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Bona Festa Major!
Maties Serracant i Camps

Alcalde de Sabadell

Aquesta Festa Major ens trobem al carrer!
Quan em pregunten què és per a mi la Festa Major, 

la meva resposta és: participació, cultura, molta gent 
implicada i amb ganes de fer coses, voluntàries pertot 
arreu, treballadors i treballadores alerta perquè tot vagi 
bé i moltes activitats: colles de foc, colles de cultura 
popular, concurs de garrotins, barraques, cercaviles, 
curses, castell de foc, balls, activitats infantils…

Aquest any és la meva primera Festa Major com a 
alcalde de la ciutat i també –i molt important– és una 
festa fruit d’un procés participatiu, en què molta gent de 
manera altruista ha donat el seu temps per reflexionar, 
donar idees i millorar-la.

Una festa és possible gràcies a l’esforç i la tenacitat 
de totes les entitats que hi participen, que es deixen la 
pell perquè tot el que està programat surti tan bé com 
sigui possible i perquè gaudeixin veient com els altres 
participen en el que han preparat. 

Perquè totes les persones que participem en aquest 
projecte tenim un objectiu comú: continuar construint 
Sabadell com ho fem des de fa molts anys, teixint xarxes 
i bastint una ciutat més participativa i viva!

Per a una Festa Major, 
lliure de sexisMe i PoPular!
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DURANT LA FESTA MAjoR 
INFoRMACIÓ
- telÈFon:

· Des de Sabadell: 010 
· De fora de la ciutat o des del mòbil: 93 745 31 10

Horaris: divendres 1, de 19 a 22 h; dissabte 2, diumenge 3 i dilluns 4, de 9 a 21 h

- PresenCial:
· Edifici Ateneu, pl. de Sant Roc, tots els dies de Festa Major, de 9 a 1 h
· Per a tramitar qualsevol avís, queixa, suggeriment... podeu adreçar-vos a:

   www.sabadell.cat 
contacte

PRoGRAMA DE FESTA MAjoR 

El programa general de la Festa Major es reparteix als domicilis.
A partir del dia 30 d’agost, al SAC del carrer de la Indústria, 10, hi haurà programes abreujats.

- Segueix-nos i participa a:  @sbdcultura #fmsbd17  @sbdjove

- Tota la informació de la Festa Major al teu dispositiu mòbil: 
descarrega’t l’APP de Play Store (Android) o bé m2.sabadell.cat/festamajor

- Més informació a:    www.sabadell.cat/festamajor

URGÈNCIES
Podeu contactar amb la PoliCia MuniCiPal de saBadell:

PUNTS D’ATENCIÓ ALS INFANTS PERDUTS
- Ajuntament (pl. de Sant Roc, 1)

- Punts de la Creu Roja (Eix Macià i pg. de la Plaça Major)

- Oficina descentralitzada de la Policia Municipal  
(Eix Macià cantonada amb Pi i Margall)

- app de Policia          - 900 112 092         
- Oficina descentralitzada a l'eix Macià cantonada Pi i Margall tota la 
Festa Major

PLENARI

COMISSIÓ DE
COMUNICACIÓ

COMISSIÓ DE
CULTURA POPULAR

I TRADICIONAL
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P r o c é s 
participatiu 
Festa Major

PLENARI

COMISSIÓ DE
COMUNICACIÓ

COMISSIÓ 
TERRITORIAL

COMISSIÓ DE
CULTURA POPULAR

I TRADICIONAL

COMISSIÓ 
D’OCI JOVE 

I ALTERNATIU

COMISSIÓ 
DE MÚSICA

PERMANENT

El procés participatiu que determina la Festa 
Major d’enguany va començar pel març del 
2016 i es proposava identificar els elements 
més valorats i els menys acceptats de la festa 
que hi havia fins aleshores, com també recollir 
propostes de millora i, especialment, incorporar 
a l’organització de la Festa Major 2017 una 
estructura que permetés la participació a la 
ciutadania. 

Des del mes d’abril d’enguany, 60 persones 
distribuïdes en  comissions, grups de treball, 
Comissió Permanent i finalment al Plenari han 
estat treballant per fer possible que la Festa 
Major de la ciutat sigui més participativa i, amb 
la seva dedicació i esforç, més de tothom.

Moltes gràcies!!!

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

suma’t-hi!!!

http://procesparticipatiufestamajor.blogspot.com.es/
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el Fil de la Festa tradiCional

DIvENDRES 1 DE SETEMBRE

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, a càrrec de la companyia Atempo
21.25 h - NO VOLEM DORMIR!

DISSABTE 2 DE SETEMBRE

10 h
II APLEC DE FESTA MAJOR (àpat popular)
Esplanada del costat d ela pl. d’Ernest Lluch

12 h
EXPOSICIÓ COLLES DE FOC DE LA CIUTAT
Casal Pere Quart

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

18 h
CERCAVILA DE FESTA MAJOR
Inici pl. de la Creu Alta, arribada a pl. de Sant Roc

19 h
ACTUACIÓ CASTELLERA DE VIGÍLIA
Pl. de Sant Roc

20 h
VERSOTS DE FESTA MAJOR
Pl. de Sant Roc

21 h
SABAFLAIX GEGANT (cercavila nocturna de gegants)
Pl. de Sant Roc

DIUMENGE 3 DE SETEMBRE

10 h
GALEJADA DE TRABUCAIRES
Inici a pl. d’Antoni Llonch

D’11 a 13.30 h i de 18.30 a 20.30 h
EXPOGEGANT
Casa Duran entrada pel c. de Sant Joan
 

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

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

18.30 h
20è BALL DE LA BOLA
Pl. de Sant Roc

21 h
CERCAVILA INFERNAL
Eix central de la ciutat de nord a sud

23 h
CANTADA D'HAVANERES AMB TELA MARINERA I 
ULTRAMAR
Pl. del Vallès

DILLUNS 4 DE SETEMBRE

11 h
TROBADA DE PUNTAIRES
Rambla cantonada amb el c. de Sant Antoni Maria 
Claret

11 h
TALLER DE GEGANTS I EXPOGEGANT
Casa Duran, entrada pel c. de Sant Joan

18 h
PLANTADA DE GEGANTS
Racó del Campanar

18 h
TALLER DE CASTELLS
Pl. de l'Alcalde Marcet

18.30 h
CERCAVILA DE GEGANTS
Carrers i places de la ciutat

20 h
CONCERT DE CORALS 
Pl. de Sant Roc

22 h
CASTELL DE FOCS
Parc de Catalunya

22.15 h
FI DE FESTA AMB LA SALSETA DEL POBLE SEC
Eix Macià, a l'EspaiConcert
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el Fil de la Festa de Punta a Punta

DISSABTE 2 DE SETEMBRE

23 h
BALL TRONERA, AMB L’ORQUESTRA MANHATTAN
Pl. del Mestre Planas

DIUMENGE 3 DE SETEMBRE

10.30 h
CONCENTRACIÓ DE SEAT 600
C. de Pi i Margall, davant del c. de Lluís

11.30 h 
GIMCANA DE PUNTA A PUNTA
Eix central de la ciutat de nord a sud

18 h
PASSEJADA I EXPOSICIÓ DE VESPES I MOTOS CLÀS-
SIQUES
Pl. de l’Alcalde Marcet

18.30 h
ESPECTACLE ITINERANT: Zeppelin i Trasto-karts
Av. de Barberà cantonada amb la Gran Via fins a l’av. 
de Barberà cantonada amb pg. dels Almogàvers

18.30 h
ESPECTACLE ITINERANT:  
The nets i les pompiers, amb la companyia La Tal
Av. de la Concòrdia fins a l’av. de Matadepera  
cantonada amb el c. de Salenques

19 h
CLASSE OBERTA DE SWING
Pl. de l’Àngel

19 h
ELS ESCAMOTS DE L’OSV
Pl. de la Creu de Barberà

19 h
ELS ESCAMOTS DE L’OSV
Pl. de la Creu Alta

21 h
ELS ESCAMOTS DE L’OSV
Av. de Matadepera cantonada amb el c. de Balaguer

21.30 h
CONCERT I BALLADA DE SWING
Pl. de l’Alcalde Marcet

23 h
BALL TRONERA AMB L’ORQUESTRA MANHATTAN
Av. de la Concòrdia

DILLUNS 4 DE SETEMBRE

11.30 h
ELS ESCAMOTS DE L’OSV
Pl. de Barcelona

12 h
ESPECTACLE ITINERANT: El petit Lilo, amb la  
companyia Actua Produccions
Av. de Barberà cantonada amb la Gran Via

12 h
ESPECTACLE ITINERANT: Depeluix, amb la companyia 
Efímer
Av. de Matadepera cantonada amb  
el c. de les Salenques i l’av. de la Concòrdia

12.30 h
ELS ESCAMOTS DE L’OSV
C. de Pi i Margall

13.30 h
ELS ESCAMOTS DE L’OSV
Av. de la Concòrdia (davant dels porxos)
Carrers i places de la ciutat

Av. de Matadepera

Av. de la Concòrdia

Eix Macià

Pl. de la Creu Alta

Pl. Sant Roc

Av. de Barberà

Pl. de la Creu 
de Barberà
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el Fil de la nit

DIvENDRES 1 DE SETEMBRE

21.30 h
CONCERT DE LA COORDINADORA DE MÚSICS DE 
SABADELL
Pl. del Vallès

22.30 h
NORA NORMAN
Pl. de Sant Roc

NIT ELECTRÒNICA 
Eix Macià, a l’EspaiConcert

22 h - Dj LOKITO LOPONGO
23.30 h - LES SUEQUES
01 h - DJ THE ZOMBIE KIDS

MÚSICA A L’ESTRUCH 
L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140

00.30 h - OEST TRIP
01.30 h - BEATBOYS

DISSABTE 2 DE SETEMBRE

22 h
LA LA… BAND!!!, a càrrec de la Banda de Música de 
Sabadell
Pl. de Sant Roc

NIT PER A TOTHOM
Eix Macià, a l’EspaiConcert

21 h - ELS AMICS DE LES ARTS 
22.30 h - WILD GOATS
23.30 h - CHAMBAO
01.30 h - OVELLA XAO

MÚSICA A L’ESTRUCH 
L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140

00.30 h - DEMETRIOS 
01.30 h - SANTO MACHANGO en concert

DIUMENGE 3 DE SETEMBRE

22 h
D’KANTAKA presenta Reflejo del alma
Pl. de Sant Roc

NIT DE BARRAQUES
Eix Macià, a l’EspaiConcert

23 h - KOBAN
24 h - LÁGRIMAS DE SANGRE 
01.30 h - MAFALDA
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el Fil dels Balls i l’envelat

DIvENDRES 1 DE SETEMBRE

21.30 h
NIT DE TANGO AMB EXILIO NEW TANGO
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

DISSABTE 2 DE SETEMBRE

11 h
TALLER DE SARDANES
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

12 h
SARDANES AMB LA COBLA SABADELL
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

18 h
BALLADA DE COUNTRY
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

RACÓ CUBÀ 
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

21 h - SOPAR POPULAR
23 h - BALL AMB L’ORQUESTRA AGUSTÍN ASPA

DIUMENGE 3 DE SETEMBRE

12 h
DANSES TRADICIONALS IRLANDESES, TALLERS I 
EXHIBICIÓ
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

18 h
BALLS TRADICIONALS, AMB CUL DE SAC
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

20 h
BALLS D’ENVELAT, AMB ELS MINISTRILS
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

22 h
SARDANES, AMB LA COBLA JOVENÍVOLA
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

24 h
ROCK’ N ‘ROLL, AMB AL SÁNCHEZ & THE SPEEDWAYS 
RUNNERS
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

DILLUNS 4 DE SETEMBRE

11 h
BALLS TRADICIONALS, AMB DANSES AL CARRER
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

18 h
SARDANES, AMB LA COBLA NOVA VALLÈS
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat
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el Fil de la Festa dels joves

DIvENDRES 1 DE SETEMBRE

OCI A L’ESTRUCH
L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140

20.30 h - HE VINGUT A OBLIDAR LA MEVA 
REALITAT, a càrrec d’Arcadi Bages
22.30 h - QUI DIUEN QUE SOC, a càrrec de Txe 
Roimeser
23 h - ¿Y AHORA QUÉ?, a càrrec de Puntocero 
Company

DISSABTE 2 DE SETEMBRE

10 h
JORNADES DE ROL, TAULA I GO, AMB EL REFUGIO DEL 
SÁTIRO
Casal Pere Quart, Rambla, 69

11 h
ELECTROVERMUT DE FESTA MAJOR DE L’EMBASSA’T
Pl. de Miquel Crusafont

OCI A L’ESTRUCH
L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140

 
20 h - CABARET GARBUIX, a càrrec de V de Vavel
 20.30 h - QUE NO T’EMBOLIQUIN. VINE A FER 
CIRC!, a càrrec de la cia. Sifó
 21.30 h - WORKSHOP IMMERSIU DE TERROR!,  
a càrrec d’All Vr Education
 21.30 h - TALLER DRAWDIO, a càrrec de Lina 
Bautista
 23 h - SINESTESIA, a càrrec d’Iron Skulls Co.

DIUMENGE 3 DE SETEMBRE

10 h
JORNADES DE ROL, TAULA I GO, AMB EL REFUGIO DEL 
SÁTIRO
Casal Pere Quart, Rambla, 69

11.30 h 
GIMCANA DE PUNTA A PUNTA
Eix central de la ciutat de nord a sud

19 h
XOCOLATA EXPRESS EN VIU!
L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140

i tota la programació de la festa de sempre: cercaviles, ballades, concursos, jocs, teatre 
al carrer, activitats esportives...

