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Bona Festa Major!
Maties Serracant i Camps

Alcalde de Sabadell

Sabadellencs i sabadellenques, sortiu i gaudiu! 
Són dies de festa, d’il·lusió, de retrobaments, de feina 

per a moltes entitats, de tràfec per a moltes famílies, 
d’amics i amigues que es reuneixen en desenes i desenes 
de colles que surten al carrer per saltar, cantar i ballar al 
ritme de cercaviles, de tabalades, de l’envelat o de les 
desenes d’espais amb música de la ciutat.

Enguany consolidem un nou model de Festa Major, i 
ho fem satisfets de la feina duta a terme a les comissions 
de preparació de la Festa Major impulsades any rere any 
per la Regidoria de Cultura. I ho fem també amb l’orgull 
d’haver portat l’inici de Festa Major al nord, al sud, a l’est 
i enguany a l’oest de la ciutat: el 2015 a Torreguitart, el 
2016 a Campoamor, el 2017 a Torre-romeu i ara a Can 
Rull. Volem que cada vegada més tota la ciutat estigui de 
festa, que la Festa Major arribi arreu, barri a barri, a tots 
els racons de la ciutat.

Com a alcalde i en nom del Govern, un dels aspectes 
que més ens enorgulleix és veure com l’animalada, 
el pregó, les cercaviles, les curses, el correfoc, els 
concerts, el castell de focs i un munt més d’activitats 
van acumulant cada vegada més i més gent gaudint de 
les activitats. Unes activitats que només són possibles 
gràcies a la feinada d’un munt d’entitats, voluntàries, 
policia i personal municipal.

Que sigui una Festa Major lliure de sexisme i oberta a 
tota la ciutat. Gaudiu-ne!



4

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 7, de 19 a 22 h; dissabte 8, diumenge 9 i dilluns 10, de 9 a 21 h

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

   www.sabadell.cat 
contacte

PRoGRAMA De FesTA MAjoR 

El programa general de la Festa Major es reparteix als domicilis.
A partir del dia 3 de setembre, al SAC del carrer de la Indústria, 10, hi haurà programes abreujats.

- Segueix-nos i participa a:              @aj_sabadell         #fmsbd18                @sabadell_cat

- 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 serveis preventius (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 amb el c. de Pi i 
Margall durant 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 
DE PROGRAMACIÓ

PERMANENT

La Festa Major d’enguany és la segona que s’ha 
organitzat segons el nou model sorgit del procés 
participatiu per repensar-la. Aquest procés, que es va 
acabar el març del 2017, va instaurar una organització 
mitjançant diferents comissions ciutadanes, unes 
reunions de la permanent –que reuneix les persones 
responsables de cada comissió– i uns plenaris a 
l’inici i al final.

Aquest any han estat 9 reunions que s’han mantingut 
des del novembre fins ara, en les quals han participat 
un total de 45 persones. La feina s’ha estructurat, com 
l’any passat, a partir de les idees plantejades en el si 
de 4 comissions: la de Cultura popular i tradicional, 
la de Programació, la de Territori i la de Comunicació.

Aquest model ha aconseguit que la gestió de la 
Festa Major sigui més compartida i participada amb 
les entitats i, a més, ha enriquit la festa gràcies a la 
col·laboració entre ciutadans, entitats i membres del 
consistori.

Moltes gràcies!

el 6 d’octubre a les 12.30 h constitució del plenari per a la Festa Major 2019

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

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

suma’t-hi!
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eL FIL De La Festa traDICIonaL

DIjoUs 6 De seTeMbRe

De 18 a 1 h ANIMALADA 2018
Pg. de la Plaça Major 

DIveNDRes 7 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
21.25 h  SAbAFLAIx GEGANT

DIssAbTe 8 De seTeMbRe

de 10 a 16 h
III APLEC DE FESTA MAJOR- 
FIDEUà
Parc de Catalunya

D’11 a 14 h
QUÈ ÉS UN TRAbUCAIRE?
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la 
biblioteca vapor badia)

12 h 
TALLER DE CASTELLS PER A JOvES 
Eix Macià zona de les barraques

16.30  h 
PLANTADA DE GEGANTS PER ANAR 
A LA CERCAvILA DE FESTA MAJOR
Eix Macià

17.45 h
ANUNCI DE LA CERCAvILA AMb 
ELS TRAbUCAIRES
Inici a la pl. de la Creu Alta

18 h
CERCAvILA DE FESTA MAJOR
2 inicis: a la pl. de la Creu Alta i a 
l’Eix Macià zona de les barraques. 
Final a la pl. de Sant Roc

18 h
ACTUACIÓ CASTELLERA DE vIGíLIA
Pl. de Sant Roc

20 h
vERSOTS DE FESTA MAJOR
Pl. de Sant Roc

DIUMeNGe 9 De seTeMbRe

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

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

18 h
CONCURS DE MENJAFLAMS, 
TITIUS I GARROTINS
Eix Macià (escenari petit)

18.15 h
SEGUICI DEL bALL DE LA bOLA
Casa Duran, c. del Pedregar, 7

18.30 h
bALL DE LA bOLA
Pl. de Sant Roc

20 h
TAbALADA
Pl. de la Creu Alta

21 h
CERCAvILA INFERNAL
Inici pl. de la Creu Alta i foc final al 
Mercat Central

22.30 h
MERCAT DEL FOC
Mercat Central

23 h
CANTADA D’HAvANERES AMb 
CAvALL bERNAT I CREMA 
CATALANA
Pl. del vallès

DIllUNs 10 De seTeMbRe

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

17 h
Taller de Gegants i Expogegants
Pl. del Dr. Robert

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

18 h
SAbALLUT DE FERRO
Eix Macià zona de les barraques

18.30 h
CERCAvILA DE GEGANTS
Carrers i places de la ciutat

19.45 h
CONCERT DE CORALS AMb LA 
CORAL TALIA, LA CORAL ESTRELLA 
DAURADA I LA CORAL LA TRESCA
Pl. de Sant Roc

22 h
CASTELL DE FOCS
Parc de Catalunya

22.15 h
FI DE FESTA AMb LA SALSETA
Eix Macià, a l’ EspaiConcert
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eL FIL De La Festa De PUnta a PUnta

DIssAbTe 8 De seTeMbRe

23 h
bALL TRONERA, AMb 
L’ORQUESTRA GOLDEN bEAT
Pl. del Mestre Planas

DIUMeNGe 9 De seTeMbRe

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

D’11 a 14 i de 17 a 20.30 h 
JOCS TRADICIONALS I LúDICO 
ESPORTIUS
 
Pl. del Pi
JOCS MALAbARS
CIRCUIT D’AvENTURA 

Av. de la Concòrdia
JUGATAULA
CIRCUIT DE bàSQUET 

Av. de barberà / pl. del Mestre 
Planas
MAxIJOCS
CIRCUIT DE bICIS

Entre pl. de barcelona i pl. de la 
Creu de barberà
JOCS DE bOMbOLLES
CAMP DE FUTbOL

De 13 a 14.30 h 
EN ACúSTIC
Pl. del Pi – av. de la Concòrdia – av. 
de barberà amb pl. del Mestre 
Planas – entre pl. de barcelona i la 
pl. de la Creu de barberà
MARC SAUS
THE KENT FARM
NEEPS AND TATTIES
ESFERA DE Rå   

ELS ESCAMOTS DE L’OSv
18 h Pl. de la Creu de barberà
19 h Pl. de la Creu Alta
20 h Av. de Matadepera / c. de 
balaguer

De 20.30 a 22 h 
EN ACúSTIC
Pl. del Pi – av. de la Concòrdia – av. 
de barberà amb pl. del Mestre 
Planas – entre pl. de barcelona i la 
pl. de la Creu de barberà
NA NARA
SIN NOTICIAS DE ALICIA 
LA RUbIA DEL FA 
DEO bOKO 

23 h 
bALL TRONERA, AMb 
L’ORQUESTRA GOLDEN bEAT
Av. de la Concòrdia

DIllUNs 10 De seTeMbRe

D’11 a 14 h 
ESPECTACLES I ANIMACIÓ 

Pl. del Pi
SUbMARí A CàRREC DE LA CIA. EZ

Av. de la Concòrdia
AvIADOR A CàRREC DE LA CIA. EZ

Av. de barberà / pl. del Mestre 
Planas
KATAPULTEN A CàRREC DE LA CIA. 
TRAüT ESPECTACLES

Entre pl. de barcelona i pl. de la 
Creu de barberà
TANC GURUGú A CàRREC DE LA 
CIA. ASACO PRODUCCIONES

ELS ESCAMOTS DE L’OSv
11.30 h Pl. de barcelona
12.30 h C. de Pi i Margall
13.30 h Av. de la Concòrdia

de 13 a 14.30 h 
EN ACúSTIC
Pl. del Pi – av. de la Concòrdia – av. 
de barberà amb pl. del Mestre 
Planas – entre pl. de barcelona i la 
pl. de la Creu de barberà
OEST DE FRANC 
ANDREU I GUILLEM bUSQUETA
SONOZIENDO 
DANI QUINTANA I NINA FERRATER

Av. de Matadepera

Av. de la Concòrdia

Eix Macià

Pl. de la Creu Alta

Pl. de Sant 
Roc

Av. de barberà

Pl. de la Creu 
de barberà
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eL FIL De La nIt

DIveNDRes 7 De seTeMbRe

22.30 h
CHERRy & THE LADIES

Pl. de Sant Roc

NIT ELECTRÒNICA 

Eix Macià, a l’EspaiConcert
- 22 h PROZAC SOUP
- 23.30 h WAS PRESENTA GAU AMA
- 01 h DJ MAGENTA, FROM CUMbIA TO ELECTROPIKAL 

MúSICA A L’ESTRUCH 

L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140
- 00 h LLUíS COLOMA TRIO
- 01.30 h AISHA FAy & THE RAy-bAND (RHyTHM & 
bLUES, vERSIONS DELS 60’s)

DIssAbTe 8 De seTeMbRe

22 h
DOS GARDÈNIES... I ALTRES ÈxITS LLATINS AMb LA 
bANDA DE MúSICA DE SAbADELL

Pl. de Sant Roc

LA NIT PER A TOTHOM

Eix Macià, a l’EspaiConcert
21 h RAMON MIRAbET EN CONCERT
23.30 h “bACK TO THE JUNGLE”, MACACO EN CONCERT
01.30 h JObK ÉS #FESTACAMALEÒNICA

MúSICA A  L’ESTRUCH 

L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140
00 h THE AMy’S SOUL 
1.30 h CALIFORNICATORS

DIUMeNGe 9 De seTeMbRe

22 h
D’KANTAKA & SAbADELL CONNECTION

Pl. de Sant Roc

NIT DE bARRAQUES

Eix Macià, a l’EspaiConcert
22 h  bALKAN PARADISE ORCHESTRA PRESENTA 
K’ATAKA
23.30 h  xAvI SARRIà EN CONCERT 
1.30 h  EbRI KNIGHT, GIRA #GUERRILLATOUR

MúSICA A L’ESTRUCH 

L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140
23 h GRUPS DE LA COORDINADORA DE MúSICS EN 
CONCERT:  LA TENTACIÓN
                     AMíGDALA
                     bELMONT’S REvENGE
                     TERROR MUNDI
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eL FIL DeLs BaLLs a L’enveLat
Pg. de la Plaça Major

DIveNDRes 7 De seTeMbRe

21.30 h
NIT DE TANGO AMb ORQUESTRA “EL PIROPO”

00 h 
LA GLAMOUR bAND

DIssAbTe 8 De seTeMbRe

10.30 h
TALLER DE L’ESbART SAbADELL DANSAIRE

12 h
SARDANES AMb LA CObLA SAbADELL

18 h
bALLADA DE COUNTRy

RACÓ CUbà 
21 h SOPAR POPULAR
23 h bALL AMb L’ORQUESTRA AGUSTíN ASPA

DIUMeNGe 9 De seTeMbRe

12 h
DANSES AL CARRER AMb EL DUET DELPINO-CARDONA

17 h
bALLADA POPULAR DE SWING

18.30 h
TALLER DE TANGO ARGENTí

19.30 h
GRAN bALL AMb LA CObLA MEDITERRàNIA

22 h
SARDANES AMb LA CObLA JOvENívOLA

24 h
25 ANyS I SEGUIM! RUMbA AMb EL GRUP AI, AI, AI

DIllUNs 10 De seTeMbRe

12 h
“SARAU” AMb DANSES AL CARRER

18 h
SARDANES, AMb LA CObLA NOvA vALLÈS
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www.sabadell.cat/festamajor

Surt
Mou-te

És Festa Major

Dimecres 5 de setembre, a la plaça 
de Benjamín García a Can Rull

TRoBaDa D’iniCi 
De la FesTa MajoR

Vine a partir de 2/4 de 6  
de la tarda, hi haurà animació i 
activitats per a tots els públics!

saBaDell 2018
DEL 7 AL 10 DE SETEMBRE
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20 h
assaIG esPeCIaL De Festa Major aL Carrer, 
a CÀrreC DeLs CasteLLers De saBaDeLL
Pl. de Sant Roc
Es repartiran samarretes a tots els participants.
Organització: Castellers de Sabadell

anIMaLaDa 2018
Pg. de la Plaça Major
Acompanya els animals del rodal per preparar la 
Festa Major com cal! 

18 h animalada petita
Cercavila: pg. de la Plaça Major, pg. de 
Manresa, pl. de l’àngel, c. de les valls, pl. del 
Pi-pi, c. de Sant Antoni, pg. de Manresa i pg. 
de la Plaça Major.

