor, l’amor és el motor per poder-les dur a 
terme d’una forma assertiva.
Emociona’t, sent, canta, balla i deixa que se’t 
posi la pell de gallina.

11 h
gran Festa irlandesa aMB l’orQuestra 
celta de Barcelona
Pg. de la Plaça Major, a l’envelat
Demostracions de “ceilí” (ball social irlandès), 
claqué irlandès, tallers participatius de dansa 
irlandesa i gran ballada popular. 
Concert de música celta de l’Orquestra Celta de 
Barcelona.
Organització: Associació l’Artístik

d’11 a 13 h
taller aMB ForQues de can deu
eix Macià, escenari petit
Organització: Forques de Can Deu
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d’11.30 a 14 h i de 17 a 20.30 h 
la Festa de Punta a Punta
Jocs tradicionals, esportius i música en acústic

jocs tradicionals i jocs esPortius:
d’11.30 a 14 h
Jocs tradicionals de fusta, jocs de taula, de 
gran mida (bitlles, corda, billars, laberints, 
la xarranca, la granota...), jocs esportius com 
menjaboles, cursa de sacs, esquís cooperatius, 
hula hop...
- entre pl. del Pi i c. de Balaguer
- entre av. de la concòrdia i c. de Muntaner
- entre av. de Barberà i pl. del Mestre Planes
- entre pl. de Barcelona i pl. de la creu de Barberà

MÚsica en acÚstic
de 12 a 14 h
Música al carrer simultàniament en els 4 trams 
de la Festa de Punta a Punta.
- entre pl. del Pi i c. de Balaguer
- entre av. de la concòrdia i c. de Muntaner
- entre av. de Barberà i pl. del Mestre Planes
- entre pl. de Barcelona i pl. de la creu de Barberà

11.30 h
la Musa i els Mosaics
Museu d’història, c. de sant antoni, 13
Visita dinamitzada sobre un taller romà de 
mosaics. Activitat familiar per a infants de 3 a 10 
anys. Places limitades, per ordre d’arribada.

11.30 h
14a cursa PoPular inFantil de saBadell
Passeig de sant oleguer
Inscripcions a www.sabadell.cat o  
www.mitjasabadell.cat
Sortida i arribada de les curses: pg. de Sant 
Oleguer. Punt de concentració: Escola dels 
Salesians. 
Recollida de dorsals: els inscrits podran recollir 
el seu dorsal, a partir del 12 d’agost, a  
Decathlon City (Rambla, 91) i el dissabte dia 7 

de setembre de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h al con-
cessionari Renault-AUSER, pg. del Comerç, 100 
de Sabadell. Els participants de la cursa també 
podran recollir el dorsal el dia de la cursa al pati 
de l’Escola dels Salesians de 9.15 a 11.15 h.
Per a nois i noies nascuts/des entre els anys 
2007 i 2015. 
Hi haurà un recorregut de 600 m per als més 
petits (2012-2015), un de 1.000 metres per als 
mitjans (2010-2011) i un de 2.000 metres per als 
més grans (2007-2009). 
No hi haurà classificacions per categories. 
Els participants s’hi han d’inscriure a través 
d’internet (www.sabadell.cat), fins al divendres 
dia 6 a les 20 h.
Informació general: Servei d’Esports,  
tel. 93 745 31 50.
Organització: Sabadell Atletisme
Hi col·laboren: Coca-Cola, Autocars Serrat, Gálvez, 
Diputació de Barcelona, Renault-AUSER, Decathlon 
City, Balonmano Pau Casals i Associació Esportiva 
Can Deu.

12 h
iniciaciÓ al Billar
eix Macià
Organització: Abacat

12 h
activitats aMB els gegants de grÀcia
eix Macià, escenari petit
Organització: Gegants i Grallers de Gràcia 

de 12 a 20 h i de 17 a 22 h
caMPionat Billar Pool-51 de Festa 
Major
snooker sabadell, c. de vilarrúbias, 114
Inscripcions al telèfon 93 726 12 68
de 12 a 20 h: Segona Categoria i Fèmines
de 17 a 22 h: Categoria Sèniors
Organització: Snooker Sabadell
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12 h
Pati de contes a càrrec d’eva gonzález
casal Pere Quart, rambla, 69
Contes de Hans Christian Andersen  
(+ de 3 anys)

12 h
concert de corals grans
Pl. del vallès
Coral del Casal de Torre-romeu, direcció: Laura 
Campella; Coral Alegria, direcció: Montserrat 
Gurri; Coral Les Cardines, direcció: Àngels 
Medrano.
Organització: Coral de l’Alegria, Coral Les Cardines i 
Coral del Casal de Torre-romeu

12 h
jornada castellera de Festa Major amb 
els Minyons de terrassa, els castellers de 
Barcelona i els castellers de sabadell
Pl. de sant roc
En cas de pluja, l’actuació es farà a la Fira 
Sabadell.
Arriba la principal actuació de la temporada, 
la diada més especial per als Castellers de 
Sabadell. La plaça de Sant Roc és molt especial 
per al públic, per la qualitat de les colles i pels 
castells que s’hi poden veure i enguany amb 
l’incentiu del 25è aniversari dels Saballuts.
La Diada de Festa Major és la primera gran 
actuació del setembre i enguany tenim 
l’oportunitat de veure tres de les millors colles 
del país amb castells molt exigents i amb una 
gran participació. Una oportunitat de fer realitat 
l’equilibri, la força, el valor i el seny d’una de 
les activitats culturals més simbòliques a casa 
nostra.
Organització: Castellers de Sabadell

12 h
BalBoa i olut. verMut electrÒnic
Pl. de ricard simó i Bach
Organització: GCHT i Balboa i Olut

de 12 a 14 h
FaMilia’rt, tallers i activitats didàctiques
Museu d’art, c. del doctor Puig, 16
Espais estables de lliure accés i gratuïts, amb 
activitats dirigides per a nens i nenes de 0 a 
99 anys sobre la Casa Fàbrica Turull i sobre la 
Col·lecció 1875-1936. Exposició permanent.

12 h
Pati de contes amb ruskus Patruskus
Museu d’art, c. del doctor Puig, 16
Bibliòfilus (+ de 3 anys)

12.30 h
cercavila cluB 600 de saBadell
c. de Pi i Margall, davant del c. de lluís
Recorregut: c. de Pi i Margall, rotonda d’El Corte 
Inglés, c. de Pi i Margall, pl. de la Creu Alta, rda. 
de Zamenhof, c. de Gràcia, c. de Calderón, c. de 
la Unió, c. de Colom, c. de Torres i Bages, c. de 
l’Horta Novella, c. de Sant Pere, c. de la Repú-
blica, c. de Narcís Giralt, c. de Sant Joan, c. del 
Doctor Puig, c. del Convent, c. de Vilarrúbias, av. 
de l’Onze de Setembre i pl. de la Creu Alta.
Organització: Club dels 600 de Sabadell

13 h
Pati de contes amb eva gonzález
casal Pere Quart, rambla, 69
Contes de Hans Christian Andersen  
(+ de 3 anys)