30 d’agost
troBada d’iniCi de Festa Major
20 h Plaça de Cristóbal ramos (torre-romeu)

· a partir de les 19 h hi haurà animació  
i activitats a la plaça
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20 h
assaig esPeCial de Festa Major al 
Carrer, a CÀrreC dels Castellers de 
saBadell
Pl. de Sant Roc
Els Castellers de Sabadell conviden tothom a 
compartir l’assaig. Es repartiran samarretes a 
tots els participants.
Organització: Castellers de Sabadell

18.30 h
CerCavila Petita de l’aniMalada
Pg. de la Plaça Major
Recorregut: pg. de Manresa, c. de Sant Antoni, 
c. de Gràcia, c. de l’Escola Industrial, c. d’en 
Font, pl. de les Marquilles, c. de Sant Quirze, 
c. de Gràcia, c. de la Rosa i pg. de la Plaça Major.
Colles participants: Forques de Can Deu, 
Banyetes de la Creu Alta, Colla de Bastoners de 
Sabadell i Animalada Petita.
Organització: Comissió de Festes Populars de Saba-
dell (CFPS)

21 h
soPar de CarManYola
Pg. de la Plaça Major
Organització: Comissió de Festes Populars de Saba-
dell (CFPS)

22.30 h
CerCavila de l’aniMalada
Pg. de la Plaça Major
Recorregut: pg. de Manresa, pg. de la Plaça 
Major, pl. del Pedregar, c. de la Borriana, c. de 
Marià Fortuny, pl. de l’Àngel, c. de les Valls, c. 
de Jesús, c. de Sant Antoni, c. de Gràcia, c. de 
l’Escola Industrial, c. de Colom, c. d’en Font, 
pl. de les Marquilles, c. de Sant Quirze, c. de 
Gràcia, c. de la Rosa i pg. de la Plaça Major.

Colles participants: Colla de Bastoners de Sabadell, 
Diables de la Creu Alta, Bruixes del Nord, Gegants 
de la Creu Alta, Gegants de la Concòrdia, Gegants de 
Gràcia i Animalada.
Organització: Comissió de Festes Populars de Sabadell 
(CFPS)

00.30 h
PregÓ d’iniCi de BarraQues
Pg. de la Plaça Major
Organització: Comissió de Festes Populars de Saba-
dell (CFPS)

01 h
dj sendo
Pg. de la Plaça Major
Organització: Comissió de Festes Populars de Saba-
dell (CFPS)

9 h
torneig internaCional d’esCaCs Ciutat 
de saBadell
Pavelló Municipal de Cal Balsach
Fins a les 13 h i de 16 a 22 h
Organització: Societat Coral Colón

17.30 h
la CiÈnCia s’engalana Per Festa Major
Pl. del Gas
Organització: Museu del Gas de la Fundació Gas 
Natural Fenosa

18 h
14è oPen d’esQuaix de Festa Major
Club Tennis Sabadell, c. de Prat de la Riba, 91
Informació i inscripcions fins al 30 d’agost, a les 
18 h, a les oficines de l’entitat o al  
tel. 93 726 45 00.
Fins a les 22 h.
Organització: Club Tennis Sabadell

1 divendres

30 dimecres



18 h
16è CaMPionat de PÀdel de Festa Major
Cercle Sabadellès 1856, ctra. de Bellaterra, km 5,10
Informació i inscripcions fins al 30 d’agost, a les 
16 h, a les oficines de l’entitat o al tel. 93 721 
51 54.
Fins a les 22 h. Activitat no gratuïta.
Organització: Cercle Sabadellès 1856

18 h
17è CaMPionat de tennis de Festa Major
Cercle Sabadellès 1856, ctra. de Bellaterra, km 5,10
Informació i inscripcions fins al 30 d’agost, a les 
16 h, a les oficines de l’entitat o al tel. 93 721 
51 54.
Fins a les 22 h. Activitat no gratuïta.
Organització: Cercle Sabadellès 1856

19 h
51è CaMPionat de saBadell de tennis de 
taula
Sala de Tennis de Taula de Cal Balsach, c. de 
Maria de Bell-lloc, 35
Informació i inscripcions: a la seu de l’entitat, de 
18 a 22 h, a www.falconstt.cat, a falconssabade-
llae@hotmail.com o al tel. 620 806 458 (Richard 
Garcia).
Fins a les 22.30 h. Categoria federats.
Organització: Falcons Sabadell Associació Esportiva

20 h
CaMPionat de Billar Pool-51 Festa 
Major
Snooker Sabadell, c. de Vilarrúbias, 114
Informació i inscripcions a Snooker Sabadell, de 
18 a 2 h, o al tel. 93 726 12 68.
Open handicap (sense categoria).
Organització: Snooker Sabadell

18 h
desPertar de Festa Major: ConCurs  
de voltes del Ball del rodet
Pl. de Sant Roc
- Vine a conèixer el Rodet: pinta el teu Rodet, el 
capgròs de Festa Major
- Concurs de voltes de la Bobina: fem voltar la 
nova germaneta del Rodet amb els més petits 
de la ciutat
- Concurs de voltes del Rodet: prova de fer el 
màxim de voltes possibles en mig minut amb el 
Rodet posat
Organització: Colla de Bastoners de Sabadell

19.30 h
desPertar de Festa Major: Ball del 
rodet
Pl. de Sant Roc
Voltes del Rodet: salves de morter i les voltes 
del guanyador del concurs del Rodet. Gaudeix 
d’una dansa popular molt nostrada i per a tots 
els públics.
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
Els geganters i músics de totes les colles gegan-
teres de Sabadell porten els gegants de la ciutat 
al despertar de Festa Major. 
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: Coordinadora de Gegants de Sabadell
Hi col·laboren: Gegants de Covadonga, Gegants 
de la Concòrdia (CAERC), Gegants i Capgrossos de 
Sabadell, Gegants i Grallers de Gràcia, Gegants de la 
Creu Alta i Gegant de l’Agrupació de Pessebristes de 
Sabadell

12

1 divendres
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20.15 h
desPertar de Festa Major: Pilars 
d’iniCi de Festa Major
Pl. de Sant Roc
Organització: Castellers de Sabadell

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 Feliu, pl. del 
Gas, c. de l’Advocat Cirera i pl. de Sant Roc.
Organització: Ball de Diables de Sabadell

21 h
PregÓ de Festa Major a CÀrreC de  
les 13 integrants de l’eQuiP de  
WaterPolo del CluB nataCiÓ saBadell
Pl. de Sant Roc

21.15 h
esPeCtaCle inaugural de Festa Major,  
a càrrec de la companyia atempo
Pl. de Sant Roc
La festa arriba a la ciutat. Espectacle de corda 
voladora amb música en directe.

21.25 h 
no voleM dorMir!
Un any més l’Àvia no vol anar a dormir! Ha con-
vençut tots els gegants per anar de festa! Com 
ho solucionarem?
Organització: Coordinadora de Gegants de Sabadell

21.30 h
ConCert de la Coordinadora de MÚsiCs 
de saBadell
Pl. del Vallès
Blackgers, Idea Música, Sweet Magenta, Nava-
jas de Ockham i Leiden
Organització: Coordinadora de Músics de Sabadell

21.30 h
MÚsiCa CHillout 
C. de Marià Fortuny
Organització: Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme 
i Cala Boca

21.30 h
MÚsiCa dj
C. de Sant Antoni
Organització: Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme i 
establiments del c. de Sant Antoni

22 h
MÚsiCa dj 
C. del Mestre Rius
Organització: Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme 
i Kaguama

22 h
Ballada PoPular aMB MÚsiCa sWing
Pl. del Gas
Organització: Swingcopats

22 h
reCital de Poesia, aMB trenC d’alBa
Casal Pere Quart, Rambla, 69
Organització: Trenc d’Alba

1 divendres



22 h
iniCi de BarraQues
Eix Macià
Organització: Comissió de Festes Populars de Saba-
dell (CFPS)

23 h
MÚsiCa dj
C. de la Borriana
Organització: Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme 
i Socabota

21.30 h
nit de tango, aMB exilio neW tango
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat
Orquestra formada exclusivament per músics 
argentins, reconeguda internacionalment pel 
seu estil porteño, que ens transporta als antics 
cafès de Buenos Aires. 
Organització: Sabadell Tango

22.30 h
nora norMan
Pl. de Sant Roc
Nora Norman està cridada a convertir-se en la 
nova veu de la música soul espanyola.
Aquest 2017, ha format part d’importants festi-
vals i va tenir l’honor d’obrir el concert de Gloria 
Gaynor a Gran Canària el passat mes de maig. 
La cançó Odd One ha entrat entre els 50 temes 
més virals d’Espanya a Spotify. 

21.30 h
He vingut a oBlidar la Meva realitat,  
a càrrec d’arcadi Bages
Ca l’Estruch, c. de Sant Isidre, 140. A la Sala 
d’Exposicions, fins a les 22.30 h
“He vingut a oblidar la meva realitat” és un 
videojoc en grup, d’exploració i introspecció, 
que ens encoratja a parar-nos a pensar sobre les 
nostres vides i la nostra societat occidental.
Nota: Activitat amb places limitades. Es poden 
recollir les invitacions una hora abans de començar 
l’espectacle a la taquilla de Ca l’Estruch

22.00 h
Qui diuen Que soC,  
a càrrec de txe roimeser
L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140. A la Nau B, fins 
a les 23 h
Performance que parteix de la importància de la 
veu en el moment de la comunicació i com trans-
cendeix en la lectura del cos i implica elements 
culturals imposats que estableixen un imaginari 
col·lectiu basat en etiquetes i convencions 
socials.
Nota: Activitat amb places limitades. Es poden 
recollir les invitacions una hora abans de començar 
l’espectacle a la taquilla de Ca l’Estruch

23 h
¿Y aHora QuÉ?,  
a càrrec de Puntocero Company
L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140. A la Vela. Fins 
a les 24 h 
Amb el llenguatge innovador del circ actual i 
les diferents disciplines aèries, tres aeristes i 
una artista plàstica es qüestionen on encaixa 
l’energia femenina dins la societat contemporà-
nia.
Nota: Activitat amb places limitades. Es poden 
recollir les invitacions una hora abans de començar 
l’espectacle a la taquilla de Ca l’Estruch
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22 h
nit eleCtrÒniCa: loKito loPongo
Eix Macià, a l’EspaiConcert
Organització: Comissió de Festes Populars de Saba-
dell (CPFS)

23.15 h
esPeCtaCle de foc, a càrrec de les Bruixes 
del nord i diables de la Creu alta
Eix Macià
A la zona de les barraques.
Organització: Comissió de Festes Populars de 
Sabadell (CFPS) 

23.30 h
nit eleCtrÒniCa: les sueQues
Eix Macià, a l’EspaiConcert
Des del seu primer disc, Cremeu les perles, 
Les Sueques s’han reivindicat amb el seu punk 
irònic i fresc com un dels grups de l’indie fet 
en català més irreverents i altament addictius. 
Amb Moviment han fet un pas ferm més cap a 
una carrera consolidada, referencial i singular. 
Ara veuen de les arrels dels anys vuitanta per 
crear melodies enganxoses i divertides, sense 
deixar la psicodèlia, el surf i el pop desenfadat i 
estiuenc que les caracteritza.

01 h
nit eleCtrÒniCa: dj tHe ZoMBie Kids
Eix Macià, a l’EspaiConcert
TZK és un dels sons més enèrgics i agitadors 
del panorama actual, sinònim d’avantguarda, 
lifestyle i subcultura.
La impecable tècnica en cabina, la seva actitud 
devastadora i un so ple d’influències old-school 
i electrònica avantguardista donen com a resul-
tat un estil completament propi i identificable. 

24 h
MÚsiCa dj 
C. de Sant Quirze
Organització: Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme 
i Bouquet

24 h
MÚsiCa dj
C. de Marià Fortuny cantonada amb la pl. de 
l’Àngel
Organització: Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme i 
Wild Geese

00.30 h
ConCert: oest triP
L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140
Banda catalana de pop-rock, folk i tints psico-
dèlics que la primavera de l’any passat va cul-
minar un conjunt de cançons que donen forma 
al treball Era. Ara és el torn de treure a la llum 
Em vas dir, primer senzill d’aquest àlbum ple de 
pinzellades oníriques i lletres amb gran força 
simbòlica que estrena en exclusiva Enderrock.

01.30 h
ConCert: tHe BeatBoYs
L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140
The Beatboys rendeix tribut a la banda més 
influent de la història, The Beatles. El seu reper-
tori abraça totes les èpoques, 1963-1966 i 1967-
1970, fent servir els mateixos instruments que 
el quartet anglès, amb una execució molt fidel. 
El seu xou repassa els seus grans èxits i temes 
no tan coneguts que fan les delícies dels fans 
més entesos. El grup ha estat seleccionat en la 
darrera edició de la International Beatleweek 
aquest estiu a Liverpool, on van les millors 
bandes del planeta.
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2 dissabte
9 h
8a ediCiÓ de les 12 Hores de FutBol sala 
2n nivell (base)
Pavelló Municipal del Sud, c. de Pardo Bazán, 17
Informació i inscripcions al tel. 93 726 59 20.
Organització: Club Grups Arrahona Futbol Sala

9 h
23è torneig de FutBet de Festa Major
Pavelló del Nord, rda. de Collsalarca, 4
Organització: Escola de Futbol de Sabadell

9 h
14è CaMPionat d’esQuaix de Festa Major
Club Tennis Sabadell, c. de Prat de la Riba, 91
Fins a les 19 h.
Organització: Club Tennis Sabadell

10 h
51è CaMPionat de saBadell de tennis de 
taula
Sala de Tennis de Taula Cal Balsach, c. de Maria 
de Bell-lloc, 35
Informació i inscripcions a la seu de l’entitat, de 
18 a 22 h, a www.falconstt.cat, a falconssaba-
dellae@hotmail.com o al 620 806 458 (Richard 
Garcia).
Fins a les 13.30 h, benjamí i aleví no federat. De 
16.30 a 21.30 h, sènior no federat
Organització: Falcons Sabadell Associació Esportiva

10 h
16è CaMPionat de PÀdel de Festa Major
Cercle Sabadellès 1856, ctra. de Bellaterra, km 5,10
Fins a les 18 h.
Organització: Cercle Sabadellès 1856

10 h
17è CaMPionat de tennis de Festa Major
Cercle Sabadellès 1856, ctra. de Bellaterra, km 5,10
Fins a les 18 h.
Organització: Cercle Sabadellès 1856

10 h
saBa-tiC mostra interactiva d’eines digitals i 
tecnològiques innovadores
Jardí de l’Espai Cultura Fundació Sabadell 1859, 
c. d’en Font. Fins a les 19 h.
Exposició, demostracions i tallers de robòtica, 
minidrons, realitat augmentada, hologrames...
Més informació: www.sabadell.cat/innova-
ciosbd