21 h sopar de carmanyola

22.30 h animalada
Cercavila: pg. de la Plaça Major, c. de la 
Rosa, c. de Gràcia, c. de Sant Quirze, pl. de 
Marquilles, c. d’en Font, Mercat Central, c. de 
l’Escola Industrial, pl. del Pi-pi, c. de Gràcia, 
c. de Sant Antoni, c. de Jesús, c. de les valls, 
pl. de l’àngel, c. de Marià Fortuny, c. de la 
borriana, pl. del Pedregar, c. del Pedregar, 
pg. de la Plaça Major.

00.30 h Pregó 

01.00 h PD Frida sound system

Organitza: L’Animalada 
Hi participen: bandtumbats, bastoners de Saba-
dell, Diables i banyetes de la Creu Alta, bruixes del 
Nord, els Dragonets de Sabadell Foc i Forca, Colla de 
Geganters i Grallers de Gràcia, Gegants i Gralles de la 
Concòrdia, Gegants de la Creu Alta

16.30 h
torneIG InternaCIonaL D’esCaCs CIUtat 
De saBaDeLL
Poliesportiu Municipal Cal balsach
Fins a les 21.30 h
Organització: Societat Coral Colón

De 17.30 h a 20.30 h
esCenarI GrUPs noveLLs
Eix Macià, escenari petit
Organització: CFPS

18 h
18è CaMPIonat De tennIs De Festa Major
Cercle Sabadellès 1856, ctra. de bellaterra, km 5,10
Informació i inscripcions fins al 5 de setembre a 
les 16 h a la seu de l’entitat, al 93 721 51 54 o a 
www.cerclesabadelles.cat
Organització: Cercle Sabadellès 1856

18 h
17è CaMPIonat De PÀDeL De Festa Major
Cercle Sabadellès 1856, ctra. de bellaterra, km 5,10
Informació i inscripcions fins al 5 de setembre a 
les 16 h a la seu de l’entitat, al 93 721 51 54 o a 
www.cerclesabadelles.cat
Organització: Cercle Sabadellès 1856

18 h
15è oPen D’esQUaIX De Festa Major
Club Tennis Sabadell, c. de Prat de la Riba, 91
Informació i inscripcions fins al 5 de setembre a 
les 20 h a la seu de l’entitat o al 93 726 45 00
Organització: Club Tennis Sabadell

7 divendres5 dimecres

6 dijous



19.30 h
52è CaMPIonat De saBaDeLL De tennIs De 
taULa
Sala Tennis Taula Cal balsach, c. de Maria de 
bell-lloc núm. 35
Informació i inscripcions a la seu de l’entitat, a 
www.falconstt.cat, falconssabadellae@hotmail.
com o al 600 00 56 96 (Joan).
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 i al 
93 726 12 68 de 18 a 2 h. 
Organització: Snooker Sabadell

20.30 h
CIneFÒrUM
CSA l’Obrera, av. de barberà, 142
Projecció de la pel·lícula No soy un hombre fácil.
Organització: Dones de la PAH, Dones de l’Obrera

20.30 h
MarXa De torXes
Pl. del Gas
C. de Sant Pere, Rambla, pg. de la Plaça Major, 
pg. de Manresa, via de Massagué, ronda de  
Zamenhof, barraques
Organització: Feministes de Sabadell

18 h
DesPertar De Festa Major: ConCUrs De 
voLtes DeL BaLL DeL roDet
Pl. de Sant Roc
-Concurs de voltes de la bobina: fem voltar la 
germaneta del Rodet amb els més petits de la 
ciutat.
-Concurs de voltes del Rodet: prova de fer el 
màxim de voltes en mig minut amb el Rodet 
posat.
Organització: Colla de bastoners de Sabadell

19.30 h
DesPertar De Festa Major: CerCavILa De 
GeGants I CaPGrossos De La CIUtat
Pl. de Sant Roc
Geganters i músics de totes les colles gegante-
res de Sabadell porten els gegants de la ciutat 
al despertar de Festa Major per trobar-se amb 
la resta...
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: 
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

19.30 h
DesPertar De Festa Major: BaLL DeL 
roDet
Pl. de Sant Roc
Salves de morter i les voltes del guanyador del 
concurs del Rodet. Estrena del ball de bastons 
de Sabadell
Organització: Colla de bastoners de Sabadell

20.15 h
DesPertar De Festa Major: PILars 
D’InICI De Festa Major
Pl. de Sant Roc
Organització: Castellers de Sabadell

12

7 divendres
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20.30 h
DesPertar De Festa Major: CerCavILa De 
DIaBLes
Pl. de Sant Roc
Recorregut: pl. de Sant Jaume, c. de Sant Jaume, 
pl. de 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 Gemma Ruiz
Pl. de Sant Roc

21.15 h
esPeCtaCLe InaUGUraL De Festa Major a 
càrrec de Patx-Work
Pl. de Sant Roc
La nit s’obre a un món on feres fantàstiques 
seran les protagonistes! 

21.30 h
saBaFLaIX GeGant
Pl. de Sant Roc
Què és això? Tots els gegants de la Ciutat se’n 
van a barraques! Uneix-te en la cercavila noctur-
na i fes-los llum amb els braçalets fluorescents 
que han preparat per a tothom! 

Cercavila pel c. de Gràcia, c. de Calderón, c. de 
Jovellanos, pl. d’Enric Granados, c. de borràs, c. 
de Sant Isidre fins a l’Estruch. 

Organització: Coordinadora de gegants de Sabadell: 
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

21.30 h
reCItaL De PoesIa a càrrec del col·lectiu 
Poesia a trenc d’alba
Casal Pere Quart, auditori, Rambla, 69
Organització: Col·lectiu Poesia a Trenc d’Alba

21.45 h
arrIBaDa MarXa De torXes I LeCtUra  
De ManIFest
Eix Macià, a la zona de les barraques
Organització: Justa Revolta, bruixes del Nord

22 h
KaGUaMa MúsICa eLeCtrÒnICa aMB Dj
C. del Mestre Rius
Organització: GCHT i Kaguama

22 h
BaLLaDa PoPULar De LInDY HoP
Pl. del Gas
Comença la Festa Major amb molt de swing
Organització: Swingcopats

22.30 h
GastroBarBes MúsICa aMB Dj
C. de Sant Antoni
Organització: GCHT i Gastrobarbes 

22.30 h
LIHaDos MúsICa en DIreCte 
C. de Jesús 
Organització: GCHT i Lihados

23 h
MasIa De Can rULL MúsICa Dj 
Av. de Lluís Companys, 69
Organització: GCHT i Masia de Can Rull

23 h
soCaBota MúsICa Dj
C. de la borriana
Música soul, funk, jazz i música negra amb DJ
Organització: GCHT i Socabota

7 divendres



21.30 h
tanGo arGentÍ aMB L’orQUestra eL 
PIroPo
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat
El Piropo recorre els principals corrents de la 
història del gènere, de la vella guàrdia fins a 
l’actualitat amb un estil impecable. Ens presen-
ta un tango creatiu, més viu i actual que mai, 
sense alterar la seva essència.

22.30 h
CHerrY & tHe LaDIes
Pl. de Sant Roc
Cherry & The Ladies va néixer amb la idea de 
recuperar les dècades daurades del rock & roll.
El grup, que és el primer de la història del 
rock & roll femení nacional, ha estat la inspi-
ració d’altres girls bands nascudes de la mà 
d’antigues integrants del grup.
Les seves referències musicals van des del 
blues al swing i del rock & roll més clàssic al 
rhythm & blues més modern.
Un repertori variat amb èxits dels 50, 60 i 
alguns dels anys 80. Cançons que fins i tot els 
més joves coneixen perquè han estat referents i 
no passen de moda.

21.30 h
CaMPIonat De vIDeojoC retro a càrrec de 
Pau Badia i Ferran Cañas
L’Estruch, sala d’exposicions, c. de Sant Isidre, 
140
Aforament limitat.
Campionat amb eliminatòries de “Street Fighter 
2” i “Super Mario Kart”. Exposició de videocon-
soles antigues amb la possibilitat de provar-les 
amb jocs clàssics de l’època.
Premi d’una consola Mini Supernes per al 
guanyador. El segon premi tindrà una copa i un 
menú de Festa. 

21.30 h
taLLer D’InstrUMents DIY amb Familiar
L’Estruch, al taller 6b, c. de Sant Isidre, 140
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. Creat per Jay Silver, del MIT, l’ hem 
adaptat perquè sigui possible construir-lo en 
taller. 
Nota: activitat amb places limitades. Es poden 
recollir les inscripcions/invitacions a la taquilla de ca 
l’Estruch, una hora abans de començar el taller.

22 h
La veLa: HIstÒrIes DeL CIrC a càrrec de la 
cia. de circ sIFÓ
L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140
Gaudiu d’una experiència lúdica, educativa i 
sobretot divertida mentre s’exploren diferents 
disciplines circenses: trapezi, dansa, corda, 
humor...
Nota: aforament limitat a 272 espectadors. Es poden 
recollir les invitacions/entrades a la taquilla de 
l’Estruch, una hora abans de l’inici de l’espectacle.

14
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23 h
ConseQÜÈnCIes a càrrec de la cia. Moveo
L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140
Al teatre de l’Estruch. 
Guanyadora del Premi Moritz FiraTàrrega’17 a la 
millor estrena d’Arts de carrer, és un espectacle 
de dansa per a tots els públics que explora a 
través del moviment les relacions entre realitat i 
ficció en la nostra vida quotidiana i en el temps 
accelerat en què vivim. 
NOTA: aforament limitat a 150 espectadors. Recollida 
d’invitacions a partir d’una hora abans del comença-
ment de l’espectacle.

24 h
torneM a La MúsICa DeLs 80 aMB La 
GLaMoUr BanD
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat
Els anys 70, 80 i 90 van ser èpoques de grans 
concerts i artistes estel·lars. Els anys daurats 
de les discoteques, dels vinils, de les cintes 
de casset, dels compactes... La Glamour band 
us hi transportarà amb el seu espectacular i 
explosiu directe. Amb una estètica actualitzada, 
moderna i captivadora, ofereix un xou especta-
cle per a tothom: joves i no tan joves, nostàlgics 
i curiosos. Potents veus al capdavant i músics 
professionals contagien energia, bon humor 
i encant que satisfan totes les sensibilitats. 
Prepareu-vos per ballar, cantar i escoltar les 
millors cançons dels millors temps! Prepareu-
vos per gaudir amb la Glamour. 

22 h
nIt eLeCtrÒnICa: ConCert De ProZaK 
soUP
Eix Macià, a l’EspaiConcert
És el terratrèmol al teatre dels imbècils. La guer-
ra entre el maldecap i la pastilla. El so d’una 
bala quan impacta en la corbata...
Així es defineixen els Prozac Soup amb el seu 
Electrocore Saforaui, que presenta el seu quart 
disc, very Empastre, i el senzill l’“Empastre de 
sempre” on reflexionen al voltant de la venda 
de la imatge, l’era de les realitats digitals i la 
soledat quotidiana. Uns temes que apel·len 
directament a la consciència del públic.
Organització: CFPS

23.15 h
esPeCtaCLe De FoC  
a càrrec de Diables de la Creu alta
Eix Macià, a la zona de les barraques
Organització: Diables de la Creu Alta

23.30 h
nIt eLeCtrÒnICa: Was presenta GaU aMa
Eix Macià, a l’EspaiConcert
Per a aquest grup no hi ha un passat abans de 
Gau Ama. Tot és història.
Was pren tots els elements necessaris per 
reivindicar unes arrels pròpies i recrear-les a 
través de sons contemporanis. Una revolució 
sònica a disposició del ball que inclou elements 
del folklore basc amb instruments centenaris, 
pop electrònic, house.
Mai s’ha fet res igual a Euskadi.

1 h
nIt eLeCtrÒnICa: FroM CUMBIa to  
eLeCtroPIKaL amb Dj Magenta
Eix Macià, a l’EspaiConcert
Des de Sabadell, Magenta ens convida a vibrar 
amb els sons més amazònics, electrònics i tro-
picals acompanyats d’algunes veus combatives 
d’aquest estil musical.
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24 h
LLUÍs CoLoMa trIo presenta Boogie Wins 
again (swing alley) blues & boogie woogie 
& jazz
Pati de l’Estruch, c. de Sant Isidre, 140
El trio Lluís Coloma torna amb el seu nou treball 
en estudi, un disc que transmet la força, subti-
litat i compenetració del grup, amb un so cru, 
però amb profunditat i sentiment. 
El virtuosisme de Lluís Coloma, el groove de 
Marc Ruiz i l’alegria que contagia el contrabaix 
de Manolo Germán ens portaran pels camins del 
blues i el boogie woogie, amb inesperats ho-
menatges en forma de versió i alguna atrevida 
incursió en altres estils.