13 h
Pati de contes amb ruskus Patruskus
Museu d’art, c. del doctor Puig, 16
Bibliòfilus (+ de 3 anys)

diumenge8
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13.30 h
aPeritiu i dinar amb les cooperatives  
el teixit de la terra i el rodal
eix Macià
Cal tenir tiquet prèviament. Més info a les 
xarxes!
Organització: El Teixit de la Terra i El Rodal

16 h
Micro oBert
eix Macià, escenari petit
Organització: Comissió de Festes Populars  
de Sabadell (CFPS)

de 16 a 21 h
Xii oBert internacional d’escacs  
“ciutat de saBadell”
Pavelló Municipal de cal Balsach
Informació i inscripció als telèfons 681 28 72 54 
i 619 30 46 89.
Organització: Societat Coral Colón

de 17 a 20 h
vii PlatÓ FotogrÀFic de Festa Major
vestíbul de l’ajuntament
Vine amb la teva família o els teus amics  
i fes-te una foto de record!
Organització: Càmera Club Sabadell

17 h
visca la canalla! “dell’arte”  
amb la cia. alea teatre
c. de gràcia
1r passi: espectacle itinerant des de c. de 
Gràcia/c. Sant Quirze, pl. de Sant Roc i Rambla.
Isabelle mira de trobar una parella per casar-
se... Diferents personatges de la Commedia 
dell’arte italiana com Arlequí, Arlequina, Pierrot, 
Pantalone, Brighella... tots en cercavila miraran 
de satisfer l’enamorada. 

de 17 a 20.30 h
la Festa de Punta a Punta
Jocs tradicionals, jocs esportius, música en acús-
tic, pati de contes, swing i escamots de l’OSV.

jocs tradicionals i jocs esPortius:
de 17 a 20 h
Jocs de taula (bitlles, corda, billars...),  
menjaboles, cursa de sacs, esquís cooperatius...
· entre pl. del Pi i c. de Balaguer
· entre av. de la concòrdia i c. de Muntaner
· entre av. de Barberà i pl. del Mestre Planes
· entre pl. de Barcelona i pl. de la creu de Barberà

Pati de contes
de 18 a 20 h
· Pati de l’escola d’adults de la concòrdia
· Pl. del Mestre Planes

classe oBerta de sWing
a les 19 h simultàniament
· Pl. del Pi 
· Pl. de Barcelona

escaMots de l’osv 
· a les 18 h: pl. de la creu de Barberà
· a les 19 h: pl. de la creu alta
· a les 20 h: c. de Balaguer cantonada av. de 
Matadepera

a les 20 h
actuaciÓ de vaise & aleXa
Pl. de la creu de Barberà

MÚsica en acÚstic
de 20.30 a 22 h
Música al carrer simultàniament en els 4 trams 
de la Festa de Punta a Punta.
· entre pl. del Pi i c. de Balaguer
· entre av. de la concòrdia i c. de Muntaner
· entre av. de Barberà i pl. del Mestre Planes
· entre pl. de Barcelona i pl. de la creu de Barberà

diumenge8
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de 17 a 20.30 h
visca la canalla! jocs i tallers 
amb l’obrador
Pl. de gabriel Pujol (al costat de la Biblioteca 
vapor Badia)

laBerints d’aigua
L’objectiu és construir lliurement una xarxa de 
canals per on fer córrer l’aigua.
El conjunt de canals esdevé un espectacular 
laberint de colors on tots els nens i nenes, i molt 
especialment els més menuts, gaudeixen de 
valent tirant-hi aigua i observant com baixa.

18 h
visca la canalla! “dell’arte” amb la cia. 
alea teatre
rambla
2n passi: inici a la Rambla, c. de la República i  
c. de les Tres Creus / Biblioteca Vapor Badia.

18.30 h
visca la canalla! “eXPlosive” amb la cia. 
la cremallera
Pl. de gabriel Pujol (al costat de la Biblioteca 
vapor Badia)
Explosive és un muntatge d’animació musical  
i jocs per a grans i petits.
Actiu, participatiu, els músics animen i un 
speaker en clau de clown provocarà tot tipus de 
situacions...

18 h
taller de tango argentÍ
Mercat de sant joan, pl. de sant joan, 1
- taller de 18 a 20.30 h
- Milonga de pràctiques de 20.30 a 22.30 h
Aforament limitat a 90 persones
Organització: Sabadell Tango

18 h
titius, garrotins i MenjaFlaMs
eix Macià, escenari petit
Segueix improvisant receptes amb flams, vi 
i sidra dalt de l’escenari.
Organització: La Sèpia Verda

18 h
Passejada i eXPosiciÓ de Motos  
clÀssiQues
Pl. de les dones del tèxtil (abans pl. de l’alcalde 
Marcet)
Organització: Vespa Club Sabadell

18 h
concert de la Banda de MÚsica  
de saBadell
a la glorieta del Parc taulí

18.15 h
seguici del Ball de la Bola
casa duran, c. del Pedregar, 7
Organització: Esbart Sabadell Dansaire

18.30 h
22è Ball de la Bola
Pl. de sant roc
Organització: Esbart Sabadell Dansaire

18 h
Pati de contes a càrrec d’homenots
escola Bressol cau catau, pl. del vallès, 13
En Bum i el llibre màgic de les fades  
(+ de 3 anys)

de 18 a 21 h
FaMilia’rt, tallers i activitats didàctiques
Museu d’art, c. del doctor Puig, 16
Espais estables de lliure accés, amb activitats 
dirigides per a nens i nenes de 0 a 99 anys 
sobre la Casa Fàbrica Turull i sobre la Col·lecció 
1875-1936. Exposició permanent.
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recoManacions 
Per a les cercaviles 
de Foc segures

veïnat i coMerciants:

• És important que retireu tots els vehicles 
dels carrers de l’itinerari.
• Recomanem que abaixeu els portals 
metàl·lics, o les persianes dels edificis que 
en disposin, i protegiu els vidres de les fi-
nestres, les portes i l’aparador amb cartons 
gruixuts.
• Aconsellem enrotllar els tendals exteriors 
dels habitatges i locals i recollir la roba 
dels estenedors i dels balcons (elements 
com banderes, etc.).
• Si us plau, no llanceu aigua als partici-
pants ni als espectadors del correfoc.
• Amb la pirotècnia les alarmes poden 
saltar, tingueu-ho en compte.
• Retireu de la via pública qualsevol objec-
te que pugui dificultar el pas dels actors, 
organitzadors i participants del correfoc 
(testos, taules, cadires, etc.).

ParticiPants:
 
• Porteu roba de cotó amb mànigues i pan-
talons llargs, barret amb ales que cobreixi 
tot el cap, mocador de cotó que cobreixi el 
clatell, calçat adequat (esportiu, de mun-
tanya...) i protecció per als ulls.
• Obeïu les indicacions dels serveis d’ordre 
públic i de sanitat i seguiu en tot moment 
les indicacions de les colles.
• Respecteu les figures de foc, els porta-
dors i els músics.
• Adopteu una actitud correcta amb els 
diables i no obstaculitzeu el pas ni els feu 
caure.
• No porteu productes pirotècnics particu-
lars.
• No encengueu foc ni fumeu a prop de les 
bosses que continguin material pirotècnic.
• En  les cercaviles de trabucaires hi ha sal-
ves de pólvora. S’adverteix a les persones 
amb problemes d’oïda o amb sensibilitat 
auditiva, en especial la gent gran i els 
infants, que adoptin mesures de precau-
ció en els actes en els quals participin els 
trabucaires.