10 h
jornades de rol, taula i go, aMB el 
reFugio del sÁtiro
Casal Pere Quart, Rambla, 69
Dissabte i diumenge, de 10 a 14 i de 16 a 21 h.
Organització: Club de Rol Refugio del Sátiro

10 h
x llaMPeC Festa Major saBadell
Pavelló Municipal de Cal Balsach
Fins a les 13 h.
Organització: Societat Coral Colón

11 h
joCs d’arrel tradiCional
Racó del Campanar
Activitat intergeneracional en què els més petits 
juguen amb gent gran a jocs tradicionals. 
Organització: Ciutat de Sabadell, Allegra,  
Mutuam-La Creueta, Santa Rita, Sarquavitae

11 h
ContaContes 
C. de Sant Antoni
Organització: Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme i 
la Llar del llibre

D’11 a 14 i de 17 a 19 h
tallers aMB Materials reCiClats
Pl. de Gabriel Pujol (Biblioteca Vapor Badia)
Organització: Associació LlibreSolidari.org
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10 h
ii aPleC de Festa Major (àpat popular)
Parc de Catalunya, esplanada al costat de la pl. 
d’Ernest Lluch
Tothom pot portar la seva carmanyola o bé gau-
dir de la fideuà i compartir l’espai que després 
de dinar amenitzarà l’orquestra Mini Strils.
• A les 10 h, venda dels tiquets per a la fideuà. 
Preu, 2 e: una ració de fideuà, beguda i cafè.
• A les 12 h, Diverxop’s, a càrrec de la Puça 
Espectacles, amb una actuació boja, refrescant i 
amb molta música i molta aigua!
• De 14 15.30 h, servei de la fideuà.
• A les 16.30 h, ball amb l’orquestra Mini Strils

11 h
taller de sardanes
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat
Organització: ACF Sabadell Sardanista

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

D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
v PlatÓ FotogrÀFiC de Festa Major
Vestíbul de l’Ajuntament
Vine amb la família i els amics i fes-te una foto 
de record de la Festa Major!
Organització: Càmera Club Sabadell

11 h
Fes-te de l’Índia
Pl. del Vallès
D’11 a 12.30 h. Exhibició de Bollywood, Bhangra, 
Bollyzumba i classe magistral, a càrrec del 
Centre Asana de Sabadell
• D’11 a 14 h. Taller de rangolis (mandales)
• De 12.30 a 14 h. Taller de tatuatge d’henna.
Organització: Indian Sunrises, Centre Asana-AC de 
Bollywood de Sabadell

11.30 h
una aventura Per la Ciutat
Pl. del Gas
Participa en una gimcana per trobar les
molècules del Museu del Gas per la ciutat. 
Organització: Museu del Gas de la Fundació Gas 
Natural Fenosa

D’11 a 14 h i de 17 a 21 h
joCs gegants titirijoCs, 
a càrrec de la companyia sac espectacles
Pl. de Gabriel Pujol (Biblioteca Vapor Badia)
Instal·lació de jocs de fusta gegants per jugar 
en família

D’11 a 14 h 
QuÈ És un traBuCaire?
Pl. de Gabriel Pujol (Biblioteca Vapor Badia)
Taller infantil per conèixer el món dels trabu-
caires
Organització: Trabucaires de Gràcia 

11.45 h
esPeCtaCle itinerant: la festa dels més 
tumàcat, amb la companyia Més tumàcat
Pl. de Sant Roc
Els superherois de Més Tumàcat han vingut a 
salvar-nos de l’avorriment del món. Seguim-los!
Sortida: pl. de Sant Roc, Rambla, c. de la Repú-
blica i c. de les Tres Creus

12.45 h
la Festa dels MÉs tuMÀCat, 
amb la companyia Més tumàcat
Exterior de la Biblioteca Vapor Badia, c. de les 
Tres Creus, 127
Els superherois de Més Tumàcat han arribat a la 
plaça per continuar divertint-nos!

11.30 h
BiCitaPa
Eix Macià
Sortida de l’Eix Macià (davant de les barraques)

2 dissabte
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Recorregut: pl. de Catalunya, rda. de Zamenhof, 
c. de la Unió, c. de Garcilaso, via de Massagué, 
pl. de l’Àngel, c. de les Valls, c. de Calderón, c. 
de la Unió, c. de Colom, c. de l’Estrella, c. de  
Calderón, c. de la Unió, pl. Vallès, c. de Clavé, c. 
del Comte Jofre
Organització: Comissió de Festes Populars de Saba-
dell (CFPS)

12 h
eleCtroverMut de Festa Major
Pl. de Miquel Crusafont
Tercer vermut de Festa Major de l’Embassa’t.
Organització: SBD Sona

12 h
Pati de Contes, a càrrec de vet aquí 2.0
Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13
Fins a les 13 h

De 12 a 14 i de 18 a 21 h
FaMilia’rt. aCtivitats Per a Petits i 
grans
Museu d’Art, c. del Dr. Puig, 16
Espai de lliure accés amb activitats per a petits 
i grans sobre la Casa Turull, les exposicions 
permanents i temporals del Museu

12 h
CaMPionat de Billar Pool-51 Festa 
Major
Snooker Sabadell, c. de Vilarrúbias, 114
Informació i inscripcions a Snooker Sabadell, de 
18 a 2 h, o al tel. 93 726 12 68.
Categoria: parelles mixtes, 1a i 2a categoria.
Organització: Snooker Sabadell

16 h
torneig internaCional d’esCaCs Ciutat 
de saBadell
Pavelló Municipal de Cal Balsach
Fins a les 22 h
Organització: Societat Coral Colón

17 h
Bitlles Catalanes
Pl. de Frederic Mompou
Joc en equips
Organització: Comissió de Festes Populars de Saba-
dell (CFPS)

17.30 h
la Festa del BÀsQuet
Pl. de la Creu Alta
Les inscripcions al 3x3 de bàsquet i concurs de 
triples es faran el mateix dia, de 17.30 a 19.30 h, 
o a l’adreça electrònica de La Balles laballes@
basquetsabadell.com.
De 17.30 a 19 h: acostem el bàsquet als nens i 
a les nenes (Creu Alta Sabadell Bàsquet). De 
les 19 a les 21 h: Rodant cap a la normalitat (CE 
Global Basket). De les 21 a la 01 h: 3x3 i concurs 
de triples (La Balles), places limitades.
Organització: Creu Alta Sabadell Bàsquet, CE Global 
Basket i La Balles

17.45 h
anunCi de la CerCavila aMB els 
traBuCaires
Recorregut: 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 de Sabadell

18 h
CerCavila de Festa Major
Recorregut: 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: Ball de Diables de Sabadell, Ba-
nyetes de la Creu Alta, Cobla Nova Vallès, Colla 
de Bastoners de Sabadell, Colla Gegantera del 
Rodal, Drac l’Antonot de Sabadell, Foc i Forca 
Dragonets de Sabadell, Gegant de l’Agrupació 
de Pessebristes de Sabadell, Geganters i Gra-
llers de Gràcia, Gegants de Covadonga, Gegants 
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de la Creu Alta, Gegants i Capgrossos de la 
Puríssima, Gegants i Capgrossos de Sabadell, 
Gegants i Grallers de la Concòrdia, Grup Sar-
danista Mirant al Cel i Txaranga de la Banda de 
Música de Sabadell.
Organització funcional: Grup de Treball de Cercavila 
de Festa Major de la Comissió de  Cultura Popular

19 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, 15)
Organització: Castellers de Sabadell

20 h
versots de Festa Major
Pl. de Sant Roc
Organització: Ball de Diables de Sabadell

21 h
saBaFlaix gegant (cercavila nocturna de 
gegants)
Els gegants van a dormir a la Casa Duran. 
Acompanya’ls en la cercavila nocturna i fes-los 
llum amb els braçalets fluorescents que han 
preparat per a tothom!
Recorregut: Pl. de Sant Roc, c. de Sant Pau, c. de 
Sant Pere, c. de la República, c. de Narcís Giralt, 
c. de Sant Joan.
Participants: Gegants de la Concòrdia (CAERC), 
Gegants de Covadonga, Gegants i Grallers de 
Gràcia, Gegants de la Creu Alta, Gegants i Cap-
grossos de Sabadell i Gegant de l’Agrupació de 
Pessebristes de Sabadell.
Organització: Coordinadora de Gegants de Sabadell

18 h
esPai taller MalaBars
Eix Macià
Organització: Comissió de Festes Populars de Saba-
dell (CFPS)

18 h
en Bernat, el PesCador
Pl. del Gas
Espectacle familiar de titelles en què es reflexio-
na sobre la cura del medi ambient i el reciclatge
Organització: Museu del Gas de la Fundació Gas 
Natural Fenosa

18 h
en CisQuet de saBadell
Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13
Conte ambientat en el Sabadell tèxtil de princi-
pis de segle XX
A partir de 3 anys. Places limitades, per ordre 
d’arribada

18 i 19 h
Pati de Contes, a càrrec de joan de Boher
Alliance Française, c. de Sant Joan, 35
Dues sessions: a les 18 i a les 19 h

18 i 19 h
Pati de Contes, a càrrec de suc de Contes
Escola Bressol Cau Catau, pl. del Vallès, 13
Dues sessions: a les 18 i a les 19 h

18 h
Canta i Balla, amb jaume Barri
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la Biblioteca 
Vapor Badia)

18 h
Ballada de CountrY
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat
Fins a les 21 h
Organització: Amics del Country de Sabadell

19 h
els esCaMots de l’osv
C. de les Tres Creus, 127 (Biblioteca Vapor 
Badia)
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19 h
reCital de Poesia, HoMenatge a Miguel 
HernÁndeZ
Casal Pere Quart, Rambla, 69
Homenatge al poeta en el 75è aniversari de la 
seva mort
Organització: Pensamiento Poético, Agrupación de 
Poetas Populares

19 h
Ballada de sWing
Rambla cantonada amb el c. de la República
Organització: Swingcopats

19.30 h
CorreBars
Carrers i places de la ciutat
Cal estar atents a les xarxes socials
Organització: Comissió de Festes Populars de Saba-
dell (CFPS)

20 h
els esCaMots de l’osv
Rambla, cantonada amb el c. de Lacy

19.30 h
Classe Magistral (zumba i lindy hop)
Pl. del Dr. Robert
Fins a les 21.30 h
Organització: Ajuntament de Sabadell
Hi col·laboren: Swingcopats, Gimnàs Municipal de Sa-
badell, Piscines Municipals Joan Serra, Club Natació 
Sabadell, Club Squash Malibú Esportiu i Club Tennis 
Sabadell

20 h 
tallers de dansa irlandesa 
C. de Marià Fortuny cantonada amb la pl. de 
l’Àngel
Organització: Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme 
i Wild Geese

20 h
MÚsiCa dj
C. de Sant Antoni
Organització: Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme i 
establiments del c. de Sant Antoni

20 h
taller d’iniCiaCiÓ al tango
Pati del Casal Pere Quart (Rambla, 69)
- De 19.30 a 21 h: taller d’iniciació al tango
- De 21 a 24 h: pràctica guiada
Organització: Sabadell Tango

20 h
CaBaret garBuix, a càrrec de v de vavel
Pati de l’Estruch, c. de Sant Isidre, 140
Fins a les 20.30 h
Cabaret Garbuix és una proposta lúdica i diver-
tida que extreu els millors números de circ de 
l’espectacle Garbuix. Circ en estat pur.

20.30 h
Que no t’eMBoliQuin. vine a Fer CirC!,  
a càrrec de la cia. sifó
L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140
A la Nau B. Taller d’iniciació al circ. Dos torns: 
de 20.30 a 21.30 h i de 21.45 a 22.45 h.
Taller de tècniques de circ per a joves. Força, 
equilibri i art. Cal portar roba còmoda.
Inscripcions: a l’Estruch una hora abans del 
començament del taller 
Nota: activitat amb places limitades. Es poden 
recollir les invitacions una hora abans de començar 
l’espectacle a la taquilla de Ca l’Estruch

20 h
esPeCtaCle itinerant: the coer Machine, 
amb la companyia el sidral
Pl. del Pi-Pi
Uns personatges estrafolaris, dalt del vehicle de 
l’amor... 1a passada: pl. del Pi-pi, c. de l’Escola 
Industrial, c. de Colom i pl. de Sant Jaume
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20 h
Festa BollYWood
Eix Macià, escenari petit
Organització: Comissió de Festes Populars de Saba-
dell (CFPS)

20 h
rÀdio traMa en direCte
Eix Macià
A la barraca de l’MPS
Organització: Comissió de Festes Populars de Saba-
dell (CFPS)

20 h
MÚsiCa CHillout 
C. de Marià Fortuny
Organització: Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme 
i Cala Boca

20.30 h
danses d’andalusia
Pl. del Vallès
Organització: AASS de los Ballesteros en Catalunya

21 h
raCÓ CuBÀ: soPar PoPular
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat
Sopar típic cubà 
Més informació i reserves: 649 09 93 25
Organització: Casal d’Amistat Catalano-Cubà de 
Sabadell

23 h
raCÓ CuBÀ: Ball, aMB l’orQuestra 
agustÍn asPa
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat
A partir de les 23 h, música cubana en direc-
te amb l’orquestra Agustín Aspa y su grupo 
Habana
Organització: Casal d’Amistat Catalano-Cubà de 
Sabadell

21 h
els esCaMots de l’osv
Pl. de l’Imperial 

21 h
esPeCtaCle itinerant: the coer machine 
amb la companyia el sidral
Pl. de Sant Jaume
Uns personatges estrafolaris, dalt del vehicle 
de l’amor... Vigila: les fletxes de Cupido són 
infal·libles i tenen molt bona punteria.
2a passada: pl. de Sant Jaume, pl. de les Mar-
quilles i pl. del Gas

21.30 h
danses de MÚrCia
Pl. del Vallès
Organització: Centro Regional de Murcia 

22 h
MÚsiCa dj
C. del Mestre Rius
Organització: Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme 
i Kaguama

23 h
MÚsiCa dj 
C. de la Borriana
Organització: Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme 
i Socabota
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21.30 h
WorKsHoP iMMersiu de terror!, a càrrec 
de all vr education
L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140
A la Sala d’Exposicions. A partir de 16 anys. 
Màxim 30 persones.
Esteu preparats per viure una experiència terro-
rífica de realitat virtual immersiva? Experimenta 
el terror en primera persona, creant-te les teves 
pròpies ulleres DIY cardboard, per submergir-te 
i viure històries de por extrema amb el telèfon 
mòbil. 
Nota: activitat amb places limitades. Es poden 
recollir les invitacions una hora abans de començar 
l’espectacle a la taquilla de Ca l’Estruch

21.30 h
taller draWdio, a càrrec de lina Bautista
L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140
Al Taller 6. Màxim 20 persones
El Drawdio 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-ne un al taller. Podràs 
construir-te un drawdio soldant tu mateix i 
després te’l podràs emportar a casa. 
Nota: activitat amb places limitades. Es poden 
recollir les inscripcions una hora abans de començar 
l’espectacle a la taquilla de Ca l’Estruch

23 h
sinestÈsia, a càrrec d’iron skulls Co.
L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140
El hip-hop, l’acrobàcia i la dansa contemporània 
es fusionen per crear un llenguatge on l’humà i 
l’animal s’uneixen, convidant l’espectador a un 
joc d’interferències sensorials. 
Nota: activitat amb places limitades. Es poden 
recollir les inscripcions una hora abans de començar 
l’espectacle a la taquilla de Ca l’Estruch

22 h
la la… Band!!!, a càrrec de la Banda de 
Música de sabadell
Pl. de Sant Roc
Els temes de La La Land seran el punt de partida 
del concert de la Banda de Música de Sabadell 
i la cantant Marta Valero. Junts recordaran els 
moments més emotius dels millors musicals de 
tots els temps.