1.30 h
aIsHa FaY & tHe raY-BanD (rhythm & blues 
versions dels 60)
Pati de l’Estruch, c. de Sant Isidre, 140
Selecció acurada de temes recuperats dels 
vinils que han marcat tota una època amb veus 
llegendàries com Etta James, Ray Charles, Roy 
Orbison, Arthur Conley, Chuck berry o James 
brown. Nit per reviure el so motown i tota una 
celebració del rhythm & blues, soul i funk.
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9 h
24è torneIG De FUtBet De Festa Major
Pavelló del Nord, rda. de Collsalarca, 4
Fins a les 15 h
Organització: Escola de Futbol de Sabadell

9 h
9a eDICIÓ De Les 12 Hores De FUtBoL saLa
Pavelló Municipal del Sud, c. de Pardo bazán, 17
Informació i inscripcions al 93 726 59 20 i 675 
88 87 21.
Fins a les 21 h
Organització: Club Grups Arrahona Futbol Sala

9 h
15è oPen D’esQUaIX De Festa Major
Club Tennis Sabadell, c. de Prat de la Riba, 91
Fins a les 19 h
Organització: Club Tennis Sabadell

9 h
III BLItZ InternaCIonaL D’esCaCs CIUtat 
De saBaDeLL
Pavelló Municipal de Cal balsach
Informació i inscripcions al 681 287 254 (Pere).
Fins a les 13 h
Organització: Societat Coral Colón

10 h
17è 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
18è CaMPIonat De tennIs De Festa Major
Cercle Sabadellès 1856, ctra. de bellaterra, km 
5,10
Fins a les 13 h
Organització: Cercle Sabadellès 1856

De 10 a 19 h
saBa-tIC, Mostra InteraCtIva D’eInes 
DIGItaLs I teCnoLÒGIQUes InnovaDores
Jardins i Espai Cultura de la Fundació Antiga 
Caixa Sabadell 1859 (c. d’En Font, 25).
Cursa de nanodrons, robòtica, realitat virtual, 
impressió 3D, reparació creativa d’objectes, 
videojocs...
Més informació: www.sabadell.cat/innovaciosbd

10 h
III aPLeC De Festa Major - FIDeUÀ
Parc de Catalunya, esplanada al costat de la pl. 
d’Ernest Lluch
Pots portar la teva carmanyola o bé gaudir de la 
ja tradicional fideuà de Festa Major compartint 
l’espai i les actuacions que amenitzaran la 
jornada.
- 10 h venda de tiquets per a la fideuà.  
Preu 2e (una ració de fideuà, beguda i cafè).
- 12.30 h Espectacle d’animació a càrrec de la 
cia. Més Tumàcat.
- 14 a 15.30 h servei de la fideuà.
- 16 h ball amb acordions a càrrec de la 
Diatònica.

12.30 h
La Festa DeLs MÉs tUMÀCat a càrrec de la 
cia. Més tumàcat
Parc de Catalunya, esplanada al costat de la pl. 
d’Ernest Lluch
Els Més Tumàcat s’han proposat acabar amb 
l’avorriment del món! Per això han creat la 
festa més divertida que de ben segur animarà i 
refrescarà el públic del III Aplec de Festa Major 
al Parc de Catalunya.
Fins a les 13.30 h

10 h
BateIGs De sUBMarInIsMe en PIsCIna
Poliesportiu Municipal Can Marcet, c. de Riu-sec, 54
Fins a les 14 h i de 15 a 18 h. Informació al 93 
727 76 77 o al 640 72 64 19.
Organització: Unió Subaquàtica Sabadell UNISUb
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De 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h
vIsCa La CanaLLa! 
joCs I taLLers a càrrec de l’obrador
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la biblioteca 
vapor badia)

D’11 a 14 h
QUÈ És Un traBUCaIre?
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la biblioteca 
vapor badia)
Taller infantil per conèixer el món dels 
trabucaires.
Organització: Trabucaires de Gràcia

11.45 h
La HarPo’s BanD sUrt aL Carrer + 
revoLUCIÓ! 
A càrrec de la cia. Pentina el Gat
Pl. de l’àngel
Espectacle itinerant que surt de pl. de l’àngel, 
c. de Fortuny, c. de la borriana, pl. del Doctor 
Robert, Rambla, c. de la República, c. de les Tres 
Creus fins a la biblioteca vapor badia.
La banda musical que sempre hagués somiat 
en Harpo Marx visita Sabadell. La vitalitat i 
l’elegància del millor jazz, swing i dixie de la mà 
del mestre de cerimònies farà ballar tothom que 
es trobi pel camí d’aquesta cercavila que anirà 
des de la pl. de l’àngel fins a la biblioteca vapor 
badia.

12.30 h
La HarPo’s BanD sUrt aL Carrer + 
revoLUCIÓ! 
A càrrec de la cia. Pentina el Gat 
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la biblioteca 
vapor badia)
Cal coordinar tot un carrer per fer una dansa 
massiva? Doncs es balla...Cal aplegar tota la 
plaça per dur a terme una cantada popular? 
Doncs es canta... Tot s’hi val per fer arribar a 
tothom la millor música d’arreu del país!

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
52è CaMPIonat De saBaDeLL De tennIs De 
taULa
Sala Tennis Taula Cal balsach, c. de Maria de 
bell-lloc núm. 35
Informació i inscripcions a la seu de 
l’entitat de 18 a 22 h, a www.falconstt.cat, a 
falconssabadellae@hotmail.com o al 600 00 56 
96 (Joan).
benjamí i aleví no federat: fins a les 14 h. De 
16.30 a 20 h sènior no federat.
Organització: Falcons Sabadell Associació Esportiva

10.30 h
taLLer De Dansa a CÀrreC De L’esBart 
saBaDeLL DansaIre
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat
Inscripció gratuïta.
Organització: Esbart Sabadell Dansaire

11 h
Fes-te De L’ÍnDIa
Pl. del vallès
- d’11 a 12.30 h Exhibició de bollywood, 
bhangra, bollyzumba i Màster Class 
- d’11 a 14 h Taller de Rangolis (mandales), art 
consistent en la creació de dissenys decoratius 
a terra. Degustació de te hindú. Mercat solidari 
amb productes de l’índia...
- de 12.30 a 14 h Taller de tatuatges d’henna, 
“Mehndi” 
Organització: Centre Asana, Indian Sabadell
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11 h
joCs D’arreL traDICIonaL
Racó del Campanar
Activitat intergeneracional on els més petits 
juguen amb gent gran a jocs tradicionals. 
S’enriqueix el coneixement mutu i el vincle 
entre generacions d’una manera lúdica 
impulsant la participació conjunta.
Organització: Residència Gent Gran Ciutat de 
Sabadell, Residència Allegra, Residència Santa 
Rita, Residència Mutuam - La Creueta i Residència 
Sarquavitae

11 h
taLLer De PanCartes I DIFUsIÓ De LLUIta 
soCIaL
Pl. de la Concòrdia
Organització: Comissió de Festes Populars de 
Sabadell (CFPS)

11.30 h
BICItaPa
Eix Macià, inici a la zona de les barraques
Recorregut pel centre de Sabadell amb bicicleta, 
fent un tastet de tapes amb votació final.
Organització: Comissió de Festes Populars de 
Sabadell (CFPS)

11.30 h
sUMa’t aLs CoLors De La Festa
Museu del Gas
Personalitzaràs el teu mocador de la mascota CH4.
Organització: Museu del Gas de la Fundació Naturgy

12 h
sarDanes aMB La CoBLa saBaDeLL
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat
Organització: ACF Sabadell Sardanista

De 12 a 14 h
FaMILIa’rt
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
BaLBoa I oLUt. verMUt eLeCtrÒnIC
Pl. de Ricard Simó bach
Organització: GCHT, balboa i Olut

12 h
CaMPIonat De BILLar PooL-51 Festa 
Major
Snooker Sabadell, c. de vilarrúbias, 114
Informació i inscripcions a Snooker Sabadell o 
al 93 726 12 68 de 18 a 2 h.
Parelles mixtes. Primera i segona categoria a 
les 19 h.
Organització: Snooker Sabadell

12 h
eLeCtroverMUt De L’eMBassa’t aMB 
#LoosePanties
Pl. de Miquel Crusafont
Electrònica i bon ambient en una cita que 
comença a ser mítica. Nosaltres posem el 
vermut i la cervesa artesana, la bona música 
vindrà de la mà de #LoosePanties. 
Organització: SbD Sona

12 h
taLLer De CasteLLs Per a joves
Eix Macià, zona de les barraques
Organització: Comissió de Festes Populars de 
Sabadell (CFPS)

De 16 a 20 h
taLLer D’aUtoDeFensa FeMInIsta
Sala 2 de l’Estruch, c. de Sant Isidre, 140
Taller per a l’apoderament de les dones 
participants on es realitzarà un tastet de 
recursos (físics i emocionals) per defensar-se 
davant una agressió masclista en qualsevol 
situació, però especialment al carrer i/o en 
context d’oci. Màxim 25 dones.
Inscripcions i més informació al SIAD (c. de 
vidal, 146), a genere@ajsabadell.cat o al 93 724 
61 68.
Hi col·labora: Col·lectiu d’autodefensa feminista 
bITERNA 
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De 16 a 21 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

16 h
III aPLeC De Festa Major - FIDeUÀ: 
soBretaULa aMB aCorDIons
Parc de Catalunya, esplanada al costat de la pl. 
d’Ernest Lluch
L’associació la Diatònica serà l’encarregada 
d’amenitzar la sobretaula de la fideuà del III 
Aplec de Festa Major.

16.30 h
torneIG InternaCIonaL D’esCaCs CIUtat 
De saBaDeLL
Pavelló Municipal de Cal balsach
Fins a les 21.30 h
Organització: Societat Coral Colón

16.30 h
PLantaDa De GeGants
Eix Macià, zona de les barraques
Plantada i ballada de gegants de totes les  
colles de gegants de Sabadell, tot esperant  
anar a la cercavila de Festa Major.

17.45 h
sortIDa CaP  a La CerCavILa De Festa 
Major
Recorregut: av. de Francesc Macià, c. del Pare 
Rodés, c. de Picanyol, c. del Papa Pius xI, pl. de 
l’Alcalde Marcet.

Organització: Coordinadora de gegants de Sabadell.
Hi participen: Gegants de la Concòrdia (CAERC), 
Gegants de Covadonga, Gegants i Capgrossos de 
Sabadell, Gegants i Grallers de Gràcia, Gegants de la 
Creu Alta i Gegant de l’Agrupació de Pessebristes de 
Sabadell, Gegants de Puríssima

De 17 a 20.30 h
vIsCa La CanaLLa! 
joCs I taLLers a càrrec de L’obrador
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la biblioteca 
vapor badia)

18.30 h
vIsCa La CanaLLa! 
BatIBULL a càrrec de la cia. de Parranda. 
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la biblioteca 
vapor badia)
benvinguts a la Festa Major! Aquest any tenim 
un programa farcidet d’actes per a tots els 
gustos. Us animeu a participa-hi? Anem pel 
pregó, passant pel partit de solters contra 
casats o la sortida a pescar, sense oblidar-nos 
de la cercavila tradicional, castellers i correfoc... 
sense deixar de banda el ball de jovent ni el ball 
d’envelat o un espectacle infantil força... força 
punyent!

17 h
La Festa DeL BÀsQUet (apropem el bàsquet 
als nens i les nenes)
Pl. de la Creu Alta
Fins a les 19 h
Organització: Creu Alta Sabadell bàsquet Club

17 h
vI PLatÓ FotoGrÀFIC De Festa Major
vestíbul de l’Ajuntament
Per cinquè any consecutiu, la gent que passeja 
es podrà transformar per un moment en model i, 
si vol, podrà disposar d’attrezzo per fer una foto 
més divertida. vine amb la teva família, o els 
teus amics, i fes-te una foto de record!
Fins a les 20 h
Organització: Càmera Club Sabadell

17 h
tIraDa De BItLLes CataLanes
Pl. de Frederic Mompou
Organització: Club de bitlles de Sabadell
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17.40 h
anUnCI De La CerCavILa aMB eLs 
traBUCaIres
Pl. de la Creu Alta
Sortida de la pl. de la Creu Alta, av. de l’Onze de 
Setembre, via de Massagué, c. de les valls, pl. 
del Pi-pi, c. de Gràcia i pl. de Sant Roc.
Hi participen: Trabucaires de Gràcia

CerCavILa De Festa Major
Tabals, gralles, gegants, danses i foc. Les colles 
de cultura popular surten al carrer des de dos 
punts diferents per trobar-se a la pl. de l’Alcalde 
Marcet i arribar plegats a la pl. de Sant Roc on 
cadascuna fa el seu lluïment.
18 h Inici a la pl. de la Creu alta
- Recorregut des de la pl. de la Creu Alta, av. de 
l’Onze de Setembre, via de Massagué, c. de les 
valls, pl. del Pi-pi, c. de Gràcia i pl. de Sant Roc.
17.45 h Inici a l’eix Macià, zona de les Barraques
- Recorregut des de l’av. de Francesc Macià, c. 
del Pare Rodés, c. de Picanyol, c. del Papa Pius 
xI, pl. de l’Alcalde Marcet.
Hi participen: ball de Diables de Sabadell, banyetes 
de la Creu Alta, Colla de bastoners de Sabadell, 
Drac l’Antonot de Sabadell, Foc i Forca Dragonets 
de Sabadell, Gegant de l’Agrupació Pessebrista 
de Sabadell, Gegants de la Puríssima, Geganters i 
Grallers de Gràcia, Gegants de Covadonga, Gegants 
de la Creu Alta, Gegants i Capgrossos de Sabadell, 
Gegants i Grallers de la Concòrdia, Grup Sardanista 
Mirant el Cel, Trabucaires de Gràcia.

18 h
aCtUaCIÓ CasteLLera De vIGÍLIa
Pl. de Sant Roc
Aixecada de castells tot esperant la cercavila 
(en cas de pluja, al local dels Castellers de 
Sabadell, c. dels Emprius, 15)
Organització: Castellers de Sabadell

20 h
versots De Festa Major a càrrec de Ball 
de Diables de sabadell
Pl. de Sant Roc
Organització: ball de Diables de Sabadell

18 h
jUGUeM, CreeM, GaUDIM!
Eix Macià
Espai de jocs, taller de circ, contacontes i PDs 
per a xics i grans.
Organització: Casal Independentista i Popular Can 
Capablanca, Un xic de món

18 h
BUGaDa D’HIstÒrIes, pati de contes a 
càrrec de Laberta Delpoblet
Alliance Française, c. de Sant Joan, 35
Espectacle per a infants a partir de 4 anys.
basat en contes de Gianni Rodari.
La Gianna és la filla del Gianni i avui ha decidit 
fer bugada de totes les històries que li explicava 
el seu pare de petita, perquè ja eren brutes i 
rebregades i se’n confonien els personatges i 
les paraules! Mentre les estén al terrat perquè 
recuperin la màgia dels vells temps, la Gianna 
va explicant al públic tots els contes que va 
traient del cove...