Aquestes mesures de seguretat estan incloses en els consells d’autoprotecció de Protecció Civil del De-
partament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i pel Reial decret 989/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i de cartuxeria i se’n deriva la ITC18 del Ministeri d’Indústria. 
I són obligatòries.

durant la celebració de les tres cercaviles amb foc i en algunes amb exhibi-
ció de salves de pólvora, que es fan a la ciutat en el marc de la Festa Major 
divendres 6 (pàg. 13), dissabte 7 (pàg. 22) i diumenge 8 (pàg. 37), 
cal que prengueu les mesures de seguretat següents:
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18.30 h
danses del PerÚ amb l’associació  
Peruana de sabadell
Pl. del vallès
Organització: ASPERSAB Ass. Peruana de Sabadell

19 h
Xocolata eXPress en viu!
l’estruch, c. de sant isidre, 140
Per tercer any consecutiu, el veterà programa 
radiofònic que des de fa dècades s’emet a diari 
a Ràdio Sabadell, dedicat preferentment al pop i 
rock alternatiu, presenta el seu format  
en directe. 
Xocolata Express surt de nou al carrer per obrir-
se a la ciutat i compartir al llarg de tres hores 
aquest programa especial de festa major amb 
els seus seguidors i altres persones interessa-
des en la música i la cultura en general.
Vine i descobreix la música de Sabadell!

19 h
Pati de contes a càrrec d’homenots
escola Bressol cau catau, pl. del vallès, 13
En Bum i el llibre màgic de les fades  
(+ de 3 anys)

19 h
Pati de contes amb ruskus Patruskus
Pati del Museu d’art, c. del doctor Puig, 16
Bibliòfilus (+ de 3 anys)

de 19 a 20 h
Foc!
Museu d’història, c. de sant antoni, 13
Demostració d’encesa de foc utilitzant  
tècniques tradicionals.
Places limitades, per ordre d’arribada.

19 h
classe oBerta de sWing
Pg. de la Plaça Major, a l’envelat
Organització: Swingcopats

19.30 h
danses de llatinoaMÈrica amb 
l’asociación latinoamericana de sabadell
Pl. del vallès
Organització: Asociación Latinoamericana  
de Sabadell

20 h
taBalada
Pl. de la creu alta

21 h
cercavila inFernal
eix central de la ciutat de nord a sud
Recorregut: pl. de la Creu Alta, av. de l’Onze de 
Setembre, via de Massagué, c. de la Mare de 
Déu de les Neus, Raval de Fora, c. de la Salut, 
pl. de l’Àngel, c. de les Valls, pl. del Pi-pi, c. de 
Calderón i c. de Jovellanos (Mercat Central).
Organització: Ball de Diables de Sabadell, Bruixes 
del Nord, Sentinelles d’Arkemis, Forques de Can Deu, 
Diables de la Creu Alta i Drac Baldomero.

22.30 h
Mercat del Foc
Mercat central
Veurem i viurem les enceses conjuntes, el 
foc i la llum màgica del Mercat, les cortines 
d’espurnes, les bateries enlluernadores i la 
traca ensordidora.
El foc i les espurnes són l’origen de la vida, 
el mercat és l’origen de la vila, dos elements 
essencials de la Festa Major.
Organització: Ball de Diables de Sabadell, Bruixes 
del Nord, Sentinelles d’Arkemis, Forques de Can Deu, 
Diables de la Creu Alta i Drac Baldomero.

diumenge8
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20 h
Ballada de sWing aMB els WhooPee 
hoPPers
Pg. de la Plaça Major, a l’envelat
Ballada de swing amb música punxada.
A partir de les 20.30 h, concert en directe de 
Whoppe Hoppers que ens amenitzaran la nit 
amb un repertori proper a les famoses orques-
tres dels anys 1920-30 com la de Jimmy Lunce-
ford, Count Basie, Quincy Jones... Ideal per no 
parar de ballar!
Organització: Swingcopats

20 h
PoeMes d’aMor amb Papers de versàlia
casal Pere Quart, rambla, 69
Lectura poètica amb intervencions musicals, 
tant d’autors clàssics com actuals.
Organització: Papers de Versàlia

20.30 h
danses de l’aragÓ amb el centro aragonés 
de sabadell
Pl. del vallès
Organització: Centro Aragonés de Sabadell

22 h
sardanes aMB la coBla jovenÍvola
Pg. de la Plaça Major, a l’envelat
Organització: ACF Sabadell Sardanista

22 h
KaguaMa. MÚsica electrÒnica  
aMB dj Bigvic i dj ivan ovich
c. del Mestre rius
Organització: GCHT i Kaguama 

23 h
Masia de can rull. MÚsica dj
av. de lluís companys, 69
Organització: GCHT i Masia de Can Rull

22 h
d’KantaKa. KariMe aMaYa & state 
FlaMenco
Pl. de sant roc
Enguany ens acompanyarà Karime Amaya. La 
neboda neta de Carmen Amaya actuarà amb 
Vicente Corts a la guitarra, David Bermúdez al 
piano, Isaac Vigueras a la percussió, Nene Maya 
al contrabaix i Joaquín Gómez, el follet 
i el pirata cantant, en un espectacle del millor 
del panorama actual.

diumenge8
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23 h
cantada d’havaneres  
amb havaneres ultramar i cavall Bernat
Pl. del vallès
Tradicional cantada d’havaneres de Festa Ma-
jor, amb rom cremat que se servirà a mitjanit.

23 h
concert de la coordinadora de MÚsics 
de saBadell
l’estruch, c. de sant isidre, 140
· 23 h: Firewood Band
· 24 h: salada group
Organització: Coordinadora de Músics de Sabadell

23 h
Ball tronera aMB la troPical
Pl. del Mestre Planas
Nascuts entre palmeres i cocoters, molt tocats 
per la tramuntana, arriba trepitjant fort La 
Tropical! En el seu espectacle mai no falten els 
collarets caribenys i fins i tot fan un concurs de 
menjar plàtans. I és que La Tropical és sinònim 
de festa i bon rotllo! Als seus concerts vibra-
reu amb els hits del panorama musical català, 
espanyol i internacional, passant per tots els 
estils: reggaeton, disco, rock, rumba, i acabant 
amb ska i punk per als qui vulguin lluir cresta. 