23 h
Ball tronera, aMB l’orQuestra  
ManHattan
Pl. del Mestre Planas
Orquestra de 10 components que farà gaudir 
d’una nit de ball amb música per a tothom.

23.30 h 
ConCert FolK irlandÈs i MÚsiCa dj 
C. de Marià Fortuny cantonada amb la pl. de 
l’Àngel
Organització: Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme 
i Wild Geese

24 h
MÚsiCa aMB dj 
C. de Sant Quirze
Organització: Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme 
i Bouquet

2 dissabte



24

21 h
els aMiCs de les arts presenta un estrany 
poder
Eix Macià, a l’EspaiConcert
Pop, optimisme i un cru sentit de l’humor. 
Això traspua Un estrany poder, el quart àlbum 
d’estudi d’Els Amics de les Arts, una de les 
bandes clau del pop-rock català, que, en aquest 
nou treball, puja un esglaó essencial de la seva 
imparable carrera.

22.30 h
Wild goats en concert
Eix Macià, escenari petit
Organització: Coordinadora de Músics de Sabadell

23.15 h
esPeCtaCle de FoC, a càrrec de les Forques 
de Can deu
Eix Macià
A la zona de les barraques
Organització: Comissió de Festes Populars de Saba-
dell (CFPS)

00.30 h
deMetrios en concert
L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140
Demetrios neix amb la intenció de rendir honor 
a The Meters, grup de New Orleans mític en la 
història de la música funk. 

01.30 h
santo MaCHango en concert
L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140
Santo Machango és un projecte que barreja el 
funk, el rap i el rock. 

23.30 h
CHaMBao
Eix Macià, a l’EspaiConcert
Chambao arriba en concert per transmetre’ns 
tota la seva màgia. Amb l’energia de les seves 
cançons de sempre i els nous ritmes del seu úl-
tim treball Nuevo Ciclo. El disc l’han produït jun-
tament amb Eduardo Cabra, Visitante del grupo 
Calle13 i va ser nominat als Latin Grammy 2016. 
Així el repertori de Chambao introdueix nous 
ritmes, textures i cançons plenes de musicalitat 
i alegria. Després de celebrar la primera dècada 
de Chambao amb 10 años Around The World, 
María del Mar Rodriguez Carnero, Lamari, dona 
sincera i directa, continua sense parar portant el 
seu art per tot el món.

01.30 h
ovella xao
Eix Macià, a l’EspaiConcert
Ovella Xao és un ramat d’ovelles que fan música 
en comptes de fer “be” i enamorats de pasturar 
per tots els pobles i ciutats d’arreu del món fent 
sonar les seves cançons, encenent totes les 
festes i fent ballar i cantar a tothom.
Organització: Comissió de Festes Populars de Saba-
dell (CFPS)

2 dissabte





CURSA PoPULAR 
DE FESTA MAjoR

Diumenge 3 de setembre 
de 2017, de 9 a 12.30 h

Us informem que per a la celebració de 
la cursa popular de la Festa Major de 
Sabadell, el diumenge 3 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.

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.
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Per a qualsevol dubte 
o aclariment, 

us podeu adreçar al telèfon 

93 745 31 50
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3 diumenge
9 h
39a Cursa PoPular de saBadell, 12a 
Mitja MaratÓ Ciutat de saBadell i 5a 
Cursa la dels 14
Passeig de Sant Oleguer
Inscripcions fins al divendres 1 de setembre, a 
les 20 h, a www.sabadell.cat i www.rockthes-
port.com/evento/cursesfestamajor2017 o els 
punts d'accés gratuïts: Intersport Molins (Ram-
bla, 111) i Joventut Atlètica Sabadell (camí de 
Can Quadres, 179). Els participants de la Cursa 
Popular i La dels 14 han d'haver nascut l'any 
2004 o abans.
Nombre màxim d'inscripcions a la Mitja Marató: 
1.300. Nombre màxim d'inscripcions a La cursa 
dels 14: 200. En fer la inscripció es rebrà un 
missatge de conformitat i número de dorsal, que 
s’haurà d'imprimir i presentar signat per retirar 
el dorsal el dissabte 3 de setembre a Renault - 
Auser (rda. de Ponent, 127), de 10 a 13 i de 17 a 
20 h. També es podrà recollir el dorsal el mateix 
dia de la cursa de 8 a 8.45 h al pati de l'Escola 
Salesians.
Informació general: Regidoria d'Esports al 93 
745 31 50.
Recorregut: 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 Grana-
dos, rda. de Zamenhof, via de Massagué, pg. de 
Manresa, pg. de la Plaça Major, Rambla, av. de 
Barberà, c. de Brutau, pg. de Sant Oleguer.
3 curses en un mateix recorregut: 7 km (Cursa 
Popular amb 1 volta al circuit), 14 km (La dels 
14 amb 2 voltes al circuit) i 21 km (Mitja Marató 
amb 3 voltes al circuit i un total de 21.097 m).
Organització: Ajuntament de Sabadell, Sabadell 
Atletisme i Associació Esportiva Mitja Marató
Hi col·laboren: Diputació de Barcelona, Renault-
Auser, BBVA, Gálvez, Club Natació Sabadell, Joventut 
Atlètica Sabadell, Intersport Molins, Teka, Hotel Urpí, 
Serrat, Coca-cola, Mas Bacus, El Corte Inglés, Endeka 
Sports, McDonalds, Dinàmic Salut Esportiva.
Hi participen: Voluntaris Terrassa i Protecció Civil

9 h
8a ediCiÓ de les 12 Hores de FutBol sala 
sèniors
Pavelló Municipal del Sud, c. de Pardo Bazán, 17
Informació i inscripcions al tel. 93 726 59 20
Fins a les 21 h
Organització: Club Grups Arrahona Futbol Sala

9 h
11a ediCiÓ de les 12 Hores de FutBet de 
Festa Major
Pavelló Municipal de Cal Balsach
Informació i inscripcions: a l'Associació Espor-
tiva de Futbet de Sabadell, c. del Portal de la 
Floresta, 24, al Centre Cívic de Can Deu, de 19 a 
20.30 h, o al tel. 647 642 894 (Sr. Bailón).
Pavelló Municipal de Cal Balsach i Pavelló Muni-
cipal del Nord. Fins a les 21 h.
Organització: Associació Esportiva de Futbet de 
Sabadell

10 h
jornades de rol, taula i go - reFugio 
del sÁtiro
Casal Pere Quart, Rambla, 69
Dissabte i diumenge, de 10 a 14 i de 16 a 21 h.
Organització: Club de Rol Refugio del Sátiro

10 h
xvi exHiBiCiÓ de ModelisMe naval
Parc de Catalunya, al llac
Informació i inscripcions al 93 726 01 86 o el 
mateix dia al lloc de la navegació
Fins a les 14 h
Organització: Agrupació Artística de Modelistes 
Aeronavals de Sabadell

10 h
siMultÀnies d’esCaCs
Pavelló Municipal de Cal Balsach
Fins a les 13 h
Organització: Societat Coral Colón
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10 h
ix giMCana FotogrÀFiCa de Festa Major
Acadèmia Catòlica, c. de Sant Joan, 20
Activitat no gratuïta.
Concurs fotogràfic dels actes de tota la Festa 
Major al carrer. Inclou sessió fotogràfica amb 
models, el diumenge al matí.
Inscripcions per a la gimcana: a la seu de 
Càmera Club Sabadell (c. de Sant Joan, 20, de 10 
a 10.45 h). 
Informació i bases a www.cameraclubsabadell.cat.
Organització: Càmera Club Sabadell

10 h
galejada de traBuCaires
Sortida de la pl. d'Antoni Llonch cap al c. de 
les Tres Creus, pl. de Miquel Crusafont, pl. del 
Pedregar i pl. de Sant Roc.
Galejada final a la pl. de Sant Roc.
Organització: Trabucaires de Gràcia

10.30 h
ConCentraCiÓ de seat 600
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 9.30 a 10.30 h: esmorzar de germanor
• De 10.30 a 12.30 h: gimcana i lliurament de 
trofeus als més traçuts, al cotxe que ve de més 
lluny, al cotxe més ben guarnit, etc.
Organització: Club dels 600 de Sabadell

11 h
4t oPen de PsiCoBloC de saBadell
Piscina del Poliesportiu Municipal de Cal Mar-
cet, c. del Riu-sec, 54
Informació al tel. 93 720 98 24, a info@la-
panxadelbou.com o a les instal·lacions del c. de 
Quintana, 80.
Fins a les 23 h. Competició d'escalada sense 
corda sobre l'aigua de la piscina de Cal Marcet.
Organització: Club d’Escalada La Panxa del Bou i Unió 
Excursionista Sabadell

11 h
Classe Magistral
C. de Sant Antoni
Organització: Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme i 
Body Center

11 h
2n Be soul Festival de HiP-HoP
Parc de Catalunya, pl. de l'Argub
Informació al tel. 658 05 69 50.
Fins a les 21 h. Festival de hip-hop, tallers i 
altres activitats. 
Organització: Club Esquaix Malibú Esportiu i Soul 
Dance Center

D’11 a 14 i de 17 a 21 h
joCs gegants titirijoCs, a càrrec de la 
companyia sac espectacles
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la Biblioteca 
Vapor Badia)
Instal·lació de jocs de fusta gegants per jugar 
en família

12 h
esPeCtaCle inFantil, a càrrec de  
Bufanúvols amb Pau tarruell
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la Biblioteca 
Vapor Badia)

11.30 h
tot un univers de Contes
Museu del Gas de la Fundació Gas Natural 
Fenosa
Rondalles i contes per celebrar la Festa Major
Organització: Museu del Gas de la Fundació Gas 
Natural Fenosa

3 diumenge
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11.30 h 
giMCana de Punta a Punta
Eix central de la ciutat de nord a sud
Activitat sorgida del programa “Els nois i les 
noies tenen la paraula”
Gimcana de 6 proves, d’11.30 a 14 h, més una 
prova final al vespre, a les 20 h
Inscripcions durant tot el dia al mateix lloc de 
les proves. Per inscriure-s'hi, cal formar un 
grup de 3 a 5 persones d’entre 12 i 17 anys. La 
inscripció és gratuïta. 

També es podran fer les proves individualment 
sense participar ni estar inscrit a la gimcana.

• Bicicletada
Av. de la Concòrdia (alçada dels porxos) 
• Cursa de sacs
Via de Massagué (alçada de la pl. de l’Alcalde 
Marcet)
• Pregunta de sèrie
Av. de Matadepera, cantonada amb el c. de les 
Salenques
• triples
Rambla (alçada de la pl. de l’Imperial)
• xuts relliscosos
Av. de Barberà (alçada de la pl. del Mestre 
Planas)
• lliscador d'aigua
Av. de Barberà (cantonada amb el pg. dels 
Almogàvers)

Prova final sorpresa: 20 h, al parc de Catalunya 
(pl. d’Ernest Lluch)

11.30 h
12a Cursa PoPular inFantil de saBadell
Passeig de Sant Oleguer
Per a nois i noies nascuts entre els anys 2005 
i 2013. Inscripcions a www.sabadell.cat fins al 
divendres 1 de setembre, a les 20 h. En fer la 
inscripció es rebrà un missatge de conformitat 

i número de dorsal, que s'haurà d'imprimir i pre-
sentar signat per retirar el dorsal el dissabte 2 
de setembre a Reunault-Auser (rda. de Ponent, 
127) de 10 a 13 i de 16 a 20 h. També es podran 
recollir el mateix dia al pati de l'Escola Sale-
sians, de 9.15 a 11.15 h.
Informació general: Regidoria d'Esports al 
93 745 31 50
Recorreguts: de 600 m per als més petits (2010-
2013), de 1.000 m per als mitjans (2008-2009) i 
de 2.000 m per als més grans (2005-2007). No 
hi haurà classificacions per categories. 
Punt de concentració: Escola Salesians.
Organització: Ajuntament de Sabadell, Sabadell 
Atletisme i Associació Esportiva Mitja Marató
Hi col·laboren: Diputació de Barcelona, Renault-
Auser, BBVA, Gálvez, Club Natació Sabadell, Joventut 
Atlètica Sabadell, Intersport Molins, Teka, Hotel Urpí, 
Serrat, Coca-cola, Mas Bacus, El Corte Inglés, Endeka 
Sports, McDonalds, Dinàmic Salut Esportiva.
Hi participen: Voluntaris de Terrassa i Protecció 
Civil

12 i 13 h
Pati de Contes, a càrrec d’alicia Molina
Museu d'Història, c. de Sant Antoni, 13
Dues sessions: a les 12 i a les 13 h