18 h
PatI De Contes a CÀrreC De PaU tarrUeLL
Escola bressol Cau Catau, pl. del vallès, 13

18 h
BaLLaDa De CoUntrY
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat
Organització: Amics del Country de Sabadell
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18 h
PatI De Contes  
a càrrec d’engruna teatre
Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13
La detectiva Klaus és una investigadora curiosa 
i divertida capaç de resoldre els enigmes més 
difícils! Fent un viatge a través d’alguns dels 
contes més coneguts pels menuts de casa, com 
la Caputxeta, els Tres porquets, el Patufet o 
Hansel i Gretel... descobrirem el veritable secret 
de la detectiva Klaus!

De 18 a 21 h
FaMILIa’rt
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.

18.30 h
esCaMots De L’osv
Davant la biblioteca vapor badia, c. de les Tres 
Creus, 127-129

19 h
reCItaL De PensaMIento PoÉtICo en 
reCorD a MIQUeL MartÍ I PoL
Casal Pere Quart, Rambla, 69
Organització: Pensamiento Poético, Agrupación de 
Poetas Populares

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

19 h
La Festa DeL BÀsQUet (rodant cap a la 
normalitat)
Pl. de la Creu Alta
Fins a les 21 h
Organització: Club Esportiu Global basket vallès

19 h
PatI De Contes  
a càrrec de Pau tarruell
Escola bressol Cau Catau, pl. del vallès, 13

19 h
La Festa a rItMe De sWInG
Pl. del Gas
ballaràs swing a la pl. del Gas amb Men in 
Swing
Organització: Museu del Gas de la Fundació Naturgy i 
Swingcopats

19 h
PatI De Contes a càrrec d’engruna teatre
Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13
La detectiva Klaus és una investigadora curiosa 
i divertida capaç de resoldre els enigmes més 
difícils! Fent un viatge a través d’alguns dels 
contes més coneguts pels menuts de casa, com 
la Caputxeta, els Tres porquets, el Patufet o 
Hansel i Gretel... descobrirem el veritable secret 
de la detectiva Klaus!

A les 11.30 h
sUMa’t aLs CoLors De La Festa
Personalitzaràs el teu mocador de la mascota 
CH4 per lluir els nostres colors durant la festa.
Organització: Museu del Gas de la Fundació Naturgy

19 h
Contes D’aIGUa, pati de contes  
a càrrec de Laberta Delpoblet
Alliance Française, c. de Sant Joan, 35
Espectacle per a infants a partir de 3 anys.
Us han explicat mai els secrets que s’amaguen 
al fons del llac? Heu conegut mai una dona 
d’aigua? 

19.30 h
BoLLYWooD
Eix Macià, escenari petit
Organització: Centre Asana

8 dissabte
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19.30 h
esCaMots De L’osv
Rambla / c. de Lacy

20 h
CaBaret De CIrC  
a càrrec de diferents companyies
Pati de l’Estruch, c. de Sant Isidre, 140
Una oportunitat per veure i conèixer diferents 
especialitats circenses de la mà de diferents 
companyies i artistes: Ramiro vergaz amb els 
seus malabars; Juana beltrán amb equilibri 
sobre mans; la cia. balusca amb equilibris 
acrobàtics i la cia. vöel amb el quadrant rus. 
vine a descobrir-los!

20 h
CLasse oBerta De LInDY HoP
Pl. del Gas
A la mitja part del concert vine a provar aquest 
ball divertit i frenètic dels anys 30 amb parella 
o sense!
Organització: Swingcopats

20 h
LIHaDos MúsICa en DIreCte 
C. de Jesús. 
Organització: GCHT i Lihados

20.15 h
astronoMIa I MItes DeL CeL estreLLat
C. del Sol, 188
Un taller conferència a través del qual farem una 
passejada guiada pels aspectes astronòmics 
més importants d’algunes constel·lacions de 
l’hemisferi nord i els seus mites.
Organització: Nova Acròpolis Sabadell

20.30 h
esCaMots De L’osv
Pl. de l’Imperial

20.30 h
Danses D’anDaLUsIa a càrrec de l’aass de 
los Ballesteros en Catalunya
Pl. del vallès
Organització: AASS de los ballesteros en Catalunya

21 h
La Festa DeL BÀsQUet (streetball 3x3)
Plaça de la Creu Alta
Inscripcions el mateix dia de 17.30 a 19.30 h o a 
laballes@basquetsabadell.com
Fins a la 1.00 h. Places limitades.
Organització: bALLES

21.30 h
Danses De MúrCIa a càrrec del Centro 
regional de Murcia
Pl. del vallès
Organització: Centro Regional de Murcia

21.30 h
GastroBarBes MúsICa aMB Dj
C. de Sant Antoni
Organització: GCHT i Gastrobarbes 

22 h
KaGUaMa MúsICa eLeCtrÒnICa aMB Dj
C. del Mestre Rius
Organització: GCHT i Kaguama

23 h
MasIa De Can rULL MúsICa HoUse aMB Dj 
Av. de Lluís Companys, 69
Organització: GCHT i Masia de Can Rull

23 h
soCaBota MúsICa aMB Dj 
C. de la borriana
Organització: GCHT i Socabota

8 dissabte
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20.30 h
eCstÀtIC DanCe amb Dj shango
L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140
Dansa on cada participant es pot expressar de 
manera lliure amb el seu moviment corporal 
en connectar i sentir una varietat de músiques 
d’arreu del món.
NOTA: Aforament limitat a 60 persones. Activitat 
participativa i de moviment que es farà a l’interior del 
teatre sense grada i amb linòleum al terra. Pot durar 
unes 2 hores.
Invitacions: recollida d’invitacions a partir d’una hora 
abans del començament de l’activitat a la taquilla de 
l’Estruch.

21 h
aParaDor
L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140
Aforament limitat.
Concert audiovisual. NOTA: aforament limitat a 
100 persones. Recollida d’invitacions/entrades 
una hora abans de l’inici de l’activitat a la 
taquilla de l’Estruch.

21.30 h
taLLer De CIrC “salta, vola, gaudeix el circ!” 
a càrrec de la cia. tub d’assaig
L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140
Aforament limitat.
Aprèn acrobàcia, trapezi, teles, corda... totes les 
figures que puguis fins al salt mortal! 
NOTA: 40 persones per torn. Recollida d’inscripcions/
invitacions a partir d’una hora abans del 
començament del taller.

22 h
Dos GarDenIas... I aLtres ÈXIts LLatIns a 
càrrec de la Banda de Música de sabadell
Pl. de Sant Roc
Música d’Arturo Márquez, Chick Corea, Tom 
Jobim i més artistes, a ritme de conga, bolero, 
tango, samba…

23 h
BaLL tronera, aMB L’orQUestra La 
GoLDen Beat
Pl. del Mestre Planas
Les autoritats sanitàries adverteixen que 
aquest concert pot ser perjudicial per als teus 
malucs! Les seves versions de disco, pop i funk, 
servides al lluent i encerat dance floor que et 
proposen als seus concerts, t’obriran la camisa, 
esbullaran els cabells i cada quatre compassos 
et faran assenyalar la lluna com el mític Tony 
Manero a Saturday Night Fever. Però, compte, 
el seu repertori no són exclusivament clàssics 
còsmics i encomanadissos, la Golden i els seus 
efectes també beuen dels èxits més actuals. 
Disposats a donar-ho tot, estem convençuts que 
t’ho passaràs tan bé com ells sobre l’escenari. 
Welcome to the Golden Republic!

21 h
raCÓ CUBÀ: soPar PoPULar
Pg. de la Plaça Major
Sopar típic cubà. Reserva de tiquets: 656 36 17 
80 | 622 79 61 75
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 directe 
amb l’orquestra Agustín Aspa y su grupo 
Habana.

8 dissabte
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21 h
raMon MIraBet en ConCert
Eix Macià, a l’EspaiConcert
Ramon Mirabet comença una nova gira que 
serà una de les més celebrades; un espectacle 
renovat amb un enfocament més energètic en 
què es podran sentir les noves cançons del 
que serà el seu tercer disc, i que compilarà els 
principals èxits de “Happy Days” i “Home is 
where the heart is”. Ramon Mirabet ens farà 
viatjar per noves sonoritats però sense perdre la 
identitat que fa que sigui un dels artistes amb 
més projecció del nostre país.

23.15 h
esPeCtaCLe De FoC  
a càrrec de sentinelles d’arkëmis
Eix Macià, a la zona de les barraques
Organització: Sentinelles d’Arkëmis

23.30 h
BaCK to tHe jUnGLe, MaCaCo en ConCert
Eix Macià, a l’EspaiConcert
De nou la rumba, el reggae i el dub es donen 
la ma i són abraçats amb un poderós riff de 
guitarres que donen sabor i denominació 
d’origen mediterrani per transmetre una reflexió 
sobre valors importants que cal potenciar en la 
societat actual.
Macaco està ultimant la gravació del seu nou 
àlbum, back to the Jungle, que sortirà a la llum 
a principis del 2019. Aquest estiu s’ha estrenat 
el videoclip/pel·lícula del primer single, 
valientes, que és un tastet del que serà back to 
the Jungle.

1.30 h
joKB és #FestaCamaleònica
Eix Macià, a l’EspaiConcert
JoKb és festa, energia, positivisme, és 
#FestaCamaleònica. 
Després de la darrera gira, on va estar 
presentant el seu primer EP, Camaleònic, i els 
seus dos singles Mil crits i Surt el sol, la banda 
igualadina arriba amb el seu mestissatge i 
funky festiu presentant el seu proper disc, que 
sortirà a principis del 2019.
Organització: Comissió de Festes Populars de 
Sabadell (CFPS)

8 dissabte

24 h
tHe aMY’s soUL
Pati de l’Estruch, c. de Sant Isidre, 140
The Amy’s Soul és un tribut a Amy 
Winehouse. La banda ret homenatge a 
un dels concerts més representatius de 
l’artista, el directe al Shepherd’s bush 
Empire de Londres.

1.30 h
CaLIFornICators
Pati de l’Estruch, c. de Sant Isidre, 140
Amb una posada en escena molt cuidada, la 
banda recrea la màgia i l’energia dels directes 
dels Red Hot Chili Peppers.





aTenCiÓ
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Diumenge 9 de setembre 
de 2018, 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 9 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 als carrers 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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9 h
40a CUrsa PoPULar De saBaDeLL, 13a 
MItja MaratÓ CIUtat De saBaDeLL i 6a 
CUrsa La DeLs 14
Passeig de Sant Oleguer
Informació al 93 745 31 50 (Servei d’Esports). 
Inscripcions fins al divendres 7 de setembre a 
les 20 h, a www.sabadell.cat, a www.mitjasaba-
dell.cat o a Intersports Molins (Rambla, 111). 
Els participants de la Cursa Popular i La dels 14 
han de ser majors de 16 anys. El nombre màxim 
d’inscrits a la Mitja Marató i La cursa dels 14 
serà de 1.000. En fer la inscripció es rebrà un 
missatge de conformitat i un número de dorsal, 
que s’haurà d’imprimir i presentar signat per 
retirar el dorsal el dissabte, 8 de setembre, a 
Renault-Auser (pg. del Comerç, 100) de 10 a 
13.30 i de 17 a 20 h. També es podran recollir el 
mateix dia de la cursa de 7.30 a 8.30 h al pati de 
l’Escola Salesians. 
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 i pg. de Sant Oleguer. 
Hi participen: Institut Agustí Serra i Fontanet, 
Protecció Civil Sabadell, Falcons Sabadell AE, 
AE Can Deu i bM Pau Casals.
Tres curses en un mateix recorregut de 7 km 
(Cursa Popular amb 1 volta al circuit), 14 km 
(Cursa La dels 14 amb 2 voltes al circuit) i 21 km 
(Mitja Marató amb 3 voltes al circuit i un total 
de 21.097 metres).
Organització: Ajuntament de Sabadell, Sabadell 
Atletisme i Associació Esportiva Mitja Marató de 
Sabadell.
Hi col·laboren: Diputació de barcelona, 
Renault-Auser, Decathlon City, Gálvez, Autocars 
Serrat, Club Natació Sabadell, Joventut Atlètica 
Sabadell, We Run Sabadell, Intersports Molins, 
Coca-Cola, El Corte Inglés, McDonald’s.

9 h
9a eDICIÓ De Les 12 Hores De FUtBoL saLa
Pavelló Municipal del Sud, c. de Pardo bazán, 17
Informació i inscripcions al 93 726 59 20 i 675 
88 87 21.
Fins a les 21 h
Organització: Club Grups Arrahona Futbol Sala

10 h
BateIGs De sUBMarInIsMe en PIsCIna
Poliesportiu Municipal Can Marcet, c. de Riu-
sec, 54
Fins a les 14 h. Informació al 93 727 76 77 o al 
640 72 64 19.
Organització: Unió Subaquàtica Sabadell UNISUb

10 h
XvII eXHIBICIÓ De MoDeLIsMe navaL
Parc de Catalunya, al llac
Informació i inscripcions al 93 726 01 86 o el 
mateix dia al lloc de navegació.
Fins a les 14 h
Organització: Agrupació Artística de Modelistes 
Aeronavals de Sabadell

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 GIMCana FotoGrÀFICa De Festa Major
Carrers i places de la ciutat
Concurs fotogràfic dels actes de tota la Festa 
Major al carrer, adreçat a fotògrafs i aficionats 
a la fotografia. Inclou sessió fotogràfica amb 
models tot el diumenge al matí pels carrers 
circumdants de l’Acadèmia Catòlica, c. de Sant 
Joan, 20. Informació i bases a la seu de l’entitat 
i a www.cameraclubsabadell.cat
Organització: Càmera Club Sabadell

9 diumenge
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10 h
GaLejaDa De traBUCaIres
Pl. d’Antoni Llonch
Recorregut: pl. d’Antoni Llonch, c. de les Tres 
Creus, pl. de Miquel Crusafont, c. de les Tres 
Creus, c. del Pedregar, pl. del Doctor Robert, pl. 
de Sant Roc, c. de l’Advocat Cirera, pl. del Gas, 
c. de Sant Feliu, c. de Sant Cugat, c. de Torres i 
bages, pl. de Sant Jaume, c. de Colom, plaça del 
Mercat.