0.30 h
a ritMe de FunK, amb electric World & Funk
Pg. de la Plaça Major, a l’envelat
Electric World & Funk és l’única banda a tot 
l’estat espanyol i d’Europa tribut a la mítica 
banda de funk sorgida els anys 70 i encara en 
actiu, els Earth, Wind & Fire.
La formació, nascuda l’any 2015, s’ha anat for-
jant un nom deixant empremta allà on va, tant 
pel seu directe fresc i original com per la seva 
particular proposta escènica, que és espectacu-
lar i enèrgica, on el públic pot ballar i participar 
del show.

diumenge8
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diumenge8
la nit de BarraQues

22 h
concert de MaBel Flores & la Kayangó
eix Macià, a l’espaiconcert
Mabel Flores és sinònim de música fusió 
vinculada com sempre a unes lletres visce-
rals, crítiques, compromeses i carregades de 
sensibilitat, alliberament i força, unides a una 
presència escènica desenfadada, caracteritzada 
per l’humor i la complicitat, el carisma i una 
naturalitat contagiosa.
Organització: Comissió de Festes Populars  
de Sabadell (CFPS)

23.30 h
esPectacle a Peu de carrer
eix Macià, a l’escenari petit
Organització: Comissió de Festes Populars  
de Sabadell (CFPS)

23.50 h
concert de roBa estesa
eix Macià, a l’espaiconcert
Roba Estesa encarna l’esperit de les antigues 
trobadores que, carregades de romanços, volien 
fer arribar missatges, idees, notícies i desven-
tures a la gent que les escoltava. Parlen de la 
igualtat, la revolució, l’estima, la defensa del 
patrimoni i les tradicions, la llibertat… en defi-
nitiva, parlen d’un sentiment i és així, arroman-
gant-se la faldilla per trepitjar ben fort al pas, 
com volen arribar a la gent.
Organització: Comissió de Festes Populars  
de Sabadell (CFPS)

1.30 h
concert de can canalla
eix Macià, a l’espaiconcert
Can Canalla és un grup de música, és un lloc de 
creació, una declaració d’intencions, un estil de 
vida.
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Ajudeu-NoS A teNIR 
uNA FeStA NetA
Per a un millor servei de neteja viària i de recollida de 
deixalles, us agrairem que feu servir les papereres i 
els contenidors de deixalles i de recollida selectiva. 
Recordeu que el diumenge 8 de setembre no es 
recolliran.

Amb la vostra col·laboració gaudirem de la  
festa i d’una ciutat neta.
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de 10.30 a 12 h
giMcana de Festa Major
rda. de Ponent
Organització: Club Esport Ciclista Bicisprint

10.30 h
15a giMcana inFantil aMB Bicicletes, 
activitat infantil (de 3 a 7 anys)
rda. de Ponent
A partir de les 10.30 h i fins a la finalització de la 
passejada.
Adreçat a infants que no poden participar en la 
passejada. És obligatori l’ús del casc. 
Informació al telèfon 93 716 68 50 (Esport Ciclis-
ta Bicisprint).
Organització: Club Esport Ciclista Bicisprint
Hi col·labora: AE Sabadell Ciclista

11 h
Passejada PoPular aMB Bicicletes  
i Patins
rda. de Ponent
Recorregut: sortida de la rda. de Ponent, ctra. de 
Terrassa, pg. de Can Feu, c. de Mèxic, c. de Fuer-
teventura, c. de Canadà, c. de les Antilles, rda. 
de Jean Monnet, rda. d’Europa, c. de Sarajevo, 
rda. d’Europa, ptge. de Moscou, via Alexandra, 
av. d’Andreu Nin, c. de Manuel de Falla, ctra. 
de Terrassa, c. de Margenat i arribada a rda. de 
Ponent.
Passejada no competitiva oberta als més grans 
de 7 anys. És obligatori l’ús del casc.
Hi col·laboren: AE Sabadell Ciclista i Serratbus, SL.

d’11 a 14 h
vii PlatÓ FotogrÀFic de Festa Major
vestíbul de l’ajuntament
Per setè any consecutiu, la gent que passeja es 
podrà transformar per un moment en model.
Vine amb la teva família o els teus amics i fes-te 
una foto de record!
Organització: Càmera Club Sabadell

de 10 a 14 h
visca la canalla! jocs i tallers amb 
l’obrador
Pl. de gabriel Pujol (al costat de la Biblioteca 
vapor Badia)

laBerints d’aigua
L’objectiu és construir lliurement una xarxa de 
canals per on fer córrer l’aigua.

10.30 h
“els Mentiders” amb la cia. el sidral
Pl. de l’Àngel
1r passi: inici a la pl. de l’Àngel, pg. de Manresa, 
pg. de la Plaça Major, pl. del Doctor Robert i 
Rambla.
Els nostres protagonistes arribaran a bord d’un 
estrany i peculiar vehicle, el Bolero, i venen amb 
una intenció molt clara: fer-lo volar!
Davant dels contratemps buscaran solucions, 
demanaran ajuda al públic i, com que viatgen 
sense diners, pagaran amb l’única cosa que 
tenen: les seves històries. 
Escoltant-los coneixerem els seus orígens i els 
podrem ajudar a fer realitat el seu somni o, si 
més no, a no perdre’n l’esperança.

11.45 h
“els Mentiders” amb la cia. el sidral
c. de les tres creus
2n passi: inici a Rambla, c. de la República i c. 
de les Tres Creus / Biblioteca Vapor Badia.

12.30 h
“la gran Festa” amb la cia. encara farem 
salat
Pl. de gabriel Pujol (al costat de la Biblioteca 
vapor Badia)
Música, ball i més! No s’hi val a estar parat!

dilluns9
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11 h
troBada de Puntaires
rambla / c. d’antoni M. claret
Vine a la tradicional trobada i mostra de puntai-
res de la ciutat i rodalia. Hi trobaràs fils, punts, 
puntes i tot el relacionat amb l’art de fer puntes.
Organització: Col·lectiu de Puntaires de Sabadell

11.30 h
stensYl. taller de creació modernista
Museu d’història, c. de sant antoni, 13
Taller per a infants i adults
Places limitades, per ordre d’arribada.

12 h
sarau amb danses al carrer
Pg. de la Plaça Major, a l’envelat
Afegiu-vos a aquest sarau, que com més serem, 
més riurem!
Organització: Danses al Carrer

12 h
BalBoa i olut. verMut electrÒnic
Pl. de ricard simó i Bach
Organització: GCHT, Balboa i Olut

de 12 a 14 h
FaMilia’rt, tallers i activitats didàctiques
Museu d’art, c. del doctor Puig, 16
Espais estables de lliure accés, amb activitats 
dirigides per a nens i nenes de 0 a 99 anys 
sobre la Casa Fàbrica Turull i sobre la Col·lecció 
1875-1936. Exposició permanent.

de 12 a 14 h
de Punta a Punta
Teatre de carrer i animació, escamots de l’OSV i 
música en acústic

teatre de carrer i aniMaciÓ
de 12 a 14 h
Itinerants i espectacles d’animació simultà-
niament en els 4 trams de la Festa de Punta a 
Punta.

- entre pl. del Pi i c. de Balaguer
- entre av. de la concòrdia i c. de Muntaner
- entre av. de Barberà i pl. del Mestre Planes
- entre pl. de Barcelona i pl. de la creu de Barberà 

escaMots de l’osv 
- a les 11.30 h: pl. de Barcelona
- a les 12.30 h: c. de Pi i Margall
- a les 13.30 h: av. de la concòrdia

MÚsica en acÚstic
de 12 a 14 h
Música al carrer simultàniament en els 4 trams 
de la Festa de Punta a Punta.