12 h
CaMPionat de Billar Pool-551 Festa 
Major
Snooker Sabadell, c. de Vilarrúbias, 114
Informació i inscripcions a Snooker Sabadell, de 
18 a 2 h, o al tel. 93 726 12 68. Open handicap 
(sense categoria). A les 17 h: categoria femenina 
i sènior.
Organització: Snooker Sabadell

12 i 13 h
Pati de Contes, a càrrec de sherezade 
Bardají
Alliance Française, c. de Sant Joan, 35
Dues sessions: a les 12 i a les 13 h

3 diumenge
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12 h
jornada Castellera de Festa Major, 
amb els Castellers de Barcelona, els Cap-
grossos de Mataró, els Minyons de terrassa i 
els Castellers de sabadell
Pl. de Sant Roc
En cas de pluja, l’actuació es farà a la Fira Saba-
dell (entrada per la pl. de la Sardana)
Arriba la principal actuació de la temporada dels 
Castellers de Sabadell. La plaça de Sant Roc és 
molt especial pel públic que hi assisteix, pels 
castells que s’hi poden veure –de ben segur, 
castells de 9 pisos i fins i tot algun gamma 
extra!– i pels castells que els Saballuts volen 
oferir a la ciutat.
La diada de Festa Major permet veure 3 de les 
millors colles de Catalunya acompanyant els 
Castellers de Sabadell. Una gran oportunitat 
per veure el nivell d’aquestes colles i les seves 
intencions, just a l’inici de la segona part de la 
temporada.
Organització: Castellers de Sabadell

De 12 a 14 h i de 18 a 21 h
FaMilia'rt. aCtivitats Per a Petits i 
grans
Museu d'Art, c. del Dr. Puig, 16
Espai de lliure accés amb activitats per a petits 
i grans sobre la casa Turull, les exposicions 
permanents i temporals del Museu

12 h
danses tradiCionals irlandeses,  
tallers i exHiBiCiÓ
Pg. de la Plaça Major, a l'Envelat
Amb l’orquestra Celta de Barcelona
Organització: Associació l'Artístik

12.30 h
verMut MusiCal 
Pl. de Ricard Simó
Organització: Gremi Comarcal d’Hostaleria i 
Turisme i Balboa

12.30 h
CerCavila de 600
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, 
av. de l'Onze de Setembre, 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 República, c. de 
Narcís Giralt, c. de Sant Joan, c. del Dr. 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
verMut teMÀtiC
Eix Macià
A la zona de barraques
Organització: Comissió de Festes Populars de Saba-
dell (CFPS)

16 h
torneig internaCional d'esCaCs Ciutat 
de saBadell
Pavelló Municipal de Cal Balsach
Fins a les 22 h.
Organització: Societat Coral Colón
Hi col·labora: Ajuntament de Sabadell

16.30 h
51è CaMPionat de saBadell de tennis de 
taula
Sala de Tennis de Taula de Cal Balsach, c. de 
Maria de Bell-lloc, 35
Informació i inscripcions: a la seu de l'entitat, 
de 18 a 22 h, a www.falconstt.cat, a falconssa-
badellae@hotmail.com o al tel. 620 80 64 58 
(Richard Garcia).
Fins a les 20 h. Categoria infantil i juvenil no 
federat.
Organització: Falcons Sabadell Associació Esportiva

17 h
v PlatÓ FotogrÀFiC de Festa Major
Vestíbul de l’Ajuntament
De 17 a 20 h
Organització: Càmera Club Sabadell

3 diumenge
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17 h
esPeCtaCle itinerant: Pete & Pat, amb la 
companyia Bigolis
C. de Gràcia
Dos elegants ciclistes condueixen pels carrers 
de la ciutat un tàndem que empeny un “piano-
man”.
1a passada: c. de Gràcia, c. de Sant Quirze, pl. 
de les Marquilles, c. de Sant Feliu, pl. del Gas, c. 
de Sant Pere i Rambla.

18 i 19 h
Pati de Contes, a càrrec de susagna navó
Escola Bressol Cau Catau, pl. del Vallès, 13
Dues sessions: a les 18 h i a les 19 h

18 h
ConCert de la Banda de MÚsiCa  
de saBadell
Parc del Taulí
A la glorieta del parc del Taulí

18 h
ConCurs d’sCraBBle solidari
Acadèmia Catòlica, c. de Sant Joan, 20
Fins a 14 anys i adults.
Cada concursant haurà de donar un producte 
d’higiene. Places limitades. Inscripcions a plsa-
badell@plataforma-llengua.cat.
Creu Roja col·labora en la recollida solidària. 
Organització: Plataforma per la llengua

18 h
Balls tradiCionals, aMB Cul de saC
Pg. de la Plaça Major, a l'Envelat
Organització: Danses al Carrer

18 h
Passejada i exPosiCiÓ de vesPes i Motos 
ClÀssiQues
Pl. de l'Alcalde Marcet
Organització: Vespa Club Sabadell

18 h
esPeCtaCle itinerant: Pete & Pat, amb la 
companyia Bigolis
Rambla
Dos elegants ciclistes condueixen pels carrers 
de la ciutat un tàndem que empeny un “piano-
man”.
2a passada: Rambla, c. de la República, c. de les 
Tres Creus i pl. de Gabriel Pujol.

18.15 h
seguiCi del Ball de la Bola
Casa Duran, c. del Pedregar, 7
Els balladors surten de la Casa Duran cap a la 
pl. de Sant Roc
Organització: Esbart Sabadell Dansaire

18.30 h
20è Ball de la Bola
Pl. de Sant Roc
Organització: Esbart Sabadell Dansaire

18.30 h
esPeCtaCle itinerant: Zeppelin  
i trasto-karts
Av. de Barberà
Itinerant des de l'av. de Barberà cantonada amb 
la Gran Via fins a l’av. de Barberà cantonada 
amb el pg. dels Almogàvers.

18.30 h
esPeCtaCle itinerant: the nets i les 
pompiers, amb la companyia la tal
Av. de la Concòrdia
Sortida de l'av. de la Concòrdia fins a l’av. de 
Matadepera cantonada amb el c. de les Salen-
ques.

3 diumenge
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reCoManaCions 
Per a les CerCaviles de 
FoC segures

Per al veïnat i els 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 tireu aigua als participants 
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.).

Per als 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 de contenidors del 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 el Decret 30/2015 de 3 març, pel qual s’aprova el catàleg 
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i que fixa el contingut d’aquestes mesu-
res, i pel Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i de 
cartuxeria i se’n deriva la ITC18 del ministeri d’Industria. I són obligatòries.

amb motiu de la celebració de les tres cercaviles amb foc i en algunes amb 
exhibició de salves de pólvora, que hi ha a la ciutat en el marc de la Festa 
Major divendres 1 (pàg. 13), dissabte 2 ( pàg. 19) i diumenge 3 (pàg. 35), 
cal que prengueu les mesures de seguretat següents:
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18.30 h
ConCurs de MenjaFlaMs,  
titius i garrotins
Eix Macià, escenari petit
Titius: comptar titius mentre beus d'un porró
Garrotins: cançó improvisada amb temàtiques 
diverses
Us hi podeu inscriure al mateix moment de 
l'activitat
Organització: Comissió de Festes Populars de Saba-
dell (CFPS)

18.30 h
danses del PerÚ
Pl. del Vallès
Organització: ASPERSAB (Associació Peruana de 
Sabadell)

19 h
rÀdio euroPa, a càrrec de rah-Mon roma
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la Biblioteca 
Vapor Badia)
Ràdio Europa és una nova proposta d'animació 
infantil i familiar a mig camí entre el con-
cert (amb una primera part molt musical) i 
l'animació infantil (amb danses per a tots els 
públics). Cinc músics a l'escenari (...i una colla 
d'animals) recreen atmosferes sonores d'una 
bona colla de zones europees, des de Portugal 
fins a Turquia, des de Finlàndia fins a Sicília... 
amb cançons populars multilingües d'arreu 
d'Europa. Participatiu i divers, amb danses i 
cançons, gags, moviment i molta acció.

19 h
Classe oBerta de sWing
Pl. de l'Àngel
Organització: Swingcopats

19 h
Pati de Contes, a càrrec de Clara gavaldà
Museu d'Història, c. de Sant Antoni, 13
Fins a les 20 h.

19 h
els esCaMots de l'osv
Pl. de la Creu de Barberà

19 h
reCital de Poesia, a càrrec de Papers de 
versàlia
Casal Pere Quart, Rambla, 69
Organització: Papers de Versàlia

19 h
xoColata exPress en viu!
L'Estruch, c. de Sant Isidre, 140
El veterà programa que s'emet cada dia a Ràdio 
Sabadell dedicat preferentment al pop i al rock 
alternatiu presenta el seu format radiofònic en 
directe amb algunes propostes musicals de la 
nostra ciutat prou representatives de diferents 
generacions sabadellenques. 
Concert de Band Olers, Exili a Elba i El Tercer 
Semestre

19.30 h
danses de llatinoaMÈriCa
Pl. del Vallès
Danses de Bolívia
Organització: Asociación Latinoamericana de Saba-
dell

20 h
taller d'iniCiaCiÓ al tango
Pati del Casal Pere Quart (Rambla, 69)
- 19.30 a 21 h: taller d'iniciació al tango
- 21 a 24 h: milonga de cloenda oberta a tothom
Organització: Sabadell Tango

20 h
giMCana de Punta a Punta: Prova Final
A les 20 h es farà la prova final sorpresa al parc 
de Catalunya (pl. d’Ernest Lluch) per als grups 
participants a la gimcana 

3 diumenge
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20 h
els esCaMots de l'osv
Pl. de la Creu Alta

20 h
Balls d'envelat aMB els Mini strils
Pg. de la Plaça Major, a l'Envelat
Podreu ballar des d’un ball pla o una xampanya 
fins a una acurada selecció de valsos, masur-
ques, xotis i pasdobles.

20.30 h
danses de l'aragÓ
Pl. del Vallès
Organització: Centro Aragonés de Sabadell

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

21 h
els esCaMots de l'osv
Av. de Matadepera cantonada amb el c. de 
Balaguer

21.30 h
danses de CatalunYa
Pl. del Vallès
Amb els Ballets de Catalunya de Barcelona, 
l’Esbart Català de Dansaires de Barcelona i 
l'Esbart Sabadell Dansaire acompanyats de la 
Cobla Sabadell
Organització: Esbart Sabadell Dansaire

21.30 h
ConCert i Ballada de sWing
Pl. de l’Alcalde Marcet
Organització: Swingcopats

22 h
d'KantaKa presenta reflejo del alma
Pl. de Sant Roc
Amb la col·laboració del cos de ball format per 
María del Mar, Rafael Flores i Sergio Barroso. 

22 h
sardanes, aMB la CoBla jovenÍvola
Pg. de la Plaça Major, a l'Envelat
Organització: ACF Sabadell Sardanista

24 h
roCK' n 'roll aMB al sÁnCHeZ & 
tHe sPeedWaYs runners
Pg. de la Plaça Major, a l'Envelat
Al Sánchez and The Speedway Runners és 
la banda tribut més actual d’Elvis Presley a 
Catalunya i la que abraça les 3 dècades més 
significatives de la trajectòria musical d’Elvis: 
des dels primers anys amb Sun Records fins al 
nou so que va aconseguir amb la nova formació 
als anys 70 que el van consolidar com a estrella 
mundial, passant pel gran xou Elvis Come-
back’68.

3 diumenge
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22 h
CineMa a la FresCa
Pl. del Gas
Es projectarà la pel·lícula El olivo
Organització: Museu del Gas de la Fundació Gas 
Natural Fenosa

22 h
MÚsiCa dj 
C. del Mestre Rius
Organització: Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme 
i Kaguama

23 h
Ball tronera aMB l'orQuestra  
ManHattan
Av. de la Concòrdia
Orquestra de 10 components que farà gaudir 
d'una nit de ball amb música per a tothom

23 h
Cantada d'Havaneres aMB tela  
Marinera i ultraMar
Pl. del Vallès
Tradicional cantada d'havaneres de Festa Major, 
amb rom cremat a la mitja part.

23 h
KoBan
Eix Macià, a l'EspaiConcert
Koban ve de Donosti amb una proposta que ba-
rreja l’electrònica, el swing i la cultura popular 
basca. Després d’un any de recorregut, ofereix 
un sòlid espectacle que obliga a ballar i passar-
s’ho bé.
Organització: Comissió de Festes Populars de Saba-
dell (CFPS)

24 h
lÁgriMas de sangre presenta viridarquia
Eix Macià, a l'EspaiConcert
Hip-hop festiu-combatiu des del Maresme 
i Barcelona presentant el seu últim treball, 
Viridarquia.

01.30 h
MaFalda
Eix Macià, a l'EspaiConcert
Imprevisibles en el so. Coherents en el missat-
ge. Radicals analitzant els problemes.
Mafalda són activistes que se serveixen de la 
música per deconstruir tot allò que ens imposen 
des que naixem.
Organització: Comissió de Festes Populars de Saba-
dell (CFPS)

3 diumenge





38

4 dilluns
10.30 h
13a giMCana inFantil aMB BiCiCletes
Rda. de Ponent
Informació al tel. 93 716 68 50 (Esport Ciclista 
Bicisprint)
Adreçat als infants que no poden participar a la 
passejada en bici. És obligatori l'ús de casc.
Organització: Esport-Ciclista Bicisprint
Hi col·laboren: Ajuntament de Sabadell i AE Sabadell 
Ciclista

11 h
Passejada PoPular aMB BiCiCletes  
i Patins
Rda. de Ponent
Sortida i arribada: rda. de Ponent.
Recorregut: rda. de Ponent, c. de Margenat, ctra. 
de Terrassa, pg. de Can Feu, c. de Mèxic, c. de 
Fuerteventura, c. del Canadà, c. de les Antilles, 
rda. de Jean Monnet, rda. d’Europa, c. de Saraje-
vo, rda. d’Europa, pg. de Moscou, via Alexandra, 
av. d’Andreu Nin, c. de Manuel de Falla, ctra. de 
Terrassa, c. de Margenat i arribada a la rda. de 
Ponent.
Passejada no competitiva, oberta als més grans 
de 7 anys. És obligatori l’ús de casc.
Organització: Ajuntament de Sabadell
Hi col·laboren: AE Sabadell Ciclista, Serratbus SL, 
Falcons Sabadell Associació Esportiva

11 h
troBada de Puntaires
Rambla cantonada amb c. de Sant Antoni M. 
Claret
Trobada i mostra de puntaires
Organització: Col·lectiu de Puntaires de Sabadell

11 h
Balls tradiCionals aMB danses  
al Carrer
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat
Organització: Danses al Carrer

D’11 a 14 h 
joCs gegants titirijoCs, a càrrec de la 
companyia sac espectacles
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la Biblioteca 
Vapor Badia)
Instal·lació de jocs de fusta gegants per jugar 
en família.