Galejades a: pl. de Gabriel Pujol, pl. de Miquel 
Crusafont, pl. del Pedregar, pl. de Sant Roc (re-
cepció), pl. del Gas, cruïlla del c. de Sant Cugat 
amb c. de Torres i bages, plaça del Mercat.
Organització: Trabucaires de Gràcia

10 h
ConCentraCIÓ CLUB 600 saBaDeLL
C. de Pi i Margall, davant del c. de Lluís
• de 9 a 9.30 h: obertura d’inscripcions per 
participar en la gimcana.
• de 10.30 a 12.30 h: gimcana i lliurament de 
trofeus.
Organització: Club dels 600 de Sabadell

De 10 a 14 h
vIsCa La CanaLLa! 
joCs I taLLers a càrrec de L’obrador
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la biblioteca 
vapor badia)
de 10 a 14 i de 17 a 20.30 h

12.30 h
PeLL De GaLLIna a càrrec de la cia. sac 
espectacles
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la biblioteca 
vapor badia)

11.30 h
13a CUrsa PoPULar InFantIL De saBaDeLL
Passeig de Sant Oleguer
Inscripcions a www.sabadell.cat fins al diven-
dres 7 de setembre, a les 20 h. 
Sortida i arribada al passeig de Sant Oleguer. 
Punt de concentració: Escola dels Salesians. 
Recollida de dorsals: en fer la inscripció es re-
brà un missatge de conformitat i el número del 
dorsal, que s’haurà d’imprimir i presentar signat 
per retirar el dorsal el dissabte 8 de setembre, 
a Renault-Auser (pg. del Comerç, 100) de 10 a 
13.30 i de 17 a 20 h. 
També es pot recollir el mateix dia de la cursa 
al pati de l’Escola Salesians de 9.15 a 11.15 h. 
Informació al 93 745 31 50 (Servei d’Esports). 
Hi participen: Institut Agustí Serra i Fontanet, 
Protecció Civil Sabadell, Falcons Sabadell AE, 
AE Can Deu i bM Pau Casals.
Per a nois i noies nascuts/des entre els anys 
2006 i 2014: hi haurà un recorregut de 600 m 
per als més petits (2011-2014), un de 1.000 m 
per als mitjans (2009-2010) i un de 2.000 m per 
als més grans (2006-2008). No hi haurà classifi-
cacions per categories.
Organització: Ajuntament de Sabadell, Sabadell 
Atletisme i Associació Esportiva Mitja Marató.
Hi col·laboren: Diputació de barcelona, Renault-
Auser, Decathlon City, Gálvez, Autocars Serrat, Club 
Natació Sabadell, Joventut Atlètica Sabadell, We Run 
Sabadell, Intersports Molins, Coca-Cola, El Corte 
Inglés, McDonald’s.

11 h
taLLer a càrrec de Forques de Can Deu
Eix Macià, a la zona de les barraques
vine a pintar, jugar i cremar... amb els Drago-
nets!
Organització: Forques de Can Deu

9 diumenge
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D’11 a 14 i de 17 a 20.30 h
La Festa De PUnta a PUnta: jocs tradicio-
nals i lúdico esportius

Pl. del Pi:
• joCs MaLaBars
Els participants posaran a prova les seves 
habilitats d’equilibri i de circ, amb els diferents 
recursos que poden trobar com pilotes, anelles 
malabars, diàbolos o el rolla-bola!
• CIrCUIt D’aventUra
Recrearem un parc d’aventura infantil enmig del 
carrer amb diferents passos entre les torres.

Av. de la Concòrdia:
• jUGataULa
Espai on grans i petits poden jugar a jocs de 
taula, des de les mítiques dames o escacs, fins 
a enfonsar la flota i el qui és qui.
• CIrCUIt De BÀsQUet
Cistelles de bàsquet per mirar l’habilitat dels 
grans i els petits.

Av. de barberà / pl. del Mestre Planas
• MaXIjoCs
Jocs gegants per treballar diferents recursos: 
estratègia, punteria, equilibri...
• CIrCUIt De BICIs
Circuit de bicis amb diferents obstacles per 
mirar l’habilitat dels infants.

Entre la pl. de barcelona i la pl. de la Creu de 
barberà
• joCs De BoMBoLLes
Nens i nenes, i els no tan nens, podran fer bom-
bolles de sabó gegants.
• CaMP De FUtBoL
Camp de futbol amb parets de 3 metres per ju-
gar a futbol enmig del carrer: 3 contra 3 i sense 
porter!

11 h
2n Be soUL FestIvaL De HIP HoP
Parc de Catalunya, pl. de l’Argub
Fins a les 21 h. Festival de hip hop, tallers i 
altres activitats. Informació al 658 05 69 50 
(David).
Organització: Malibú Esportiu / Soul Dance Center

11.30 h
GastroBarBes MúsICa aMB Dj
C. de Sant Antoni
Organització: GCHT i Gastrobarbes

A les 11.30 h
ContaContes, aMB sHereZaDe BarDajÍ 
Sessió de conta-contes per a adults.
Organització: Museu del Gas de la Fundació Naturgy

12 h
Grans CoraLs
Pl. del vallès
Actuació de la Coral de l’Alegria i la Coral Amics 
de l’Acordió.
Organització: Coral Amics de l’Acordió, Coral de 
l’Alegria

De 12 a 14 h
FaMILIa’rt
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
PatI De Contes a càrrec de Pau tarruell
Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13

12 h
PatI De Contes a càrrec de rah-mon roma
Alliance Française, c. de Sant Joan, 35
Contes amb cançons. Cançons que conten. Idio-
mes estranys que acabem entenent.  

9 diumenge
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12 h
jornaDa CasteLLera De Festa Major 
amb els Minyons de terrassa, els Castellers 
de Barcelona, la Colla Castellers Xiquets de 
tarragona 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 tres 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

12 h
eLeCtroverMUt De L’eMBassa’t aMB 
#Museless
Pl. de Miquel Crusafont
El vermut més refrescant de la Festa Major de 
Sabadell. Electrònica i bon ambient en una cita 
que comença a ser mítica. Nosaltres posem el 
vermut i la cervesa artesana, la bona música 
vindrà de la mà dels joves talents sabadellencs 
de l’escena electrònica #Museless.
Organització: SbD Sona

12 h
CaMPIonat De BILLar PooL-51 Festa 
Major
Snooker Sabadell, c. de vilarrúbias, 114
Informació i inscripcions a Snooker Sabadell o 
al 93 726 12 68 de 18 a 2 h.
Open handicap. A les 17 h: fèmines i sènior.
Organització: Snooker Sabadell

12 h
BaMBoo
C. de Gràcia, 24
vermut brunch amb música de guitarra i veu en 
directe
Organització: GCHT i bamboo

12 h
BaLBoa I oLUt
Pl. de Ricard Simó bach
vermut electrònic amb DJ KACKTUS & LESTER
Organització: GCHT, balboa i Olut

12 h
Danses aL Carrer amb el duet Delpino - 
Cardona
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat
La sonoritat d’aquest duet s’endinsa en el món 
de l’harmonia com un mar de possibilitats. 
Flueixen com l’aigua i la seva força té nom de 
folk i cognoms desconeguts. Saben d’on venen 
però qui sap on aniran a parar…

12.30 h
CerCavILa CLUB 600 saBaDeLL
Inici al c. de Pi i Margall amb el c. de Lluís
Organització: Club dels 600 de Sabadell

De 13 a 14.30 h
en aCústIC, música en directe de la mà de 
grups locals!

Marc saus
Pl. del Pi

the Kent Farm
Av. de barberà amb pl. del Mestre Planas

neeps and tatties
Av. de la Concòrdia

esfera de rä
Entre pl. de barcelona i Creu de barberà

9 diumenge
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13 h
9 KIM. verMUt I MúsICa en DIreCte
Pl. del Treball
Organització: GCHT i 9 Kim

13 h
PatI De Contes a càrrec de Pau tarruell
Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13

13 h
PatI De Contes a càrrec de rah-mon roma
Alliance Française, c. de Sant Joan, 35
Contes amb cançons. Cançons que conten. Idio-
mes estranys que acabem entenent. 
Els contes han estat l’escola de la vida a moltes 
cultures... fins i tot a la nostra. veniu a veure el 
món per un forat?

De 16 a 21 h
jornaDes De roL, taULa I Go, aMB eL 
reFUGIo DeL sÁtIro
Casal Pere Quart, Rambla, 69
Organització: Club de Rol Refugio del Sátiro

16 h
rUta Per L’entorn I anÀLIsI DeLs esPaIs 
D’oCI aMB PersPeCtIva FeMInIsta
Eix Macià
Recorregut per l’espai proper a barraques
Organització: ARRAN

De 16 a 17.30 h
MICro oBert
Eix Macià, escenari petit
T’agrada el rap encara que mengis salmó? 
Improvisa alguna recepta dalt l’escenari petit de 
l’Eix Macià.
Organització: Comissió de Festes Populars de Saba-
dell (CFPS)

16.30 h
52è CaMPIonat De saBaDeLL De tennIs De 
taULa
Sala Tennis 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 falconssabade-
llae@hotmail.com o al 600 00 56 96 (Joan).
Fins a les 20 h. Infantil i juvenil no federat.
Organització: Falcons Sabadell Associació Esportiva

17 h 
LIHaDos. MúsICa en DIreCte
C. de Jesús
Organització: GCHT, balboa i Lihados

17 h
vI PLatÓ FotoGrÀFIC De Festa Major
vestíbul de l’Ajuntament
Per cinquè any consecutiu, la gent que passeja 
es podrà transformar per un moment en model i, 
si vol, podrà disposar d’attrezzo per fer una foto 
més divertida. vine amb la teva família, o els 
teus amics, i fes-te una foto de record!
Fins a les 20 h
Organització: Càmera Club Sabadell

17 h
tHe WoLves a càrrec de la cia. la Fam
Inici al c. de Gràcia
1r passi: c. de Gràcia cantonada amb c. de Sant 
Quirze, c. de Sant Quirze, c. de Joan Maragall, 
pl. del Gas, c. de Sant Pere i Rambla.
Quatre brokers de Wall Street recorren els 
carrers a ritme de funky desenvolupant una 
peculiar jornada laboral. Les accions als carrers 
a ritme de bateria converteixen la ciutat en una 
autèntica jungla del consum. Espectacle itine-
rant amb música de bateria en directe.

9 diumenge
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reCoManaCIons 
Per a Les CerCavILes 
De FoC seGUres

veïnat I CoMerCIants:

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

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

Aquestes mesures de seguretat estan incloses en 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 989/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i de 
cartuxeria i se’n deriva la ITC18 del Ministeri d’Indústria. I són obligatòries.

amb motiu de la celebració de les tres cercaviles amb foc i en algunes amb 
exhibició de salves de pólvora, que es fan a la ciutat en el marc de la Festa 
Major divendres 7 (pàg. 13), dissabte 8 (pàg. 22) i diumenge 9 (pàg. 38), 
cal que prengueu les mesures de seguretat següents:
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De 17 a 20.30 h
vIsCa La CanaLLa! 
joCs I taLLers a càrrec de L’obrador
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la biblioteca 
vapor badia)

18 h
tHe WoLves a càrrec de la cia. la Fam 
Inici a la Rambla.
2n passi: Rambla, c. de la República, c. de les 
Tres Creus fins a la biblioteca vapor badia.
Espectacle itinerant amb música de bateria en 
directe.

18.30 h
ja arrIBen eLs trastos BanD a càrrec de 
la cia. jaume Ibars 
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la biblioteca 
vapor badia)
Fins a les 19.30 h
La banda Trastos band desprèn energia i un 
gran ventall de ritmes i estils que van de la rum-
ba catalana, passant pel folk, l’ska, una mica de 
reggae, swing i fins i tot rock and roll.

De 17 a 18 h
BaLLaDa PoPULar De sWInG a L’enveLat
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat
vine a ballar lindy hop a l’aire lliure per seguir 
la Festa Major amb molt de swing.
Organització: Swingcopats

18 h
ConCert De La BanDa De MúsICa  
De saBaDeLL
A la glorieta del Parc Taulí.

18 h
PatI De Contes a càrrec d’engrunateatre
Escola bressol Cau Catau, pl. del vallès, 13
La detectiva Klaus és una investigadora curiosa 
i divertida capaç de resoldre els enigmes més 
difícils! 

18 h
ConCUrs De MenjaFLaMs, tItIUs  
I GarrotIns
Eix Macià, escenari petit
Segueix improvisant receptes amb flams, vi i 
sidra dalt de l’escenari.
Organització: Associació Cultural la Sèpia verda

18 h
esCaMots De L’osv
Pl. de la Creu de barberà

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

18 h
seGUICI DeL BaLL De La BoLa
Casa Duran, c. del Pedregar, 7
Organització: Esbart Sabadell Dansaire

18.30 h
21è BaLL De La BoLa
Pl. de Sant Roc
Organització: Esbart Sabadell Dansaire

18.30 h
Danses DeL Perú a càrrec de l’associació 
Peruana de sabadell
Pl. del vallès
Organització: ASPERSAb Ass. Peruana de Sabadell

18.30 h
taLLer De tanGo arGentÍ
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat
Organització: Sabadell Tango

 

9 diumenge
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19 h
2n XoCoLata eXPress en viu!
Pati de l’Estruch, c. de Sant Isidre, 140
Per segon any consecutiu, el veterà programa 
radiofònic que des de fa dècades s’emet a diari 
a Ràdio Sabadell, dedicat preferentment al 
pop i rock alternatiu, presenta el seu format en 
directe amb l’actuació de tres bandes musicals 
de la nostra ciutat prou representatives del pop/
rock sabadellenc.
vine i descobreix la música de Sabadell:
Alvians, Extraperlas i Wild Goats. 