- entre pl. del Pi i c. de Balaguer
- entre av. de la concòrdia i c. de Muntaner
- entre av. de Barberà i pl. del Mestre Planes
- entre pl. de Barcelona i pl. de la creu de Barberà

dilluns9
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de 16 a 21 h
Xii oBert internacional d’escacs 
ciutat de saBadell
Pavelló Municipal de cal Balsach
Informació i inscripció als telèfons 681 28 72 54 
i 619 30 46 89.
Organització: Societat Coral Colón

16.30 h
taller de sevillanes amb clemen sevilla
Pg. de la Plaça Major, a l’envelat
Organització: AASS de los Ballesteros en Catalunya

18 h
sardanes aMB la coBla nova vallÈs
Pg. de la Plaça Major, a l’envelat
Organització: ACF Sabadell Sardanista

18 h
Pati de contes amb rah-mon roma
Museu d’art, c. del doctor Puig, 16
Narració i música sobre la Colla de Sabadell  
(+ de 4 anys)

18 h
el saBallut de Ferro
eix Macià
Com calcularies el teu potencial físic després 
de la Festa Major? Vine, participa i comprova la 
magnitud de la tragèdia...
Organització: Comissió de Festes Populars  
de Sabadell (CFPS) 

18 h
taller de castells
Pl. de les dones del tèxtil (abans pl. de l’alcalde 
Marcet)
T’explicarem què és un folre, t’ensenyarem com 
es col·loca l’acotxador, veuràs com toquem la 
gralla, viuràs com es fan els castells.
Organització: Castellers de Sabadell 

17 h
taller de gegants
racó del campanar
Tallers de manualitats, on podràs pintar el teu 
gegant preferit. 
Organització: Gegants i Grallers de Gràcia, Gegants 
i Capgrossos de Sabadell, Gegants de la Concòr-
dia (CAERC), Gegants de la Creu Alta i Gegant de 
l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell.

Plantada de gegants
racó del campanar
Plantada prèvia a la cercavila de gegants amb 
totes les colles de gegants de Sabadell.
Organització: Gegants i Grallers de Gràcia, Gegants 
i Capgrossos de Sabadell, Gegants de la Concòr-
dia (CAERC), Gegants de la Creu Alta i Gegant de 
l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell.

18.30 h
cercavila gegant
carrers i places de la ciutat
Plantada de gegants al Racó del Campanar.
Racó del Campanar, pl. del Doctor Robert, pl. de 
Sant Roc, c. de l’Advocat Cirera, c. de Joan Ma-
ragall, c. de Sant Quirze, pl. de les Marquilles, c. 
d’en Font, c. de l’Escola Industrial, pl. del Pi-pi, 
c. de Gràcia, c. de Sant Antoni, c. de Jesús, c. de 
les Valls, pl. de l’Àngel, c. de Marià Fortuny, c. 
de la Borriana, pl. del Pedregar, c. del Pedregar 
i pl. del Doctor Robert.
Participants: Gegants de la Concòrdia (CAERC), 
Gegants i Grallers de Gràcia, Gegants de la Creu 
Alta, Gegants i Capgrossos de Sabadell, Gegant 
de l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell, Ge-
gant Andi, Gegant Cipo i Gegants i Capgrossos 
de la Puríssima.
Organització: Gegants i Grallers de Gràcia, Gegants 
de la Concòrdia (CAERC), Gegants de la Creu Alta, 
Gegants i Capgrossos de Sabadell i Gegant de 
l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell.

dilluns9
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de 18 a 20 h
FaMilia’rt, tallers i activitats didàctiques
Museu d’art, c. del doctor Puig, 16
Espais estables de lliure accés, amb activitats 
dirigides per a nens i nenes de 0 a 99 anys 
sobre la Casa Fàbrica Turull i sobre la Col·lecció 
1875-1936. Exposició permanent.

19 h
Pati de contes amb rah-mon roma
Museu d’art, c. del doctor Puig, 16
Narració i música sobre la Colla de Sabadell  
(+ de 4 anys)

19.45 h
concert de corals
Pl. de sant roc
Tradicional cantada de corals amb Coral Talia, 
Coral Estrella Daurada i la Coral Tocasons.

de 20 a 24 h
caMPionat Billar Pool-51 de Festa 
Major
snooker sabadell, c. de vilarrúbias, 114
Categoria Fèmines
Inscripcions al telèfon 93 726 12 68
Organització: Snooker Sabadell

20 h
Ballada PoPular de sWing
Pl. de l’Àngel
Organització: Swingcopats

dilluns9

Fi de Festa

22 h
castell de Focs 
Parc de catalunya

22.15 h
Ball tronera aMB hotel cochaMBre
eix Macià
És la formació que ha revolucionat el panorama 
de la festa i els grups de versions. El seu èxit es 
basa en el talent natural, la posada en escena i 
la seva forma única d’interpretar les cançons en 
un espectacle on barregen elegància i picardia. 
Un fenomen inimitable i imbatible, que dirigeix 
amb un mestratge sense precedents el caris-
màtic director de l’Hotel, Benito Inglada. 



Fira d’atraccions
av. de Francesc Macià
horaris:
· divendres 6, de 17 a 3 h  
· dissabte 7 i diumenge 8, de 12 a 14 h  
   i de 17 a 3 h  
· dilluns 9, de 12 a 14 h i de 17 a 1.30 h

Fira d’artesans
c. de la indústria
dissabte 7, diumenge 8 i dilluns 9 de 
setembre, de 9 a 21 h

vine a Portar els gegants  
i caPgrossos de la ciutat
l’estruch, c. de sant isidre, 140
2, 3 i 5 de setembre
Si tens ganes d’emprovar-te els capgrossos, 
les granotes, el Vicentó, els Avis, el Roger 
i l’Elisenda o el Feliu i la Salut, vine als as-
sajos oberts de Festa Major a Ca l’Estruch. 
També hi podràs veure gegants d’altres 
barris i entitats de Sabadell.

de 19 a 20 h 
assajos de capgrossos i granotes
de 20 a 21.30 h 
assajos de gegants
Organització: Coordinadora de Gegants de 
Sabadell

Fires i altres 
activitats 

vine al BalcÓ de l’ajuntaMent
Pl. de sant roc
L’accés al balcó és per a grups 
reduïts i amb un temps limitat.
Els horaris aproximats per accedir-hi 
són els següents:

divendres 6
· De 18 a 20 h
· De 22.30 a 23.30 h

disssabte 7
· De 19 a 21 h 
· De 22 a 23.30 h

diumenge 8
· De 12 a 14.30 h 
· De 18.30 a 19.30 h 
· De 22 a 23.30 h

dilluns 9
· De 19.45 a 20.45 h

Cada dia podeu recollir els  
tiquets a la recepció de 
l’Ajuntament.
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les PriMeres coMunitats Pageses 
i raMaderes. una Mirada caP a 
la MediterrÀnia: SABADELLO, el 
naiXeMent d’una vila (segles Xi - 
Xv) i MANUFACTURA I MENESTRALS, 
saBadell del segle Xvi al Xviii

Museu d’història, c. de sant antoni, 13

horari especial de Festa Major: 
Del 7 al 9 de setembre, d’11 a 14 h i de 17 a 21 h
Excepte dilluns 9 que és fins a les 20 h

la col·lecciÓ 1875-1936: 
acadeMicisMes del s. XiX i de l’art 
nou als anYs trenta. la casa 
FÀBrica turull. la Mirada tÀctil. 
joan vilacinca o l’origen de l’art a 
saBadell. MÒdul Multisensorial