12 h
diversions, amb la companyia la Puça
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la Biblioteca 
Vapor Badia)
Diversions, les versions més divertides. Diver-
sions, una festa incomparable. Diversions, ba-
llaruga pels racons. Diversions, confeti i alegria. 
Diversions, per cantar petits i grans. Diversions, 
l’animació més especial. Di di di, diversions! 
Un espectacle ple de ritme! Una gran festa amb 
música en directe amb cançons conegudes per  
tots però passades pel filtre de la diversió més 
divertida. Un espectacle per a grans i petits, per 
ser els més divertits! 
Espectacle d’animació per a tots els públics.

11 h
taller de gegants
Casa Duran, entrada pel c. de Sant Joan
Vine a portar els capgrossos i gegantons de la 
ciutat. Els adults podreu aixecar i fer ballar els 
nostres gegants. També tindrem tallers de ma-
nualitats on podràs pintar el teu gegant preferit. 
També us explicarem la història dels nostres 
gegants.
Participants: Gegants de la Concòrdia (CAERC), 
Gegants de Covadonga, Gegants i Grallers de 
Gràcia, Gegants de la Creu Alta, Gegants i Cap-
grossos de Sabadell, Gegant de l'Agrupació de 
Pessebristes de Sabadell.
Organització: Coordinadora de Gegants de Sabadell

11 h
v PlatÓ FotogrÀFiC de Festa Major
Vestíbul de l'Ajuntament
D’11 a 14 h
Organització: Càmera Club Sabadell
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DIVENDRES 6

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. 
Llenceu les escombraries a partir de les 20 h i 
recordeu que el diumenge 3 de setembre no es 
recolliran.

Amb la vostra col·laboració gaudirem de la  
festa i d’una ciutat neta.

els dies de Festa Major, ràdio sabadell 94.6 oferirà una programació 
especial des dels diferents punts on tingui lloc la festa. des d’allà ens 
aproparem a totes les activitats que s’hi facin, comentades per tots els 
protagonistes. a més, la unitat mòbil ens acostarà a tots els punts d’interès. 

tot plegat també es podrà seguir a través de 

www.radiosabadell.fm i www.radiosabadell.fm/alacarta

segueix la Festa Major de prop amb
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De 12 a 14 i de 18 a 20 h
FaMilia'rt. aCtivitats Per a Petits  
i grans
Museu d'Art, c. del Dr. Puig, 16
Espai de lliure accés amb activitats per a petits 
i grans sobre la Casa Turull, les exposicions 
permanents i temporals del Museu.

12 h
FeM eines. FeM FoC. aCtivitat FaMiliar
Museu d'Història, c. de Sant Antoni, 13
A les 12, a les 12.30 i a les 13 h.
Demostració sobre tècniques a la prehistòria.
Places limitades, per ordre d’arribada.

12.30 h
verMut MusiCal 
Pl. de Ricard Simó
Organització: Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme 
i Balboa

11.30 h
els esCaMots de l'osv
Pl. de Barcelona

12 h
esPeCtaCle itinerant: el petit lilo, amb la 
companyia actua Produccions
Espectacle itinerant des de l'av. de Barberà can-
tonada amb la Gran Via fins a l’av. de Barberà 
cantonada amb el pg. dels Almogàvers

12 h
esPeCtaCle itinerant: depeluix, amb la 
companyia efímer
Espectacle itinerant des d’av. de Matadepera 
cantonada amb el c. de les Salenques fins a l’av. 
de la Concòrdia

12.30 h
els esCaMots de l'osv
C. de Pi i Margall

13.30 h
els esCaMots de l'osv
Av. de la Concòrdia (a l’alçada dels "porxos")

16 h 
torneig internaCional d’esCaCs Ciutat 
de saBadell
Pavelló Municipal de Cal Balsach
Fins a les 22 h.
Organització: Societat Coral Colón

18 h
sardanes aMB la CoBla nova vallÈs
Pg. de la Plaça Major, a l'Envelat
Organització: ACF Sabadell Sardanista

18 h
Plantada de gegants
Racó del Campanar
Participants: Gegants de la Concòrdia (CAERC), 
Gegants de Covadonga, Gegants i Grallers de 
Gràcia, Gegants de la Creu Alta, Gegants i Cap-
grossos de Sabadell, Gegant de l'Agrupació de 
Pessebristes de Sabadell, Gegant Andi i Gegant 
Cipo.
Organització: Coordinadora de Gegants de Sabadell

18.30 h
CerCavila de gegants
Carrers i places de la ciutat
Racó del Campanar, pl. del Doctor Robert, pl. de 
Sant Roc, c. de Gràcia, pl. del Pi-pi, c. de l’Escola 
Industrial, c. d’en Font, pl. de les Marquilles, 
c. de Sant Quirze, c. de Joan Maragall, c. de 
l’Advocat Cirera, c. de Sant Pau, c. de Sant Pere, 
Rambla i pl. del Doctor Robert.
Organització: Coordinadora de Gegants de Sabadell

4 dilluns
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18 h
taller de Castells
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

18 i 19 h
Pati de Contes, a càrrec de Clara gavaldà
Museu d'Història, c. de Sant Antoni, 13
2 passades: a les 18 i a les 19 h

18.30 h
el saBallut de Ferro
Eix Macià
Competició per equips on demostrar les apti-
tuds de saballuts i saballudes: proves de força, 
punteria, coordinació, equilibri, valentia...
Organització: Comissió de Festes Populars de Saba-
dell (CFPS)

19 h
Poesia inConForMista
C. del Sol, 188
Selecció poètica d'autors com Miquel Martí i 
Pol, Mario Benedetti, Rudyard Kipling...
Organització: Nova Acròpolis Sabadell

19.45 h
ConCert de Corals, a CÀrreC  
d’els notes, Coral Cantaires de Can 
Feu, Coral talia i Coral estrella  
daurada
Pl. de Sant Roc
Tradicional cantada de corals de la tarda del 
dilluns de Festa Major.

21.15 h
esPeCtaCle itinerant: sarruga, la mantis i 
la formiga
Eix Macià cantonada amb l’av. dels Paraires
Elements itinerants de grans dimensions que 
interactuen amb el públic i el deixen meravellat 
pel seu gran volum i caràcter fantàstic.

22 h
Castell de FoCs
Parc de Catalunya

22.15 h
Fi de Festa aMB l'orQuestra la salseta 
del PoBle seC
Eix Macià, a l'EspaiConcert

4 dilluns
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Fires i altres 
aCtivitats 
16a ediCiÓ art a l'aBast. Fira d'art  
i dissenY
Plaça de ricard simó
dissabte 2, de 17 a 22 h, i diumenge 3 de 
setembre, de 12 a 22 h 

La Fira ofereix als artistes que viuen a la 
ciutat i a la comarca un espai on, d’una ma-
nera lliure i directa, poden donar a conèixer 
les seves propostes.
Des de l’any 2000, la ciutat ofereix un espai 
de promoció i d’intercanvi d’art i d’artistes, 
amb l’objectiu principal de facilitar l’accés 
del gran públic al món de l’art.

Fira d’atraCCions
Av. de Francesc Macià
Divendres 1, dissabte 2 i dimenge 3, 
de 17 a 2.30 h i dilluns 4 de setembre, 
de 17 a 1 h.

Fira d’artesans
C. de la Indústria
Dissabte 2, diumenge 3  
i dilluns 4 de setembre, de 9 a 21 h

vine al BalCÓ de l’ajuntaMent
Pl. de Sant Roc
L’accés al balcó és per grups reduïts 
i amb un temps limitat.
Els horaris aprox. per accedir-hi són 
els següents:

Divendres 1
· De 18 a 20 h
· De 22.30 a 23.30 h

Disssabte 2
· De 19 a 21 h 
· De 22 a 23.30 h

Diumenge 3
· De 12 a 14.30 h 
· De 18.30 a 19.30 h 
· De 22 a 23.30 h

Dilluns 4
· De 19.45 a 20.45 h

Cada dia podeu recollir els  
tiquets a la recepció de 
l’Ajuntament.



Bona Festa Major!
El nostre compromís amb les persones 
i la ciutat va més enllà d’aquests dies.
Ara i sempre, amb la vida cultural i 
social de Sabadell.
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les PriMeres CoMunitats Pageses 
i raMaderes // una Mirada CaP a 
la MediterrÀnia: els iBers i els 
roMans // saBadell durant l’edat 
Mitjana (s. xi - xv) i Moderna (s. xvi 
-xviii)

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

Horari especial de Festa Major: dissabte 2,  
diumenge 3 i dilluns 4 de setembre, d’11 a 14 h i 
de 17 a 21 h

visites guiades:

• a “Les primeres comunitats pageses i 
ramaderes”, els dies 2, 3 i 4, a les 20 h

• a “Una mirada cap a la Mediterrània: els ibers 
i els romans”, el dia 2 a les 19 h i el dia 3 a les 
18 h

• a “Sabadell durant l’edat mitjana (segles XI-
XV) i moderna (segles XVI-XVIII)”, el dia 3 a les 
13 h i el dia 4 a les 13 i a les 19 h

 

la Col·leCCiÓ 1875-1936:  
aCadeMiCisMes del segle xix i de 
l’art nou als anYs trenta.
la Casa FÀBriCa turull.
la Mirada tÀCtil. joan vila CinCa o 
l’origen de l’art a saBadell. MÒdul 
Multisensorial

Museu d’art, c. del dr. Puig, 16

Horari especial de Festa Major: dissabte 2,  
diumenge 3 i dilluns 4 de setembre, d’11 a 14 h i 
de 17 a 21 h
(dilluns 4 de setembre fins a les 20 h)

Visites guiades:

• a “La Col·lecció 1875-1936. Exposició 
permanent i la Casa fàbrica Turull. Portes 
obertes a les sales de reserva”. 
(grups reduïts, per ordre d’arribada)

• Matins: diumenge 3 i dilluns 4 de setembre, 
d’11.30 a 13 h

• Tardes: dissabte 2, diumenge 3 i dilluns 4 de 
setembre, de 17.30 a 19 h

exPosiCions  
PerManents
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Totes estem           
 de festa!Totes estem           
 de festa!

Quina part del

no entens?
#NO

#sexismeNO
#agressionsNO

#festaSÍ

SI NECESSITES 

AJUDA 
TRUCA AL

900 112 092
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MageM inCandesCent
Museu d’art, c. del dr. Puig, 16

exposició temporal del 31 d’agost al 22 de gener 
de 2018
inauguració: 31 d’agost, a les 19.30 h

Josep Maria Magem (Sabadell, 1941-2017) ha 
estat, des de principis dels anys 1960, un de-
corador que va evolucionar cap a l’interiorisme 
i el disseny industrial en un context incipient 
d’aquesta disciplina.

La mostra fa un relat que va més enllà de 
repassar cronològicament la producció d’aquest 
dissenyador local, del seu treball; a través d’ell 
es reconeix el context del disseny a Catalunya, 
l’assentament d’aquesta disciplina i la 
invisibilitat de molts professionals, el Sabadell 
com a ciutat industrial i perifèrica, en què el 
“disseny” era quelcom desconegut.

Visites guiades a l’exposició temporal. Places 
limitades, per ordre d’arribada:
• Matins: diumenge 3 i dilluns 4 de setembre, 
de 13 a 14 h
• Tardes: dissabte 2, diumenge 3 i dilluns 4 de 
setembre, de 19 a 20 h

el PerQuÈ d’un Museu tÈxtil a saBadell
Museu d’Història, c. de sant antoni, 13

exposició temporal, del 2 de setembre al 18 de 
febrer de 2018
inauguració: 31 d’agost, a les 18.30 h
 
Horari especial de Festa Major, visites guiades: 
• Dissabte 2 de setembre, a les 18 h 
• Diumenge 3 de setembre, a les 12 i a les 19 h
• Dilluns 4 de setembre, a les 12 i a les 18 h

30è aniversari de les Bruixes del nord
Casal Pere Quart, rambla, 69

exposició temporal: del 2 de setembre al 30 de 
setembre
inauguració: dissabte 2 de setembre, a les 11.30 h
organització: Bruixes del nord

les Colles de FoC de la Ciutat
Casal Pere Quart, rambla, 69

exposició temporal: del 2 al 4 de setembre
Organització: Colles de diables de la ciutat

exPosiCions  
teMPorals



exPosiCions  
teMPorals
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25 anYs del ParC de CatalunYa i la xar-
xa de ParCs urBans de la Ciutat
Casal Pere Quart, rambla, 69
exposició temporal: de l’1 al 30 de setembre 
inauguració: dissabte 2 de setembre, a les 11 h

El 22 de març de 1992 es va inaugurar la façana 
del parc de Catalunya. Ara que fa 25 anys, és 
interessant fer una mirada enrere per recordar 
el camí que es va recórrer per dur a terme el 
projecte ciutadà i de disseny d’aquest parc 
urbà.
El parc de Catalunya encapçala, per ser el pri-
mer, una xarxa de parcs urbans que conformen 
el sistema de grans peces verdes de present i 
futur a la ciutat.