19 h
eL vIatGe DeL PeIX PeIXet, a càrrec de 
Laberta Delpoblet
Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13
Espectacle de contes, poesia i endevinalles 
per a infants a partir de 2 anys amb poemes de 
diversos autors.

19 h
PatI De Contes a càrrec d’engrunateatre
Escola bressol Cau Catau, pl. del vallès, 13
La detectiva Klaus és una investigadora curiosa 
i divertida capaç de resoldre els enigmes més 
difícils! 
Fent un viatge a través d’alguns dels contes més 
coneguts pels menuts de casa, com la Capu-
txeta, els Tres porquets, el Patufet o Hansel i 
Gretel... descobrirem el veritable secret de la 
detectiva Klaus!

19 h
CLasse oBerta De LInDY HoP
Pl. de l’àngel
vine a provar aquest ball frenètic dels anys 30 
amb parella o sense!
Organització: Swingcopats

19 h
esCaMots De L’osv
Pl. de la Creu Alta

19.30 h
Danses De LLatInoaMÈrICa a càrrec de 
l’asociación Latinoamericana de sabadell 
Pl. del vallès
Organització: Asociación Latinoamericana de Saba-
dell

19.30 h
oFIUra Presenta Part of something
La Capella de Can Gambús
Ofiura és una banda barcelonina d’indie/pop.
Actualment es troben de gira presentant el 
darrer disc publicat el març de 2017: Part of 
Something.
Organització: La Capella de Can Gambús

20.30 h
Gran BaLL aMB La CoBLa MeDIterrÀnIa
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat
El ball amb cobla és una tradició de fa molts 
i molts anys que la darrera dècada ha gaudit 
d’una evident revifalla provocada, en bona part, 
per un públic entusiasta que ha descobert una 
nova possibilitat d’interpretació per a la cobla.
Gran ball amb la Cobla Mediterrània és un tre-
ball mot acurat que té com a base la recuperació 
i difusió de balls vuitcentistes i l’adaptació a 
la cobla d’alguns títols universals de la música 
lleugera. La masurca, el vals, el pasdoble, 
l’americana o el foxtrot han esdevingut ritmes 
nous per a les cobles actuals obrint un camp 
molt ampli de recuperació de repertori, però 
també plantegen un ventall de possibilitats 
d’actualització i creació d’un nou repertori.

22 h
sarDanes aMB La CoBLa jovenÍvoLa
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

9 diumenge
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20 h
BaLLaDa PoPULar De sWInG
Pl. de l’Alcalde Marcet
Organització: Swingcopats

20 h
esCaMots De L’osv
Av. de Matadepera / c. de balaguer

20 h
reCItaL De PoesIa “La LLIBertat”  
a càrrec de Papers de versàlia
Auditori del Casal Pere Quart, Rambla, 69
Organització: Papers de versàlia

De 20.30 a 22 h
en aCústIC, música en directe de la mà de 
grups locals!

sin noticias de alicia 
Pl. del Pi

Deo Boko 
Av. de barberà amb pl. del Mestre Planas

La rubia del Fa 
Av. de la Concòrdia

na nara 
Entre pl. de barcelona i Creu de barberà

20.30 h
Danses De L’araGÓ a càrrec del Centro 
aragonés de sabadell
Pl. del vallès
Organització: Centro Aragonés de Sabadell

21 h
rUta Per L’entorn I anÀLIsI DeLs esPaIs 
D’oCI aMB PersPeCtIva FeMInIsta
Eix Macià
Organització: ARRAN 

20 h
taBaLaDa
Pl. de la Creu Alta

21 h
CerCavILa InFernaL I MerCat DeL FoC
Inici a la 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, c. de Jovellanos (Mercat Central).

22.30 h
MerCat DeL FoC
veurem i viurem les enceses conjuntes, el 
foc i la llum màgica del mercat, les cortines 
d’espurnes, els aurums encisadors, les bateries 
enlluernadores i la traca ensordidora. 
El foc i les espurnes són origen de la vida, el 
mercat és origen de la vila, dos elements essen-
cials de la festa major, el mercat de foc arriba de 
nou i per quedar-se!

Organització: ball de Diables de Sabadell, bruixes 
del Nord, Sentinelles d’Arkëmis, Forques de Can Deu, 
Diables de la Creu Alta i Drac baldomero

22 h
CIneMa a La FresCa a La PLaÇa DeL Gas
Pl. del Gas
Projecció d’Estiu 1993 de Carla Simón. 
Organització: Fundació Naturgy

22 h
D’KantaKa & saBaDeLL ConneCtIon
Pl. de Sant Roc
Flamenc fusionat amb temes llatins de la mà 
d’artistes locals, ballarins i artistes convidats.

22 h
KaGUaMa MúsICa eLeCtrÒnICa aMB Dj
C. del Mestre Rius
Organització: GCHT i Kaguama

9 diumenge
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22 h
BaLKan ParaDIse orCHestra  
presenta K’ataKa
Eix Macià, a l’EspaiConcert
Integrada per deu instrumentistes de vent i per-
cussió, la bPO ha aportat un aire fresc i alegre 
al panorama de les fanfàrries del nostre país. 
Amb formacions, experiències i influències di-
verses però compartint la passió per la tradició 
balcànica, aquestes deu dones transformen 
el gènere en un autèntic elixir de melodies 
tradicionals amb ritmes de tot el món, oferint un 
espectacle carregat d’energia que funciona tant 
a l’escenari com al carrer. Amb una sorprenent 
capacitat per generar empatia amb el públic, la 
bPO porta alegria, festa i ganes de ballar a cada 
racó del món on van.
Organització: Comissió de Festes Populars de Saba-
dell (CFPS)

23 h
BatUCaDa De BanDtUMBats
Eix Macià, a la zona de les barraques
Organització: Comissió de Festes Populars de Saba-
dell (CFPS), bandtumbats

23.30 h
ConCert De XavI sarrIÀ
Eix Macià, a l’EspaiConcert
xavi Sarrià torna a la càrrega amb noves mú-
siques i paraules, amb noves cançons, perquè 
com ell mateix explica al llibret del disc “la 
música i les paraules em van salvar la vida. I 
les vaig usar per combatre els fantasmes que 
m’assetjaven. Encara hui els he de combatre. 
Aquest disc naix d’eixa necessitat. Necessite es-
criure cançons. Necessite seguir defensant-me. 
Necessite seguir canalitzant aquell riu ingover-
nable que em colpeja per dins”. 

1.30 h
eBrI KnIGHt, GIra #GUerrILLatoUr
Eix Macià, a l’EspaiConcert
Ebri Knight ve del Maresme, una comarca on el 
mar i la muntanya s’uneixen a mig camí entre la 
Selva i barcelona. Des del principi s’han arrelat 
a les melodies que sortien del nostre poble, als 
instruments tradicionals i a les veus populars 
que han sonat des de fa segles pels carrers de 
la Catalunya tradicional.
beuen de la tradició per reinventar l’espectacle, 
per dur amb tota la seva energia una música 
que està a cavall entre la memòria i el projecte, 
entre el passat i el futur, però sempre amb els 
peus posats en el present.
Organització: Comissió de Festes Populars de Saba-
dell (CFPS)

9 diumenge
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23 h
BaLL tronera, aMB L’orQUestra La 
GoLDen Beat
Av. de la Concòrdia
Les autoritats sanitàries adverteixen que aquest 
concert pot ser perjudicial per als teus malucs! 
Les seves versions de disco, pop i funk, servides 
al lluent i encerat dance floor que et proposen 
als seus concerts, t’obriran la camisa, esbulla-
ran els cabells i cada quatre compassos et faran 
assenyalar la lluna com el mític Tony Manero 
a Saturday Night Fever. Però, compte, el seu 
repertori no són exclusivament clàssics còsmics 
i encomanadissos, la Golden i els seus efectes 
també beuen dels èxits més actuals. Disposats 
a donar-ho tot, estem convençuts que t’ho 
passaràs tan bé com ells sobre l’escenari. I és 
que ells vibrin sobre l’escenari és la millor de-
mostració de la infal·libilitat de la seva fórmula. 
Welcome to the Golden Republic!

23 h
CantaDa D’Havaneres aMB Havaneres 
CreMa CataLana I CavaLL Bernat
Pl. del vallès
Tradicional cantada d’havaneres de Festa Major, 
amb rom cremat a la mitja part.

24 h
25 anYs I seGUIM! rumba amb  
el Grup aI, aI, aI
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat
L’any passat el grup Ai, Ai, Ai va celebrar el seu 
25è aniversari, amb concerts i fent sonar la 
rumba catalana a diferents pobles de Catalunya, 
i aquest any segueixen al peu del canó. El grup, 
capitanejat per l’incombustible Rafalito Salazar, 
continuarà de gira, presentant un nou disc.

23 h
ConCert De La CoorDInaDora De MúsICs
Pati de l’Estruch, c. de Sant Isidre, 140
Gaudeix de la música local actual amb els 
grups de la coordinadora de músics al pati de 
l’Estruch:
La tentación
amígdala
Belmont’s revenge
terror Mundi
Organització: Coordinadora de Músics de Sabadell

9 diumenge
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10 dilluns
De 10 h a 14 h
vIsCa La CanaLLa! 
joCs I taLLers a càrrec de L’obrador
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la biblioteca 
vapor badia)

10.30 h
CorraL Kaos a càrrec de la cia. scuraplats
Inici a la pl. del Pi-pi
1r passi: des de la pl. del Pi-pi, c. de l’Escola 
Industrial, c. d’en Font, pl. de Marquilles, c. de 
Sant Feliu fins a la pl. del Gas.
Les gallines i pollastres d’un corral són atacats 
per una estranya malaltia coneguda com la 
pesta de les plomes. L’extermini serà el final 
irremeiable si no troben cap solució. Per trobar 
el remei han d’aconseguir el llibre del vademè-
cum que està amagat en un lloc inaccessible 
al qual només es pot arribar entrant al territori 
prohibit del laberint...

11.45 h
CorraL Kaos a càrrec de la cia. scuraplats
Inici a la pl. del Gas 
2n passi: pl. del Gas, c. de Sant Pere, c. de la 
República, c. de les Tres Creus i pl. de Gabriel 
Pujol.

10 h
sIMULtÀnIes D’esCaCs
Pavelló Municipal de Cal balsach
Informació i inscripcions al 681 28 72 54 (Pere).
Fins a les 13 h
Organització: Societat Coral Colón

10.30 h
aCtIvItat InFantIL (de 3 a 7 anys):  
14a GIMCana InFantIL aMB BICICLetes
Ronda de Ponent
Adreçat a infants que no poden participar a la 
passejada. És obligatori l’ús del casc. Informa-
ció al 93 716 68 50 (Esport Ciclista bicisprint).
Organització: Club Esport Ciclista bicisprint
Hi col·laboren: Ajuntament de Sabadell i AE Sabadell 
Ciclista

10.30 h
BILLar HUMÀ
Eix Macià
vine a passar-ho bé amb la família o els amics 
en un billar molt peculiar!
Organització: ACAbAT

11 h
PassejaDa PoPULar aMB BICICLetes I 
PatIns
Ronda de Ponent
Recorregut: ronda de Ponent, ctra. de Terrassa, 
pg. de Can Feu, c. de Mèxic, c. de Fuerteventura, 
c. de Canadà, c. de les Antilles, ronda de Jean 
Monnet, ronda d’Europa, c. de Sarajevo, ronda 
d’Europa, passatge de Moscou, via Alexandra, 
av. d’Andreu Nin, c. de Manuel de Falla, ctra. de 
Terrassa, c. de Margenat i arribada a ronda de 
Ponent. 
Passejada no competitiva oberta als més grans 
de 7 anys. És obligatori l’ús del casc.
Hi col·laboren: AE Sabadell Ciclista, Autocars Serrat i 
Falcons Sabadell Associació Esportiva

11 h
vI PLatÓ FotoGrÀFIC De Festa Major
vestíbul de l’Ajuntament
Per cinquè any consecutiu, la gent que passeja 
es podrà transformar per un moment en model i, 
si vol, podrà disposar d’attrezzo per fer una foto 
més divertida. vine amb la teva família, o els 
teus amics, i fes-te una foto de record!
Fins a les 14 h
Organització: Càmera Club Sabadell

11 h
troBaDa De PUntaIres
Rambla / c. d’Antoni M. Claret
vine a la tradicional trobada i mostra de puntai-
res de la ciutat i voltants. Hi trobaràs fils, punts, 
puntes i tot el relacionat amb l’art de fer puntes.
Organització: Col·lectiu de Puntaires de Sabadell
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D’11 a 14 h
La Festa De PUnta a PUnta, espectacles i 
animació

Pl. del Pi
sUBMarÍ a càrrec de la cia. eZ

Av. de la Concòrdia
avIaDor a càrrec de la cia. eZ
Un aviador frenètic porta màgia del cel... però... 
què és això que vola?

Av. barberà / pl. del Mestre Planas
KataPULten a càrrec de la cia. traüt espec-
tacles
Uns bàrbars del nord porten una gran catapulta 
medieval per l’avinguda de barberà... Què volen 
fer?