Museu d’art, c. del dr. Puig, 16

horari especial de Festa Major:
Dissabte 7, diumenge 8 i dilluns 9 de setembre, 
d’11 a 14 h i de 17 a 21 h, excepte dilluns 9 que és 
fins a les 20 h

visites guiades a les exposicions permanents:
Dissabte 7 de 17.30 a 19 h
Diumenge 8, d’11.30 a 13 h i de 17.30 a 19 h
Dilluns 9, d’11.30 a 13 h i de 17.30 a 19 h

eXPosicions  
PerManents
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el ModernisMe i les Flors.  
de la natura a l’arQuitectura
Museu d’història, c. de sant antoni, 13
inauguració: 3 de setembre a les 20 h
horari especial de Festa Major: 
del 7 al 9 de setembre, d’11 a 14 h i de 17 a 21 h, 
excepte dilluns 9 que és fins a les 20 h

visites guiades a l’exposició:
Dissabte 7, a les 19 i a les 20 h
Diumenge 8, a les 18 i a les 19 h
Dilluns 9, a les 19 h

Entre finals del segle XIX i començaments del 
segle XX, la natura va ser la gran musa i font 
d’inspiració d’aquest nou estil, el modernisme, 
que difonia valors com la llibertat creativa, la 
fantasia, la línia corba i la sensualitat. 
Organització: Oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, 
Museu d’Art de Cerdanyola, Museus d’Esplugues de 
Llobregat

1939: l’aBans i el desPrÉs. saBadell,  
27 de gener de 1939
Museu d’història, c. de sant antoni, 13
inauguració: 3 de setembre a les 20 h

Sabadell, 27 de gener de 1939: les tropes 
franquistes ocupen la ciutat. La nit anterior, 
després dels bombardejos a l’entorn del pont 
de la Salut, “tot era fosc sense llum als carrers, 
no es veia ni una ànima, ni el lladrar de cap 
gos, talment com si Sabadell hagués estat un 
cementiri”.
Organització: Diputació de Barcelona

llorenÇ Balsach grau (1922-1993) 
industrial. Pintor. col·leccionista
Museu d’art, c. del dr. Puig, 16

inauguració: 5 de setembre a les 20 h
Mostra la vessant artística i la tasca de 
mecenatge de l’industrial Llorenç Balsach Grau 
(Sabadell, 1922 - Barcelona, 1993), personalitat 
rellevant de la vida cultural de la ciutat des de 
mitjan anys cinquanta fins als anys vuitanta del 
segle XX.

horari: 
Dissabte 7, diumenge 8 i dilluns 9, d’11 a 14 h  
i de 17 a 21 h excepte dilluns que acaba  
a les 20 h

visites guiades a l’exposició temporal: 
Dissabte 7, de 19 a 20 h
Diumenge 8 i dilluns 9, de 13 a 14 h i de 19 a 20 h

eXPosicions  
teMPorals
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saBadell, ciutat uP-to-date? 100 anys 
de la colla de sabadell
Exposició híbrida nascuda de l’imaginari 
del Col·lectiu Starter i creada a partir de la 
reinterpretació dels treballs de la Colla de 
Sabadell, de la qual enguany se celebra el 
centenari. 
exposició al casal Pere Quart, rambla, 69
inauguració: 5 de setembre a les 19 h 

exposició al Museu d’art, c. del dr. Puig, 16
inauguració: 5 de setembre a les 20 h

aBril de 1979. 40 anYs de les eleccions 
MuniciPals
centre cívic de can rull*
El 3 d’abril de 1979 van tenir lloc les primeres 
eleccions municipals de la incipient demo-
cràcia després de la caiguda de la dictadura. 
Aquesta mostra té per objectiu fer un sintètic 
repàs dels esdeveniments històrics, polítics i 
socials de la transició política. 

histÒria del MoviMent veïnal de  
saBadell. saBadell ciutat de Barris
centre cívic de can deu*
Del 6 al 16 de setembre 
Organització: FAV

* consulteu horaris centres cívics: 
www.sabadell.cat/centrescivics

el cel És verd, tothoM ho saP!  
25 anys fent pinya
casal Pere Quart, rambla, 69
inauguració: 5 de setembre a les 18.30 h
El 1994 un grup d’amants dels castells van 
engrescar la ciutat a crear una colla castellera 
i es van fer visibles durant la Festa Major. Així 
naixien els Castellers de Sabadell, a qui es va 
conèixer com a Saballuts. L’exposició recorre 
tot allò que ens ha fet sentir durant aquests 
25 anys la colla castellera de la ciutat. 
Organització: Castellers de Sabadell

eXPogegant
casa duran, c. del Pedregar, 7
Dissabte 7 i dilluns 9 de setembre, d’11 a 14 h
Diumenge 8 de setembre, d’11 a 14 h i de 17 a 
20.30 h
entrada lliure.
Organització: Gegants i Grallers de Gràcia,Gegants 
i Capgrossos de Sabadell, Gegants de la Concòr-
dia (CAERC), Gegants de la Creu Alta, Gegant de 
l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell

eXPosiciÓ de vestuari de Foc
Mercat central de sabadell
Dilluns i dissabtes, de 8 a 14 h
De dimarts a dijous, de 8 a 14 h i de 17 a 20.30 h
Divendres, de 8 a 20.30 h
Organització: Coordinadora de grups de foc  
de Sabadell

Hi col·labora: Mercat Central de Sabadell

PoBles i Figures
intel·lecte galeria d’art, c. del Pedregar, 10
Exposició de pintura dels artistes C. Gracia,  
C. Molina i C. Miquel.
Organització: Intel·lecte Galeria d’Art

FeM caMÍ. Montserrat sanserrich 
caMajuncosa
acadèmia de Belles arts de sabadell

inauguració: 5 de setembre a les 19 h
Organització: Acadèmia de Belles Arts

eXPosicions  
teMPorals



Feu servir les polseres d’identificació per als vostres infants. Podeu recollir-les 
a les oficines del SAC i als Punts d’Atenció als Infants Perduts durant la Festa Major.

PuntS d’AtenCIó AlS InFAntS PerdutS
si trobeu un infant perdut porteu-lo als llocs habilitats

Ajuntament 
(pl. de sant roc, 1)

Punts de serveis 
preventius 
(eix Macià i 

pg. de la plaça Major)

Oficina temporal 
durant la Festa Major 

a l’Eix Macià
(cantonada c. pi i Margall)

urGÈnCIeS 
contacta aMb la policia Municipal de sabadell

descarrega’t l’app 
de la Policia Municipal 

de Sabadell

truca al telèfon gratuït
900 112 092

Oficina temporal durant la 
Festa Major a l’Eix Macià

(cantonada c. pi i Margall)

LA FESTA 
MAJOR 
A LA TEVA 
BUTXACA!
A partir del dia 2 de 
setembre podeu recollir els 
programes reduïts de Festa 
Major al Despatx Lluch 
(c. de la Indústria, 10)

ATENCIÓ TELEFÒNICA

 Des de Sabadell: 010 
 De fora de la ciutat o des del mòbil: 