una CeBa i Quatre Pals
alliance Française, c. de sant joan, 35

inauguració: dissabte 2, a les 12.30 h

Aquesta exposició ens ajuda a descobrir i valo-
rar la representació i la transformació a través 
del temps tant de l’escut de Sabadell com del 
seu signe parlant, la ceba, que malgrat ser un 
tret identitari acceptat i força present sovint ens 
passa desapercebut.
Organització: Alliance Française

iii Biennal d’art jove 2017
acadèmia de Belles arts, pg. de Manresa, 20

inauguració i lliurament de premis del certamen: 
divendres 1, a les 19 h
Organització: Acadèmia de Belles Arts

exPosiCiÓ d’assuMPCiÓ oristrell
galeria nova 3, c. del Pedregar, 8

inauguració: 1 de setembre, a les 20 h
Organització: Galeria Nova 3

exPogegant
Casa duran, entrada pel c. de sant joan

diumenge 3, d’11 a 13.30 h i de 18.30 a 20.30 h. 
dilluns 4, d’11 a 13.30 h

Si vols conèixer els gegants i capgrossos de les 
colles de la ciutat, vine a la Casa Duran. Entrada 
lliure
Participants: Gegants de la Concòrdia (CAERC), 
Gegants de Covadonga, Gegants i Grallers de 
Gràcia, Gegants de la Creu Alta, Gegants i Cap-
grossos de Sabadell, Gegant de l’Agrupació de 
Pessebristes de Sabadell.
Organització: Coordinadora de Gegants de Sabadell

a Punt i aMunt. eQuiPaMents  
eMBleMÀtiCs de l’alPinisMe CatalÀ
espai Cultura Fundació sabadell, c. d’en Font, 1

Exposició temporal: de l’1 de setembre al 4 de febrer 
de 2018
Inauguració: 6 de setembre, a les 19.30 h.
Organització: Servei General d’Informació de Mun-
tanya

exPosiCions  
teMPorals
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assaigs esPeCials oBerts de Festa  
Major dels Castellers de saBadell: 
vine i eMPorta’t una saMarreta verda!
Local d’assaig i social dels Saballuts, c. dels 
Emprius, 15
Horari d’assaig: dilluns 28 i dijous 31 d’agost, a 
partir de les 20 h
Dimecres 30 d’agost, a la pl. de Sant Roc, a 
partir de les 20 h
Els Saballuts repartiran samarretes verdes a 
tothom que col·labori a la pinya en els assaigs 
especials i a plaça
Organització: Castellers de Sabadell

Forns i oBrador de CerÀMiCa 
dels esCaiola (s. xviii)
Espai FOC, via de Massagué, 5-7
- Portes obertes: feiners, de 10 a 13.30 i de 17 a 
20.30 h
- Visites guiades: dissabte 2, de 18 a 20 h
Organització: Ventura - Espai Foc

Portes 
oBertes

jornades de Portes oBertes al Museu 
del gas
Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa
Durant la Festa Major, horaris especials de 10 a 20 
h. Activitats gratuïtes, sense reserva
Organització: Museu del Gas de la Fundació Gas Natural 
Fenosa

oBservatori astronÒMiC del ParC de 
CatalunYa
C. de Prat de la Riba, 1
Portes obertes: diumenge 3, d’11 a 14 h
Organització: Agrupació Astronòmica de Sabadell 

vine a Portar els gegants i 
CaPgrossos de la Ciutat
L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140

· Assajos de capgrossos i granotes:
28 i 29 d’agost de 19 a 20 h, i el dia 31 d’agost 
de 18 a 19h

· Assajos de gegants:
28 i 29 d’agost de 20 a 21 h, i el dia 31 d’agost 
de 19 a 20h

Vine als assajos de Festa Major i prova de portar 
els capgrossos, les granotes, el Vicentó, els 
Avis, el Roger, l’Elisenda, el Feliu i la Salut.
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visites 
guiades
ajuntaMent de saBadell
Plaça de Sant Roc, 1
Visites guiades: dissabte 2  
i dilluns 4 d’11 a 14 h
Diumenge 3, de 17 a 18 i de 19.30 a 21.30 h

visita HistÒriCa teatralitZada a 
l’antiga Caserna de la guÀrdia Civil
Pl. del Taulí
Visita guiada: divendres 1 de setembre a les 19 h
Organització: Comissió de Festes Populars de Saba-
dell (CFPS)

CaMPanar i arxiu Museu de la  
PurÍssiMa
Via de Massagué, 21
Visites guiades: dissabte 2 i dilluns 4, de 10 a 
12.30 h
Organització: Parròquia de la Puríssima

visita guiada Per l’exterior  
de la torre d’en Feu
Castell de Can Feu, c. de Colòmbia, 21
Dissabte 2 de setembre, de 10 a 13 h, visites 
cada 30 minuts
Organització: Associació Cultural Can Feu

CaMPanar de sant FÈlix
Racó del Campanar
Visites guiades: dissabte 2 i diumenge 3, de 18 
a 20 h

Casa duran
Casa Duran, c. del Pedregar, 7
Visites guiades: diumenge 3 i dilluns 4, de 18 a 
20 h

visita guiada a l’exPosiCiÓ teMPoral 
del Museu d’HistÒria de saBadell
Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13

visita guiada a l’exposició “el PerQuÈ d’un 
Museu tÈxtil a saBadell
Dissabte 2, a les 18 h; diumenge 3, a les 12 i a 
les 19 h; dilluns 4, a les 12 i a les 18 h

visita guiada a les exPosiCions del 
Museu d’art de saBadell
Museu d’Art, c. del Dr. Puig, 16

Visita guiada a la Col·lecció 1875-1936. 
Exposició permanent i la Casa fàbrica Turull, 
• Matins: diumenge 3 i dilluns 4 de setembre 
d’11.30 a 13h
• Tardes: dissabte2, diumenge 3 i dilluns 4, de 
17.30 a 19 h

Visita guiada a l’exposició temporal “Magem 
incandescent”
• Matins: diumenge 3 i dilluns 4 de 13 a 14 h
• Tardes: dissabte 2, diumenge 3 i dilluns 4, de 
19 a 20 h

vaPor Buxeda vell: del vaPor a 
l’eleCtriCitat
C. de Cervantes, 68
Visites guiades: diumenge 3, de 12 a 14 h

l’arsenal i PolvorÍ de l’aeroPort
Carretera de Bellaterra, s/n
Visites guiades: diumenge 3, de 12 a 14 h
Organització: AENA i Club de Tir de Sabadell
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visites 
guiades
sant viCenÇ de jonQueres
Ctra. de Prats de Lluçanès, km 2
Visita guiada: diumenge 3, de 12 a 13.30 h
Hi col·labora: Servei General d’Informació de Mun-
tanya

visita guiada a les exPosiCions del 
Museu del gas
Museu del Gas de la Fundació Gas Natural 
Fenosa
Visita guiada: diumenge 3 a les 12 h
Organització: Museu del Gas de la Fundació Gas 
Natural Fenosa

visites guiades Per ConÈixer la His-
tÒria del suBMinistraMent d’aigua a 
la Ciutat
C. de la Concepció, 14
Diumenge 3 i dilluns 4, d’11 a 14 h. Visites 
guiades i tallers infantils a l’Aula de l’Aigua
Organització: Aigües de Sabadell

arxiu HistÒriC de saBadell
C. de la Indústria, 32
Visites guiades: dilluns 4, 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

les Coves de sant oleguer
Av. de Pablo Iglesias
Visita guiada: dilluns 4 a les 12 h

el CeMentiri de sant niColau
Itinerari: dilluns 4, a les 9 h
Places limitades. Inscripcions al tel. 93 727 85 
55

visita teatralitZada Per a inFants
Safareigs del c. de la Font Nova 
cantonada amb el c. de les Paus
Diumenge 3, a les 12 h, acompanyarem 
l’Antònia, una veïna del barri, a rentar 
la roba i fer safareig! Més informació: al 
Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13, 
tel. 93 727 85 55
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itinerari la salut - togores -  
torrent de ColoBrers
dissabte 2 de setembre, a les 9 h. 
Punt de trobada: estació d’autobusos 
de la pl. d’antoni llonch

Sortida amb autocar fins a la Salut, on de la mà 
d’un monitor de la UES es començarà l’itinerari 
cap a Togores, seguint pel torrent de Colobrers, 
per acabar a Sant Vicenç de Jonqueres
A les 13.30 h, tornada a Sabadell amb autocar
Cal portar aigua, esmorzar, protecció solar, 
gorra i calçat còmode. Places limitades a 50 
persones
Inscripcions al 010, des del 28 d’agost fins a l’1 
de setembre

itineraris Per saBadell en reCord de 
MariÀ BurguÈs
MatÍ de diBuix. 5è aniversari  
del diBuixant
diumenge 3, a les 10 h
Punt de trobada: vapor turull, c. de la Creueta

Recorregut per Sabadell cercant el record 
del ceramista i escriptor Marià Burguès 
(1851-1932), conegut per una àmplia obra 
ceràmica i pel llibre Sabadell del meu record. 
L’historiador Eduard Masjuan ens farà una 
semblança de la personalitat i el context his-
tòric de la figura de Burguès:
10 h: Trobada a l’aparcament del carrer de la 
Creueta 
10.15 h: Visita al lloc on hi havia hagut la casa 
on va néixer Marià Burguès
11.30 h: Visita al Museu d’Art per dibuixar una 
selecció d’obres ceràmiques
12.30 h: Visita a l’Acadèmia de Belles Arts de 
Sabadell per dibuixar la magnífica llar de foc 
que va fer Marià Burguès el 1895 i que actual-
ment es troba al vestíbul de l’entitat

13.30 h: Tancament de l’activitat. Trobada i 
mostra dels resultats
Aquest itinerari pot estar sotmès a possibles 
modificacions
Organització: Escola Municipal d’Art Illa
Hi col·laboren: Dibuixant Sabadell i Urban Sketchers 
Barcelona

9a Passejada amb autobusos 
històrics
dissabte 2 de setembre de 17 a 21 h
sortides: estació d’autobusos de la pl. 
d’antoni llonch

També hi haurà activitats sostenibles per a pú-
blic infantil dirigides per monitores a l’estació. 
Organització: TUS (Transports Urbans de Sabadell) 
i ARCA

saBadell vist Pels seus artistes.  
itinerari FaMiliar
dilluns 4, a les 10.30 h
Punt de trobada: estació d’autobusos, c. de 
l’estació, 67

Places limitades, per ordre d’arribada. 
Cal portar calçat còmode. 
Fins a les 13.30 h
Itinerari: Santuari de la Salut, Església de Sant 
Nicolau, Pont de la Salut, Cercle Sabadellès 
1856, Sant Pau de Riu-sec i Centre.

itineraris
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dijous 31 d’agost

18.30 h: Cercavila petita de l’animalada 
inici al pg. de Manresa

21 h: sopar de carmanyola 
Pg. de la Plaça Major

22.30 h: Cercavila de l’animalada  
inici al pg. de Manresa

00.30 h: Pregó d’inici de Barraques  
Pg. de la Plaça Major

01 h: dj sendo  
Pg. de la Plaça Major

divendres 1 de seteMBre

19 h: visita històrica teatralitzada a l’antiga 
Caserna 
Punt de trobada: pl. del taulí

22 h: inici de les barraques 
eix Macià

22 h: Concert de lokito lopongo 
espaiConcert de l’eix Macià

23.15 h: espectacle de foc, a càrrec de Bruixes 
del nord i diables de la Creu alta 
eix Macià (barraques)

23.30 h: Concert de les sueques 
espaiConcert de l’eix Macià

01 h: the Zombie Kids 
espaiConcert de l’eix Macià

dissaBte 2 de seteMBre

11.30 h: Bicitapa  
inici a Barraques

17 h: Bitlles catalanes  
Pl. de Frederic Mompou

de 18 a 20 h: espai de tallers de malabars 
eix Macià (a les Barraques)

19.30 h: CorreBars 
ruta sorpresa, cal estar atents a les xarxes socials

20 h: BollYWood 
eix Macià, escenari petit 

20 h: radiotraMa en directe 
a la barraca de l’MPs

21 h: Concert d’els amics de les arts 
espaiConcert

23.15 h: espectacle de foc a càrrec de les Forques 
de Can deu 
eix Macià (a les Barraques)

23.30 h: Concert de Chambao 
espaiConcert

01.30 h: Concert d’ovella xao 
espaiConcert

diuMenge 3 de seteMBre

13 h: vermut temàtic 
eix Macià (a les Barraques)

18.30 h: Concurs de titius, menjaflams i garrotins 
eix Macià, escenari petit

espaiConcert:

23 h: Concert de Koben 
24 h: Concert de lágrimas de sangre 
01.30 h: Concert de Mafalda 

dilluns 4 de seteMBre

18.30 h: saballut de ferro 
eix Macià (a les Barraques)

22.30 h: Fi de Festa amb la salseta del Poble sec 
espaiConcert de l’eix Macià

Festa Major 
de les BarraQues 2017
eix Macià

www.barraquessabadell.blogspot.com.es



CONSELLS DE SEGURETAT 
(en els actes multitudinaris):

> Evita les sandàlies i xancletes, porta sabates que 

protegeixin bé el peu.

> Evita el vidre i les llaunes, llença els envasos al 

contenidor de reciclatge. 

a sabadell, tu decideixes com viure la Festa!
si beus, fes-ho amb moderació

+ Festa      

- Alcohol 

+ Diversio 

- Riscos

112 telÈFon d’eMergÈnCies 

POTS:   
> Passar d’algunes rondes.

> Evitar barrejar begudes alcohòliques i 

energètiques.

> Beure a poc a poc.

> Beure begudes de poca graduació.

> Planificar la nit: 

diners, consum, transport, preservatius...

RECORDA: 
> Hidratar-te amb aigua, sucs o refrescos sense alcohol.

> No beure 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.



L’ESTIU A CATALUNYA 
NO S’ACABA FINS QUE 

PASSA LA FESTA MAJOR  

DE SABADELL

1, 2, 3 I 4 DE SETEMBRE

MouteSurtPrograma.indd   3 27/7/17   14:27



SURT!

1 , 2 , 3  i  4
 D E  S ETEMBRE

1 , 2 , 3  i  4
 D E  S ETEMBRE

MouteSurtPrograma.indd   1 27/7/17   10:40



1 , 2 , 3  i  4
 D E  S ETEMBRE

1 , 2 , 3  i  4
 D E  S ETEMBRE

MOU-TE!

MouteSurtPrograma.indd   2 27/7/17   10:40
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reCorreguts del 
transPort urBÀ

Av. de FrAncesc MAcià

Dimecres 30 D’agost i fins Dimecres 6 De setembre

tancament de l’av. de francesc macià, des de la pl. de 
catalunya fins al c. de Pi i margall pel muntatge de 
l’escenari de la festa, des del dimecres dia 30 a les 8 h 
fins dijous dia 31 a les 8 h.

recorreguts de les línies l1 - l5 - l55 i l8 

· les línies l1 i (en tots dos sentits): recorregut habitual. 