Entre pl. de barcelona i la pl. de la Creu de 
barberà
tanC GUrUGú a càrrec de la cia. asaco 
Producciones
T’imagines un tanc perseguint un pallasso per 
l’avinguda de barberà?

11.30 h
esCaMots De L’osv
Pl. de barcelona

12.30 h
esCaMots De L’osv
c. de Pi i Margall

13 h
esCaMots De L’osv
Av. de la Concòrdia. Als porxos. 

12 h
BaLBoa I oLUt verMUt aMB WaGner Pa 
Pl. de Ricard Simó bach
Organització: GCHT, balboa i Olut

12 h
“saraU” aMB Danses aL Carrer
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat
Afegiu-vos a aquest sarau, que com més serem 
més riurem!

De 12 a 14 h
FaMILIa’rt
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.

12.30 h
vIsCa La CanaLLa! 
La Farsa De Farsants a càrrec de la cia. 
Farsants
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la biblioteca 
vapor badia)
Espectacle d’animació i ball totalment participa-
tiu on es combinen jocs i danses, acompanyats 
per elements escenogràfics i música en rigorós 
directe amb un repertori que inclou temes popu-
lars i de creació. 

De 13 a 14.30 h 
en aCústIC, gaudeix de la música en directe 
de la mà de grups locals

sonoziendo 
Pl. del Pi

andreu i Guillem Busqueta 
Av. de barberà amb pl. del Mestre Planas

oest de Franc 
Av. de la Concòrdia

Dani Quintana i nina Ferrater 
Entre pl. de barcelona i Creu de barberà

10 dilluns
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Ajudeu-NoS A teNIR 
uNA FeStA NetA
Per a un millor servei de neteja viària i de recollida de 
deixalles, us agrairem que feu servir les papereres i 
els contenidors de deixalles i de recollida selectiva. 
Llenceu les escombraries a partir de les 20 h i 
recordeu que el diumenge 9 de setembre no es 
recolliran.

Amb la vostra col·laboració gaudirem de la  
festa i d’una ciutat neta.
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13.30 h
aPerItIU i DInar a càrrec de les cooperati-
ves el teixit de la terra i el rodal
Eix Macià
Organització: Cooperativa El teixit de la Terra i Coope-
rativa el Rodal

16.30 h
torneIG InternaCIonaL D’esCaCs CIUtat 
De saBaDeLL
Pavelló Municipal de Cal balsach
Fins a les 21.30 h
Organització: Societat Coral Colón

De 17 a 1.30 h
LIHaDos MúsICa en DIreCte
C. de Jesús.
Organització: GCHT i Lihados

17 h
taLLer De GeGants
Pl. del Dr. Robert
Taller i plantada previs a la cercavila de dilluns!
Organització: Coordinadora de gegants de Sabadell

18.30 h
CerCavILa De GeGants
Carrers i places de la ciutat
Plantada de gegants a la pl. del Doctor Robert.
Recorregut de la cercavila: pl. del Dr. Robert, pl. 
de Sant Roc, c. de Gràcia, c. d’en Font, pl. de les 
Marquilles, pl. del Gas.

Participants: Gegants de la Concòrdia (CAERC), 
Gegants i Grallers de Gràcia, Gegants de la Creu 
Alta, Gegants i Capgrossos de Sabadell, Gegants de 
l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell, Gegants de 
Covadonga, Gegant Andi i Gegant Cipo. 

Organització: Coordinadora de gegants de Sabadell

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 h
PatI De Contes a càrrec de rah-mon roma
Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13
Contes amb cançons. Cançons que conten. Idio-
mes estranys que acabem entenent. 
Els contes han estat l’escola de la vida a moltes 
cultures... fins i tot a la nostra. veniu a veure el 
món per un forat?

De 18 a 20 h
FaMILIa’rt
Museu d’Art, c. del Dr. Puig, 16
Espai de lliure accés amb activitats per a petits 
i grans sobre la Casa Turull i les exposicions 
permanents i temporals del Museu.

18 h
sarDanes, aMB La CoBLa nova vaLLÈs
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat
Organització: ACF Sabadell Sardanista

19 h
CLanDestÍ aMB MúsICa sWInG
Pl. del Gas
vine a ballar lindy hop a l’aire lliure per acabar 
la festa major amb molt de swing!
Organització: Swingcopats

19 h
CLasse oBerta De LInDY HoP
Swingcopats, rda. de Zamenhof, 64
Cal inscripció prèvia.
Organització: Swingcopats

10 dilluns
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De 19 a 21 h
BaLBoa I oLUt: Dj LUCIen
Pl. de Ricard Simó bach
Organització: GCHT, balboa i Olut

19 h
PatI De Contes a càrrec de rah-mon roma
Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13
Contes amb cançons. Cançons que conten. Idio-
mes estranys que acabem entenent. 

19.45 h
ConCert De CoraLs
Pl. de Sant Roc
Coral Talia, Coral Estrella Daurada, Coral la 
Tresca i Coral Al·leluia.

20.30 h
soPar PoPULar a càrrec de la PaH
Eix Macià
Organització: Comissió de Festes Populars de  
Sabadell (CFPS), Plataforma d’Afectats per la Hipo-
teca (PAH)

20.30 a 1.30 h
GastroBarBes MúsICa aMB Dj
C. de Sant Antoni
Organització: GCHT i Gastrobarbes

10 dilluns

sBD 
2018

18 h
saBaLLUt De Ferro
Eix Macià
Com calcularies el teu potencial físic després 
de la Festa Major? vine, participa i comprova 
la magnitud de la tragèdia...
Organització: Comissió de Festes Populars de 
Sabadell (CFPS)
Hi col·labora: Saballut de Ferro

21.15 h
ULterIor, eL vIatGe a càrrec de la cia. 
tiritirantes
Av. de Francesc Macià / av. dels Paraires
En un futur llunyà, el professor Copèrnic, un 
científic boig que ha inventat la màquina del 
temps, el desastrós contramestre Segundo i 
la fascinant dona ocell Ainé descobreixen una 
fascinant espècie animal...

22 h
CasteLL De FoCs a càrrec de la pirotècnia 
antigua Casa estalella
Parc de Catalunya

22.15 h
FI De Festa aMB La saLseta
Eix Macià
Arriba la mítica Salseta! Amb el repertori 
original i genuí que sempre els ha caracterit-
zat, la Salseta t’ofereix en rigorós directe tres 
hores de ball repartides en dues parts molt 
diferenciades per a un públic de mitjana edat. 
Una primera part de ballables amb swing, 
pasdoble, vals, foxtrot, rumba, merengue, 
bolero, rock’n’roll, pop, etc., pensat per a un 
públic ballador sènior.
I una segona part, la més canyera, incorporant 
rock clàssic, ska, el funk o el reggae i fent 
versions de grups com Eagles, Creedence, 
Queen, Rolling Stones, Proclaimers, The 
Clash, Ramones, etc. 
ASúCARRRRR....



FIres I aLtres 
aCtIvItats 
FIra D’atraCCIons
Av. de Francesc Macià
Divendres 7, dissabte 8 i diumenge 9, de 
17 a 2.30 h. Dilluns 10 de setembre de 17 
a 1 h

FIra D’artesans
C. de la Indústria
Dissabte 8, diumenge 9 i dilluns 10 de 
setembre, de 9 a 21 h

vIne a Portar eLs GeGants I  
CaPGrossos De La CIUtat
L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140
3, 4 i 6 de setembre
Si tens ganes de provar els capgrossos, 
les granotes, el vicentó, els Avis, el Roger 
i l’Elisenda o el Feliu i la Salut, vine als 
assajos oberts de Festa Major. 

De 19 a 20 h 
assajos de capgrossos i granotes. 
De 20 a 21 h 
assajos de gegants.

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 aproximats per accedir-hi 
són els següents:

Divendres 7
· De 18 a 20 h
· De 22.30 a 23.30 h

Disssabte 8
· De 19 a 21 h 
· De 22 a 23.30 h

Diumenge 9
· De 12 a 14.30 h 
· De 18.30 a 19.30 h 
· De 22 a 23.30 h

Dilluns 10
· De 19.45 a 20.45 h

Cada dia podeu recollir els  
tiquets a la recepció de 
l’Ajuntament.
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eL PoBLaMent aL terrItorI De 
saBaDeLL, De La PreHIstÒrIa a 
L’antIGUItat tarDana 
saBaDeLLo, eL naIXeMent D’Una vILa, 
seGLes XI-Xv
ManUFaCtUra I MenestraLs. saBa-
DeLL, seGLes XvI-XvIII

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

Horari especial de Festa Major:
Del 8 al 10 de setembre, d’11 a 14 i de 17 a 21 h

visites guiades a les exposicions permanents:
dissabte 8, diumenge 9 i dilluns 10 a les 20 h:
• “el poblament al territori de sabadell, de la 
prehistòria a l’antiguitat tardana” 

dissabte 8 a les 15 h i diumenge 9 i dilluns 10 a 
les 13 i a les 19 h:
• “sabadello, el naixement d’una vila, segles 
XI-Xv” i “Manufactura i menestrals, segles XvI-
XvIII” 

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 8, diumenge 9 i dilluns 10 d’11 a 14 i de 17 
a 21 h, excepte dilluns 10 que és fins a les 20 h.

visites guiades a les exposicions permanents:

Dissabte 8, de 17.30 a 19 h
Diumenge 9, d’11.30 a 13 i de 17.30 a 19 h 
Dilluns 10, d’11.30 a 13 i de 17.30 a 19 h

• 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).

eXPosICIons  
PerManents
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atLes saBaDeLL. IMaGInar, rePresentar, 
ConstrUIr La CIUtat
Museu d’Art, c. del Dr. Puig, 16

Inauguració el dia 6 de setembre a les 20 h
visites guiades:
Exposició temporal. Places limitades, per ordre 
d’arribada.
Dissabte 8, de 19 a 20 h
Diumenge 9, de 13 a 14 i de 19 a 20 h
Dilluns 10, de 13 a 14 i de 19 a 20 h

La FI És eL PrInCIPI. PrÀCtIQUes  
FUnerÀrIes a La CataLUnYa 
PreHIstÒrICa. exposició itinerant del 
Museu d’arqueologia de Catalunya
Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13

Inauguració: 4 de setembre a les 20 h
visites guiades:
Dissabte 8 de setembre a les 19 h
Diumenge 9 de setembre a les 12 i a les 18 h
Dilluns 10 de setembre a les 12 i a les 18 h

eL vaLor De L’eFÍMer. treZe
Casal Pere Quart, Rambla, 69

Inauguració: dissabte 8 de setembre a les 
12 h
Una mostra a gran escala de la feina de TREZE 
(1986-2018), l’artista urbà amb més projecció 
internacional de Sabadell. Els seus murals a 
escala mitjana i gran de cares, animals i lletres, 
el seu carisma, la seva visió de les coses i un 
estil únic entre el realisme i la il·lustració, 
combinats amb un gran ús de l’aerosol, el 
van col·locar entre els artistes d’art urbà més 
respectats del món. Els seus millors treballs, 
els que millor plasmen la bellesa de viure, els 
trobem durant el període en què lluita contra el 
càncer, abans de morir.

eXPosICIons  
teMPoraLs
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L’art CoM a oFICI. rICarD CaLvo
Acadèmia de belles Arts 

Inauguració: 4 de setembre a les 19 h
Del 4 de setembre al 6 d’octubre
Amb el suport: Fundació banc Sabadell i 
Ajuntament de Sabadell
Amb la col·laboració: Week&, Ràdio Sabadell i 
Diari de Sabadell

rastres, De Montserrat senserrICH
Alliance Française, c. de Sant Joan, 35

Inauguració: dissabte 8 de setembre  
a les 13 h
Dijous i divendres de 10 a 13 h i de 16 a 21 h

Dibuix sobre paper, on s’expressa el sentit 
secret i més profund de la natura.

eXPoGeGant
Casa Duran 
Diumenge 9, d’11 a 14 h i de 17 a 20.30 h, 
i dilluns 10, d’11 a 14 h

35è anIversarI De La CoLLa De 
GeGanters I GraLLers De GrÀCIa De 
saBaDeLL
Casal Pere Quart, Rambla, 69
Inauguració: dijous 6 de setembre a les 19 h

Exposició que recull la història de la colla i 
dels gegants commemorant el 35è aniversari 
de la colla.
Organització: Gegants i Grallers de Gràcia

Les CoLLes De FoC De La CIUtat
Mercat Central de Sabadell

Exposició de vestimenta i guarniments de les 
colles de foc de la ciutat. 
Dilluns de 8 a 14 h
De dimarts a dijous, de 8 a 14 h i de 17 
a 20.30 h
Divendres de 8 a 20.30 h
Dissabte de 8 a 14 h
Organització: Coordinadora de grups de foc 
de la ciutat
Participen: ball de Diables de Sabadell, 
bruixes del Nord, Sentinelles d’Arkëmis, 
Forques de Can Deu, Diables de la Creu Alta i 
Drac baldomero.

eXPoGeGant
Casa Duran, c. del Pedregar 

Si vols conèixer alguns dels gegants i 
capgrossos de la ciutat, visita la Casa Duran. 
Diumenge 9, d’11 a 14 h i de 17 a 20.30 h 
i dilluns 10, d’11 a 14 h
Organització: Coordinadora de Colles de 
Gegants de Sabadell. 
Participants: Gegants de la Concòrdia 
(CAERC), Gegants i Grallers de Gràcia, 
Gegants de la Creu Alta, Gegants i Capgrossos 
de Sabadell, Gegants de l’Agrupació de 
Pessebristes de Sabadell i Gegants de 
Covadonga.  

eXPosICIons  
teMPoraLs



SURT!
MOU-TE !