93 745 31 10

Horaris: divendres 6, de 16 a 22 h; 
dissabte 7, diumenge 8 i dilluns 9, de 9 a 21 h

ATENCIÓ PRESENCIAL
 Edifici Ateneu, pl. de Sant Roc, 

tots els dies de Festa Major, de 9 a 1 h
 Per tramitar qualsevol avís, queixa, suggeriment...  

podeu adreçar-vos a: www.sabadell.cat 

eStreneM POlSereS!
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visites 
guiades
ajuntaMent de saBadell
Plaça de sant roc, 1
visites guiades: dissabte 7  
i dilluns 9, d’11 a 14 h
diumenge 8, de 17 a 18 h i de 19.30 a 21.30 h

arsenal i PolvorÍ de l’aeroPort
carretera de Bellaterra, s/n
visites guiades: diumenge 8, d’11 a 12 h 

arXiu histÒric de saBadell
c. de la indústria, 32
visites guiades: dilluns 9, de 10.30 a 12 h 
i de 12 a 13.30 h
Places limitades. informació i inscripcions al 
tel. 93 726 81 21 i ahs@ajsabadell.cat

caMPanar i arXiu-Museu de la PurÍssiMa
via de Massagué, 21
visites guiades: dissabte 7 i dilluns 9, 
de 10 a 12.30 h
Organització: Parròquia de la Puríssima

caMPanar de sant FÈliX
racó del campanar
visites guiades: diumenge 8 i dilluns 9, 
de 18 a 20 h

casa duran
c. del Pedregar
visites guiades: dilluns 9, de 18 a 20 h 

casa turull i eXPosicions PerManents
Museu d’art, c. del dr. Puig, 16
visites guiades a les exposicions perma-
nents:
dissabte 7, de 17.30 a 19 h
diumenge 8, d’11.30 a 13 h i de 17.30 a 19 h 
dilluns 9, d’11.30 a 13 h i de 17.30 a 19 h

MagatZeM del Museu d’histÒria
c. de l’agricultura
visita guiada: dilluns 9 a les 11 h
Places limitades.  
inscripcions al tel. 93 727 85 55

torre de l’aigua
c. de Francesc izard
visites guiades: diumenge 8 i dilluns 9, 
d’11 a 13 h

eXterior de la torre d’en Feu
c. de colòmbia, 21
visita guiada: diumenge 8, d’11 a 14 h
Organització: Associació Cultural Can Feu
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i Portes 
oBertes
institut catalÀ de Paleontologia  
MiQuel crusaFont (icP)
Museu de l’institut català de Paleontologia  
Miquel crusafont, c. de l’escola industrial, 23
horari:
dissabte, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
diumenge i dilluns, d’11 a 14 h
Organització: Institut Català de Paleontologia  
Miquel Crusafont

Forns i oBrador de cerÀMica  
dels escaYola s. Xvii
espai Foc, via de Massagué, 5-7
visites guiades: dissabte 7, de 18 a 20 h
Portes obertes feiners: de 10 a 13.30 h 
i de 17 a 20.30 h

Museu d’art de saBadell
c. del dr. Puig, 16
horari especial de Festa Major: 
Dissabte 7, diumenge 8 i dilluns 9, d’11 a 14 h  
i de 17 a 21 h excepte dilluns que és fins 
a les 20 h

Museu dhistÒria de saBadell 
c. de sant antoni, 13
horari especial de Festa Major: 
del 7 al 9 de setembre, d’11 a 14 h i de 17 a 21 h, 
excepte dilluns 9 que és fins a les 20 h

acadÈMia de Belles arts de saBadell
5 de setembre a les 19 h, inauguració de 
l’exposició i jornada de portes obertes,  
podreu conèixer els professors i les activitats

Organització: Acadèmia de Belles Arts
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Ferrocarril del Parc de catalunYa 
circulacions especials
Parc de catalunya, circuit del tren
dissabte 7 de setembre, d’11 a 13.45 h i de 
17.30 a 20.30 h i a partir de les 23.30 h circu-
lacions nocturnes.
diumenge 8 i dilluns 9, d’11 a 14 h i de 17 a 
20.30 h
Organització: Centre de Modelisme Ferroviari  
de Sabadell

11a Passejada aMB autoBusos histÒrics
dissabte dia 7 de 17 a 22 h
Sortides: Estació d’autobusos de la pl. Clara 
Campoamor (abans pl. d’Antoni Llonch) 
Més informació: www.arca-bus.org
Organització: Associació per a la Recuperació  
i Conservació d’Autobusos  

ruta del vitrall a saBadell
dissabte 7 a les 11 h
carrers i places de la ciutat
Places limitades. Inscripcions  
al tel. 93 727 85 55
Hi col·labora: Art del  Vitrall

el ceMentiri de sant nicolau
diumenge 8 a les 9 h
Places limitades. Inscripcions  
al tel. 93 727 85 55

9a Passejada de gossos
recorregut per la llera del riu ripoll
diumenge 8 a les 10.30 h
Oberta a tothom que hi vingui acompanyat del 
seu gos.
Punt de trobada: camí del Molí d’en Torrella, 7
Durada aproximada: 1 h i 20 m 
Distància: 5,8 km
Dirigit a amants dels animals que vulguin venir 
acompanyats dels seus gossos a passejar pels 
rodals de la ciutat, en aquest cas, pel Parc 
Fluvial del Ripoll.
Recorregut circular, punt de trobada: el camí 
Molí d’en Torrella de Sabadell.
Apte per a petits i grans. Acabarà a les 12.30 h 
aproximadament.
Per a més informació:  
info.voluntariat@protectorasabadell.org
Organització: Lliga Protectora d’Animals de Sabadell 
(LPAS)

troBada de diBuiX al voltant de l’artista 
esteve valls BaQuÉ (1910-1994)
dilluns 9 a les 10.30 h
carrers i places de la ciutat
Iniciarem el recorregut a la casa on va viure 
al carrer de Sant Antoni, 31, on Joaquim Sala 
Sanahuja ens farà una semblança d’aquest 
singular autor. Seguidament indagarem en 
diferents espais i parlarem amb gent que el va 
conèixer i de quin és el record que la ciutat té 
de Valls Basqué.
Organització: Escola Municipal d’Art Illa,
Dibuixant Sabadell

itineraris
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RECOMANACIONS 
PER A LES CERCAVILES 

DE FOC SEGURES
Surt!
MOu-te !

www.sabadell.cat/festamajor

ÉS 



Si beus, fes-ho amb moderació!

A Sabadell, 
tu decideixes com 
viure la Festa!

+festa      
-alcohol 
+diversió 
-riscos

POTS: 
>  Passar d’algunes rondes.
>  Evitar barrejar begudes alcohòliques  
i energètiques.
>  Beure a poc a poc.
>  Prendre begudes de poca graduació.
> Planificar la nit: diners, consum, 
transport, preservatius...

RECORDA:
> Hidratar-te amb 
aigua, sucs o 
refrescos sense 
alcohol.
>  No beure alcohol 
amb l’estómac buit.
> Si et trobes 
malament, no 
continuïs bevent i 
descansa.
>  Alcohol i 
conducció no és 
bona combinació.

>  Barrejar 
substàncies et 
provocarà més 
ressaca, que gastis 
més diners i pot 
tenir efectes no 
desitjats.