· les línies l5 i l55 (en tots dos  sentits) circulen des de 
la rda. de Zamenhof, c. de Prat de la riba, c. d’Andreu 
nin, av. de lluís companys fins a av. de Francesc Macià on 
recuperen els recorreguts.

· la línia l8 circula (en tots dos  sentits) des de la rda. 
de Ponent, c. de Prat de la riba, c. d’Andreu nin, av. de 
lluís companys, av. de Francesc Macià on recupera el 
recorregut habitual.

tancament de l’av. de Francesc Macià, des del c. de Pi i Margall 
a la pl. de la concòrdia per la fira d’atraccions, des del dijous 
dia 31, a les 8 h, fins el dimecres dia 6 de setembre.

recorreguts de les línies l1 - l3 ( dissAbtes)   
l5 - l55 i l8

· les línies l1 i l3 (en tots dos sentits) fan el recorregut 
des de la pl. de la creu Alta per ctra. de Prats i Francesc 
layret on recuperen el seu recorregut habitual.

· les línies l5 i l55 sentit can rull i can llong circulen des 
de la rda. de Zamenhof, c. de Prat de la riba, c. d’Andreu 
nin, av. de lluís companys, av de Francesc Macià i av. dels 
Paraires on recuperen els recorreguts.
en sentit les termes des de l’av. dels Paraires, av. de 
Francesc Macià, av. de lluís companys, c. d’Andreu nin, c. 
de Prat de la riba i recuperen el recorregut a la rda. de 
Zamenhof.

· la línia l8 circula (en tots dos  sentits) des de la rda. 
de Ponent, c. de Prat de la riba, c. d’Andreu nin, av. de 
lluís companys, via Aurèlia i c. de Jaume i on recupera el 
recorregut habitual.

centre

Del DivenDres Dia 1 a les 15 h. i  fins al Dissabte 
Dia 2 De setembre a les 15 h.

tancament de la zona centre, des del pg. de manresa 
fins a la rambla cantonada amb c. de la república. 

les línies fan els recorreguts de dissabtes.

Del Dissabte 2 De setembre a les 15h i fins a les 24 h

tancament de la zona centre, des de la via de massagué 
fins a la rambla cantonada amb la gran via.

· les línies l1, l2 i l3 en sentit nord circulen per ctra. de 
barcelona, ctra. de terrassa, c. de Joan Plans, Mercat 
central, c. de Jovellanos i la rda. de Zamenhof. 
en sentit sud des de l’av. de l’11 de setembre, rda. de 
Zamenhof, c. de gràcia i Mercat central.
 
· la línia l1 circula per l’av. 11 de setembre, ctra. de Prats 
i Francesc layret, en lloc de la rda. de Zamenhof, c. de 
Prat de la riba, av. dels Paraires, via Aurèlia i pl. de la 
concòrdia.

· les línies l4, l5, l55 i l12 sentit la roureda, can rull, 
can llong i sant Quirze circulen des del c. de sant Joan, c. 
convent, c. de vilarrúbias i la rda. de Zamenhof.

· les línies l5 i l55 continuen per la rda. de Zamenhof i no 
fan servei al Mercat central (en tots dos sentits). les línies 
l4 i l12 van pel c. de gràcia i Mercat central.

Més informació a: www.sabadell.cat/mobilitat
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en sentit l4 la serra, l5 i l55 les termes i l12 estació 
renfe centre circulen des de la pl. del Mercat, c. de 
Jovellanos, la rda. de Zamenhof, la gran via i la pl. d’Antoni 
llonch on recuperen els seus recorreguts habituals. 

(les línies l5 i l55 no entren al Mercat central)

· les línies l7 i  l10  en sentit castellarnau i pl. de Picasso 
circulen des del c. de vilarrúbias, rda. de Zamenhof i pel c. 
de gràcia. 
en sentit can Puiggener i sant Julià circulen des del Mercat, 
c. de Jovellanos, la rda. de Zamenhof i c. de vilarrúbias.

· les línies l11 i l80 circulen en tots dos sentits, des de la 
pl. d’Antoni llonch per la gran via fins a l’av. de barberà.

la línia 8 ara també circula els dissabtes

Avís: 
el dissabte dia 2 es reforcen les línies centrals des de 
l’av. de barberà amb pg. dels Almogàvers fins a la pl. de la 
concòrdia, des de les 17.30 h fins a les 20 h.  

el diumenge dia 3 es reforcen les línies centrals des de la 
rda. de Zamenhof fins a l’av. Matadepera, des de les 7 h fins 
a les 22 h i també es reforcen les línies centrals des de l’av. 
Matadepera fins a l’av. de barberà, des de les 17.30 fins a 
les 22 h.

el dilluns dia 4 es reforcen les línies centrals des de la rda. 
de Zamenhof fins a l’av. Matadepera, des de les 7 h i fins a 
les 21 h.

Diumenge 3 i Dilluns 4 

tancament de l’eix central per la festa de punta a punta, 
des de l’av. de matadepera fins a la pl. de la creu de 
barberà.
inici del tancament a les 7 h des de l’av. de matadepera 
(pl. farell) fins a l’av. de barberà (plaça creu de barberà). 
obertura: dilluns dia 4 de setembre a partir de les 18 h 
s’aniran obrint els carrers.

les línies modifiquen els seus recorreguts amb motiu de la 
Festa de punta a punta.
línia F1 sentit can deu: des del pg. d’espronceda circula per 
la ctra. de barcelona, ctra. de terrassa, c. de Joan Plans, 
Mercat central, c. de Jovellanos, rda. de Zamenhof, pl. de 
catalunya, c. de Prat de la riba, av. de lluís companys, pl. 
d’olímpia , via Aurèlia, pl. de la concòrdia, av. de Josep 
tarradellas, pl. d’espanya, av. d’estrasburg, rda. d’europa, 
rda. de la roureda, rda. de collsalarca on recupera el seu 
recorregut habitual per la Plana del Pintor a can deu.
en sentit estació sud: can deu, av. de Matadepera, rda. de 
la roureda, rda. d’europa, av. d’estrasburg, gran via, pl. 
d’espanya, av. de Josep tarradellas, pl. de la concòrdia, 
c. de Jaume i, av. dels Paraires, av. de lluís companys, c. 
de Prat de la riba, rda. de Zamenhof, c. de gràcia, c. de 
calderón, rda. de Ponent, ctra. de barcelona fins al pg. 
d’espronceda i estació sud.

· la F1 no fa parada en l’intercanviador de la rda. de 
Zamenhof.
Parades més properes: sentit nord a la pl. del sastre.
sentit sud a la rda. de Zamenhof-corominas.

línia F2 sentit sant Julià: des de la creu de barberà  circula 
per la ctra. de barcelona, ctra. de terrassa, c. de Joan 
Plans,  Mercat central, c. de Jovellanos, rda. de Zamenhof, 
c. de vilarrúbias, gran via, c. de Francesc layret, av. de 
Josep tarradellas, pl. d’ espanya, av. d’ estrasburg, rda. 
d’europa, rda. de la roureda, rda. de collsalarca i sant 
Julià.
en sentit la creu de barberà: sant Julià, av. de Matadepera, 
rda. de la roureda, rda. d’europa, av. d’estrasburg, gran 
via, pl. d’espanya, av. de Josep tarradellas, pl. de la 
concòrdia, c. de Francesc layret, gran via, c. de vilarrúbias, 
rda. de Zamenhof, c. de gràcia, c. de calderón, rda. de 
Ponent, ctra. de barcelona fins a la creu de barberà.

· línia F3 fa el recorregut habitual dels dies festius.

· línia F4 fa el recorregut habitual dels dies festius.

· línia F5 sentit castellarnau: des de castellarnau i fins a 
av. dels Paraires fa el recorregut habitual, c. d’Andreu nin, 
c. de Prat de la riba, rda. de Zamenhof, c. de vilarrúbias,  
gran via, pl. d’Antoni llonch on recupera el seu recorregut 
habitual fins a les termes.
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en sentit les termes: des de les termes fan el 
recorregut habitual fins a la rda. de Zamenhof, c. de 
Prat de la riba, c. d’Andreu nin, av. de lluís companys, 
av. dels Paraires on fa la volta per recuperar el seu 
recorregut habitual fins a castellarnau.

balls De festa maJor

av. De barberà 

dissabte dia 2 a les 7.30 h es talla l’av. de barberà 
davant de la pl. del Mestre Planas fins les 7.30 h del 
diumenge.
· les línies circulen per la carreterra de barcelona,  
c. de brutau i l’av. de barberà.

av. De la concòrDia

es talla el diumenge dia 3 (ja està tallada per la Festa 
de punta a punta).
· les línies circulen per la pl. d’espanya i l’av. de Josep 
tarradelles.

Diumenge dia 3

cursa PoPular i mitJa marató

sortida a les 9 h: passeig de sant oleguer amb av. de 
Pablo iglesias (baixada a la bassa), c. de brutau, av. de 
barberà, c. de clemència isaura, ctra. de barcelona, 
c. d’Horta novella, c. de sant Pere, c. de sant Pau, 
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. Manresa, pg. de la 
Plaça Major, rambla, av. de barberà, c. de brutau, pg. 
de sant oleguer.
durant el transcurs de la cursa, les línies de bus no 
podran fer les parades de l’intercanviador de la rda. de 
Zamenhof, circularan per la gran via.

Dilluns dia 4

castell De focs

des les 21.30 h fins a les 22.45 h queden tallats al 
trànsit els carrers de Pi i Margall amb c. de borràs, 
av. dels Paraires, av. de lluís companys des de via 
Augusta i fins a l’av. de Francesc Macià. el c. de Prat 
de la riba des del c. de rafael de casanova i fins a la 
pl. de catalunya, la rda. de Ponent des del c. de valentí 
Almirall fins a la pl. de catalunya i la rda. de Zamenhof 
des de la pl. de catalunya fins al c. de la unió.

important: no es podrà circular per aquests carrers 
entre les 21.30 i les 22.45 h.
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líniA n1: esProncedA - cA n’oriAc - cAn deu 
divendres, dissabte i dilluns:

can deu (pl. Primavera), av. de Matadepera, av. 
de la concòrdia, c. de Jaume i, via Aurèlia, av. 
dels Paraires, av. de lluís companys, c. d’Andreu 
nin, c. de Prat de la riba, pl. de catalunya, rda. de 
Zamenhof, c. de vilarrúbias, gran via, pl. d’Antoni 
llonch, av. de barberà i pg. d’espronceda. 

espronceda (pl. de Picasso), pg. d’espronceda, 
av. de barberà, gran via, pl. d’Antoni llonch, c. de 
vilarrúbias, rda. de Zamenhof, pl. de catalunya, 
c. de Prat de la riba, c. d’Andreu nin, av. de lluís 
companys, av. de Paraires, via Aurèlia, c. de Jaume 
i, av. de la concòrdia, av. de Matadepera i pl. de la 
Primavera.

diumenge:

can deu (pl. de la Primavera), av. de Matadepera, 
rda. de la roureda, rda. d’europa, av. d’estrasburg, 
pl. d’espanya, pl. de la concòrdia, c. de Jaume i, via 
Aurèlia, av. dels Paraires, av. de lluís companys, c. 
d’Andreu nin, c. de Prat de la riba, pl. de catalunya,  
rda. de Zamenhof, c. de vilarrúbias, gran via, pl. 
d’Antoni llonch, c. latorre, ctra. de barcelona i pg. 
d’espronceda. 

espronceda (pl. de Picasso), pg. d’espronceda, 
ctra. de barcelona, c. latorre, gran via, pl. d’Antoni 
llonch, c. de vilarrúbias, rda. de Zamenhof, pl. de 
catalunya, c. de Prat de la riba, c. d’Andreu nin, av. 
de lluís companys, av. dels Paraires, via Aurelia, c. 
de Jaume i, pl. de la concòrdia, pl. d’espanya, av. 
d’estrasburg, rda. d’europa, rda. de la roureda, av. 
de Matadepera i pl. de la Primavera.

divendres:

• sortides de can deu: de 23.20 a 4.45 cada 25 
minuts.

• sortides del pg. d’espronceda: de 23.30 a 4.55 
cada 25 minuts.

dissabte i diumenge:

• sortides de can deu: de 23.20 a 6.00 cada 25 
minuts.

• sortides del pg. d’ espronceda: de 23.30 a 6.10 
cada 25 minuts.

dilluns:

• sortides de can deu: de 23.20 a 2.15 cada 25 
minuts.

• sortides del pg. d’ espronceda: de 23.30 a 2.00 
cada 25 minuts.

líniA n4: lA serrA - cAn rull - els MerinAls
tots els dies:

el Poblenou, c. de sau, rda. de l’ebre, ctra. de 
torre-romeu, pl. d’Antoni llonch, gran via, c. de 
vilarrúbias, rda. de Zamenhof, c. de Prat de la riba, 
c. d’Andreu nin, via Alexandra, c. de sant isidor, c. 
de Juan valera, ctra. de terrassa i c. de la Palma 
(parada del mercat).

els Merinals, c. de la Palma, c. d’Argentina, c. de 
Fuerteventura, ctra. de terrassa, c. de larra, c. de 
sant isidor, via Alexandra, c. d’Andreu nin, c. de Prat 
de la riba, rda. de Zamenhof, c. de vilarrúbias, gran 
via, pl. d’Antoni llonch, ctra. de torre-romeu, rda. de 
l’ebre, c. de sau i el Poblenou.

divendres:

• sortides del Poblenou: de 23.00 a 5.00 cada 30 
minuts.

• sortides dels Merinals: de 23.00 a 5.00 cada 30 
minuts.

dissabte i diumenge:

• sortides del Poblenou: de 23.00 a 6.30 cada 30 
minuts.

• sortides dels Merinals: de 23.00 a 6.30 cada 30 
minuts.

dilluns:

• sortides del Poblenou: de 23.00 a 2.00 cada 30 
minuts.

• sortides dels Merinals: de 23.00 a 2.00 cada 30 
minuts.
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la Festa Major de sabadell és possible gràcies a:

aMB la Col.laBoraCiÓ de

organitZaCiÓ

aMB el suPort de