Si neceSSiteS 
ajuda truca a:

Policia municipal 
900 112 092 
(gratuït)/092

emergències  112

O Vine aL:
Punt LiLa a l’Eix Macià

Ni l’ús ni l’abús 
de cap substància 

justifica una 
agressió

Busca les fons gratuïtes 
habilitades durant la 
Festa Major a l’Espai 
Concerts de l’Eix Macià



57

FESTA MAJOR 
DE LES BARRAQUES 2019
Eix Macià

www.barraquessabadell.blogspot.com.es

18.30 h BollYWood
eiX MaciÀ a l’escenari Petit

19 h correBars 
inici: can caPaBlanca

21.30 h concert aMB de Farra
eiX MaciÀ a l’escenari Petit

01.30 h concert: alBercocKs
eiX MaciÀ a l’esPaiconcert
 

diuMenge 8 de seteMBre

11 h taller de ForQues de can deu
eiX MaciÀ

12 h activitats aMB gegants de grÀcia
eiX MaciÀ

12 h iniciaciÓ al Billar
eiX MaciÀ 

13. 30 h aPeritiu i dinar aMB les 
cooPeratives el teiXit de la terra i el 
rodal
eiX MaciÀ

16 h Micro oBert 
eiX MaciÀ 

18 h concursos de FlaMs, titius i 
garrotins
eiX MaciÀ a l’escenari Petit

22 h concert: MaBel Flores  
& la KaYangÓ
eiX MaciÀ a l’esPaiconcert

23.30 h esPectacle a Peu de carrer

24 h concert aMB roBa estesa
eiX MaciÀ a l’esPaiconcert

dilluns 10 de seteMBre

18 h saBallut de Ferro
eiX MaciÀ 

dijous 5 de seteMBre

aniMalada 2019
al Passeig de la Pl. Major (envelat)

18 h aniMalada Petita 
21 h soPar de carManYola
22 h PregÓ 
22.30 h aniMalada
01 h MariKarMen Free

divendres 6 de seteMBre

17.30 h gruPs novells de saBadell
eiX MaciÀ (escenari Petit)

20.30 h cineFÒruM: Brave 
esPai: c.s.a. l’oBrera

21.45 h MarXa de torXes
Pg. de Manresa

22 h concert: candela roots
eiX MaciÀ (esPaiconcert)

23 h arriBada de la MarXa de torXes  
i lectura del ManiFest
eiX MaciÀ 

23.15 h esPectacle de Foc:  
BruiXes del nord

dissaBte 7 de seteMBre

11.30 h BicitaPa 
inici eiX MaciÀ

12 h taller de castells
eiX MaciÀ

16.30 h aniMaciÓ inFantil
eiX MaciÀ

17 h  tallers de circ aMB saBacirc
eiX MaciÀ

17 h tirada de Bitlles catalanes
Pl. de Frederic MoMPou 
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ESCENARIS

BARRAQUES

WC

FONT D’AIGUA

POLICIA

SERVEIS PREVENTIUS

PUNT LILA

SOM NIT 

     TARIMA PER A  
     PERSONES AMB       
     MOBILITAT REDUÏDA

PLÀNOL D’UBICACIÓ SERVEIS 
DE L’ESPAICONCERT - EIX MACIÀ



Gaudeix la festa 
sense deixar 

petjada!

Fes servir els contenidors de 
recollida selectiva que trobaràs 
a la zona de l’EspaiConcert. 

Aposta per l’ús de gots i 
ampolles reutilitzables, reduiràs 
els plàstics i els podràs omplir 
a les fonts d’aigua gratuïtes 
habilitades durant la Festa Major.

Gràcies per la teva col·laboració
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SURT, MOu-te AMB trAnSPOrt

Servei gratuït de bus urbà nocturn (n1 i n4)
del 6 al 9 de setembre, el servei nocturn urbà 
(n1 i n4) s’amplia donant servei gratuït, 
sense interrupció, durant tota la nit. 

  www.tus.es

Consulta els recorreguts 
alternatius dels autobus    s 
www.sabadell.cat/mobilitat

Plànol 
d’afectacions 
al trànsit i al 

transport urbà
Abans de moure’t 

per la ciutat consulta 
el plànol de recorreguts 

alternatius del transport

PrInCIPAlS tAllS de CIrCulACIó

eIx CentrAl 
del 6 (15 h) al 10 (6 h) de setembre

eIx MACIà 
del 3 (9.30 h) al 10 (18 h) de setembre

lA FeStA MAjOr 
de PuntA A PuntA
del 8 (7.30 h) al 9 (18 h) de setembre

www.sabadell.cat/mobilitat
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PÚBlIC, ÉS FeStA MAjOr!

Servei nocturn d’FGC 
durant la Festa Major!  

del 6 al 8 de setembre, els trens circulen 
sense interrupcions cada hora, en tots dos 

sentits de la marxa. dijous 5 i dilluns 9 
el servei s’ampliarà fins a les 3.30 h.

www.fgc.cat.   

Parades principals diürnes 
i nocturnes (24 hores)

 C. de la República
 Pl. de Catalunya (Hotel Sabadell)
 Hospital Taulí
 Pl. d’Espanya
 Pg. d’Espronceda
 Pl. de la Concòrdia (habilitada 

només durant la Festa Major)

rAdIO tAxI SABAdell: 93 727 48 48
tAxI CAtAlunyA: 93 716 62 62
Styl tAxI: 93 177 60 00

GrAn VIA
Pl. eSPAnyA

Sud

tAxI recorda que el servei de tAxI 
pot ser un gran aliat per moure’t 
per la ciutat durant les festes!

Fes ús de les línies de bus interurbanes 
nocturnes per desplaçar-te per la ciutat!
consulta el servei 

n61    n64    n65                 www.sarbus.com

Jo 
t’ajudo!
Si et trobes en perill o 
creus que pots estar-ho

Atura’m 
i puja-hi
Esperarem que passi 
el perill i, si cal, et 
portarem a la comissaria 
de policia més propera 
de forma gratuïta. 



Zona exclusiva 
per a vianants

Les línies faran servei a totes les parades 
que es trobin en el seu recorregut

xArxA del trAnSPOrt 
urBà de SABAdell
tAnqueM l’eIx CentrAl el 8 I el 9 de SeteMBre 
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Eix central

Zona de concentració 
d’activitats de Festa Major

esPai 
concerts

l’estruch
Pl. de les dones del tèxtil

Parc de catalunya

envelat

Pl. de la creu 
de Barberà

Pl. de Barcelona

Pl. del Pi

Pl. de Montserrat roig

av. de la concòrdia

Pl. de gabriel Pujol
Pl. del vallès Pl. de 

sant roc

CurSeS eSPOrtIVeS: 
sortida i arribada al pg. de Sant Oleguer 
(vegeu: www.sabadell.cat/festamajor)

localitZaciÓ dels esPais
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SBD 2019

la Festa Major de sabadell és possible gràcies a:

aMB la col·laBoraciÓ de

organitZaciÓ

aMB el suPort de

Segueix-nos i participa a:
              
      @aj_sabadell             #fmsbd19 @sabadell_cat

Més informació a:    

www.sabadell.cat/festamajor