ÉS FESTa 
MajOR  

www.sabadell.cat/festamajor



MOU-TE !

www.sabadell.cat/festamajor

Per informar-te
i acompanyar-te 
davant les situacions 
de violències sexistes 
i LGTBIfòbiques que 
es puguin produir 
durant la Festa Major.
I promocionar, a més, 
una Festa Major lliure 
de sexisme!

Ens trobaràs a l’EIx MacIà,
dIvEndrEs 7, dIssaBTE 8 
i dIuMEnGE 9 de setembre,

dE 10 dE La nIT a 4 dE La MaTInada
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vIsItes 
GUIaDes
ajUntaMent De saBaDeLL
Plaça de Sant Roc, 1
visites guiades: dissabte 8  
i dilluns 10, d’11 a 14 h
Diumenge 9, de 17 a 18 i de 19.30 a 21.30 h

arXIU HIstÒrIC De saBaDeLL
C. de la Indústria, 32
Places limitades. Tel. 93 726 87 77
visites guiades: dilluns 10 de setembre,  
a les 10.30 i a les 12 h

arsenaL I PoLvorÍ De L’aeroPort
Carretera de bellaterra, s/n
visita guiada: diumenge 9 de setembre,  
de 12 a 14 h
Organització: AENA
Hi col·labora: Club de Tir de Sabadell

CaMPanar I arXIU MUseU  
De La PUrÍssIMa
via de Massagué, 21
visites guiades: dissabte 8 i dilluns 10,  
de 10 a 12.30 h
Organització: Parròquia de la Puríssima

CaMPanar De sant FÈLIX
Racó del Campanar
visites guiades: dissabte 8, diumenge 9 i 
dilluns 10 de setembre, de 12 a 14 h

Casa DUran
Casa Duran, c. del Pedregar, 7
visites guiades: dissabte 8, diumenge 9 i 
dilluns 10 de setembre, de 18 a 20 h
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I Portes 
oBertes
eXterIor De La torre D’en FeU
Castell de Can Feu, c. de Colòmbia, 21
visita guiada: diumenge 9, d’11 a 14 h
Organització: Associació Cultural Can Feu

MUseU De L’InstItUt CataLÀ De PaLeon-
toLoGIa MIQUeL CrUsaFont
C. de l’Escola Industrial, 23
Jornades de portes obertes
Dissabte 8 de setembre, d’11 a 14 i de 15 a 20 h
Diumenge 9 de setembre, d’11 a 14 h

torre De L’aIGUa
C. de Francesc Izard
visites guiades: dissabte 8, diumenge 9 i  
dilluns 10 de setembre, de 12 a 14 i de 18 a 20 h

Forns I oBraDor De CerÀMICa DeLs 
esCaYoLa s. XvIII
Espai FOC, via de Massagué, 5-7
visites guiades, dissabte 8 de 18 a 20 h 
Portes obertes feiners de 10 a 13.30 i de 17 a 
20.30 h

jornaDa De Portes oBertes aeroPort 
De saBaDeLL
Ctra. de bellaterra, s/n
Diumenge 9 de setembre, horari 10.30 a 13.30 h 
Exposició tant d’aeronaus estàtiques com en vol 
a l’Aeroport. 
Organització: Fundació Parc Aeronàutic Catalu-
nya Aero Club barcelona Sabadell- AENA SME, 
SA.

jornaDes De Portes oBertes aL MUseU 
DeL Gas
Museu del Gas de la Fundació Naturgy.
Durant la Festa Major, horaris especials de 10 a 
20 h. activitats gratuïtes, sense reserva
Organització: Museu del Gas de la Fundació 
Naturgy

aGrUPaCIÓ astronÒMICa De saBaDeLL
C. de Prat de la Riba, 1
Portes obertes diumenge 9, d’11 a 14 h
Organització: Agrupació Astronòmica de  
Sabadell
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torrent De CoLoBrers – toGores – La 
saLUt
Diumenge 9 de setembre, a les 9
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, del 3 al 7 de setembre.

FerroCarrIL DeL ParC De CataLUnYa
Parc de Catalunya, circuit del tren
viatges amb tren pel circuit ferroviari del parc 
de Catalunya. Compra de bitllets al mateix lloc.
Horaris especials de Festa Major:
Dissabte 8 de setembre, d’11 a 13.45 i de 17 a 
20.30 h i a partir de les 23.30 h circulacions 
nocturnes
Diumenge 9 i dilluns 10, d’11 a 14 i de 17 a 
20.30 h
Organització: Centre de Modelisme Ferroviari 
Sabadell (CEMFES)

ItInerarIs

DIBUIXant saBaDeLL, ItInerarI De DI-
BUIX reCorDant anDreU CasteLLs
Dilluns 10 de setembre a les 10 h
Punt de trobada: no cal inscripció prèvia, con-
centració a la pl. de la Creu Alta a les 10 h.

Andreu Castells (1918-1987), una figura molt 
rellevant a la ciutat de Sabadell de qui ara se 
celebra el centenari.
Andreu Castells és conegut per la seva activitat 
pictòrica però sobretot per la seva vessant 
d’historiador i editor. Editor de la revista 
Riutort, del gran volum L’art sabadellenc i els 
volums Sabadell, informe de l’oposició.
És per això que us proposem visitar la seva 
impremta, situada al carrer de Ribot i Serra, 
que actualment porta el seu fill Marc, i poder 
convidar també a parlar l’historiador Josep 
Maria benaul, que actualment està escrivint la 
seva biografia.
Després de la visita a la impremta podríem 
anar a dibuixar un dels temes recurrents en les 
seves pintures com és el meandre del riu Ripoll 
(que actualment ja no existeix ja que la riuada 
se’l va endur).

Organització: Escola Municipal d’Art Illa
Hi col·labora: Urban Sketchers barcelona

10a PassejaDa aMB aUtoBUsos  
HIstÒrICs
Dissabte 8 de setembre, de 17 a 21 h
sortides: estació d’autobusos de la pl. 
d’antoni Llonch

També hi haurà activitats sostenibles per 
a públic infantil dirigides per monitors/es 
a l’estació.
Organització: TUS (Transports Urbans de 
Sabadell)
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L’estiu a CataLunya 
no s’aCaba fins que 

passa La FESTa MajOR  

dE SabadEll
7, 8, 9 i 10 de setembre

www.sabadell.cat/festamajor



Ni l’ús ni l’abús de cap substància 

justifica una agressió

coneixes el sErvEI 
d’assEssoraMEnT 

I InforMacIó 
En droGuEs?

contacta amb nosaltres
    680 402 795

sI nEcEssITEs 
ajuda Truca a:

Policia municipal
900 112 092 (gratuït)/092

Emergències 
112

PunT LILa
a l’Eix Macià 
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DIjoUs 6 De seteMBre

anIMaLaDa 2018
Pg. de la pl. Major

18 h Cercavila de l’animalada petita
21 h sopar de carmanyola
22.30 h Cercavila de l’animalada
00.30 h Pregó
01 h PD Frida sound system

DIvenDres 7 De seteMBre

17.30 h escenari Grups novells
eix Macià (escenari petit) 

20.30 h Cinefòrum: no soy un hombre fácil  
a L’obrera

20.30 h Marxa de torxes 
Inici a la pl. del Gas

22 h Prozak soup en concert
espaiConcert de l’eix Macià

23.15 h espectacle de foc amb Diables de la 
Creu alta. eix Macià (Barraques)

23.30 h Was presenta GaU aMa
espaiConcert de l’eix Macià

1 h From Cumbia to electropikal  
amb Dj Magenta
espaiConcert de l’eix Macià

DIssaBte 8 De seteMBre

11 h taller de pancartes i difusió de lluita social 
Pl. de la Concòrdia

11.30 h Bicitapa 
Inici a l’eix Macià

De 12 a 13 h taller de castells per a joves
espai eix Macià

16.30 h Plantada de Gegants
eix Macià (Barraques)

17 h  tirada de bitlles catalanes
Pl. de Frederic Mompou 

18h juguem, creem, gaudim!
eix Macià 

19 h Correbars 
Inici al Casal Can Capablanca

19.30 h Bollywood
eix Macià (escenari petit) 

21 h ramon Mirabet en concert
espaiConcert de l’eix Macià

23.15 h espectacle de foc amb sentinelles 
d´arkëmis. eix Macià (Barraques)

23.30 h “Back to the jungle”, Macaco en concert
espaiConcert de l’eix Macià

1.30 h joKB és #FestaCamaleònica
espaiConcert de l’eix Macià

DIUMenGe 9 De seteMBre

11 h taller de Forques de Can Deu
eix Macià

13.30 h aperitiu i dinar a càrrec de les  
cooperatives el teixit de la terra i el rodal
eix Macià

16 h Micro obert
eix Macià (escenari petit) 

16 h ruta per l’entorn i anàlisi dels espais d’oci 
amb perspectiva feminista. eix Macià (Barraques)

18 h Concursos de flams, titius i garrotins
eix Macià (escenari petit) 

21 h  ruta per l’entorn i anàlisi dels espais d’oci 
amb perspectiva feminista

22 h Balkan Paradise orchestra presenta K’ataka
espaiConcert de l’eix Macià

23 h Batucada amb Bandtumbats
eix Macià (Barraques)

23.30 h Xavi sarrià en concert
espaiConcert de l’eix Macià

1.30 h eBrI KnIGHt GIra #Guerrillatour
espaiConcert de l’eix Macià

DILLUns 10 De seteMBre

10.30h Billar humà
eix Macià (Barraques)

18 h saballut de Ferro
eix Macià (Barraques)

20.30 h sopar popular 
eix Macià (Barraques)

22.30 h Fi de festa amb la salseta
espaiConcert de l’eix Macià

FESTA MAJOR 
DE LES BARRAQUES 2018
Eix Macià

www.barraquessabadell.blogspot.com.es
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Av. de FrAncesc MAcià

DimARTS 4 i finS DimARTS 11 De SeTembRe

eSPAi COnCeRTS
Tancament de l’av. de francesc macià, des de la pl. de 
Catalunya fins al c. de Pi i margall, des del dimarts 4 a 
les 9 h fins dimarts 11 a les 24 h.

recorreguts de les línies l1 - l5 - l55 i l8 

· la línia l1 (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.

fiRA D’ATRACCiOnS
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 dime-
cres 5, a les 15 h, fins al dimarts 11 de setembre, a les 24 h.

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 c. de 
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, via Augusta i av. dels Paraires 
on recuperen els recorreguts.
en sentit les termes des de l’av. dels Paraires, via Augusta, 
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

DiJOUS 6 De SeTembRe De LeS 20 H A LeS 24 H
DivenDReS 7 A LeS 15 H finS AL DiSSAbTe 8 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.

DiSSAbTe 8 De SeTembRe De LeS 15 H 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



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.

RefORÇ De LeS LÍnieS: 
el dissabte 8 de setembre 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 9 de setembre es reforcen les línies centrals 
des de la rda. de Zamenhof fins a l’av. de Matadepera, 
des de les 7 h fins a les 22 h i també es reforcen les línies 
centrals des de l’av. de Matadepera fins a l’av. de barberà, 
des de les 17.30 fins a les 22 h.

el dilluns 10 de setembre es reforcen les línies centrals des 
de la rda. de Zamenhof fins a l’av. de Matadepera, des de 
les 7 h i fins a les 21 h.

LA feSTA De PUnTA A PUnTA

Diumenge 9 i dilluns 10 de setembre, 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. del farell) fins a l’av. de barberà (plaça de la Creu de 
barberà). 
Obertura: dilluns 10 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.

reCorreGUts DeL 
transPort UrBÀ

59



reCorreGUts DeL 
transPort UrBÀ

60

MÉs InforMacIó a 

www.tus.es

en sentit les termes: des de les termes fa 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 8 de setembre a les 7.30 h es talla l’av. de 
barberà davant de la pl. del Mestre Planas fins a la 
finalització del servei.
· les línies circulen per la carreterra de barcelona,  
c. de brutau i l’av. de barberà.

Av. De LA COnCòRDiA

es talla el diumenge 9 de setembre (ja està tallada per 
la Festa de punta a punta).
· les línies circulen per la pl. d’espanya i l’av. de Josep 
tarradellas.

Diumenge 9 de setembre

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 d’autobús no 
podran fer les parades de l’intercanviador de la rda. de 
Zamenhof, circularan per la gran via.
tancament del c. de sol i Padrís des de les 7 h fins a 
les 14 h.

Dilluns 10 de setembre

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.

SeRvei De TAxiS

RADiO TAxi SAbADeLL: 93 727 48 48
TAxi CATALUnyA: 93 716 62 62

STyL TAxi: 93 177 60 00

Parades diürnes i nocturnes
· C. de Pi i margall

· Pl. de Catalunya (Hotel Sabadell)
· Pl. d’Antoni Llonch (c. estació)

· Pl. d’espanya
· Pg. d’espronceda

SeRvei De LÍnieS inTeRURbAneS nOCTURneS

n61 - n64 - n65

www.sarbus.com



Xarxa del transport 
urbà de Sabadell

Zona exclusiva 
per a vianants

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

TanqUEM l’EiX CEnTRal El 9 i El 10 dE SETEMbRE 

la FESTa MajOR 
dE PUnTa a PUnTa 

sBD 
2018
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líniA n1: esProncedA - cA n’oriAc - cAn deu 
divendres, dissabte i dilluns:

can deu (pl. de la 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. dels 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. de latorre, ctra. de barcelona i 
pg. d’espronceda. 

espronceda (pl. de Picasso), pg. d’espronceda, ctra. 
de barcelona, c. de 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 Aurèlia, 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.

MÉs InforMacIó a 

www.tus.es
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Eix Central

Zona de concentració 
d’activitats de Festa Major

esPaI 
ConCerts

L’estruch
Pl. de l’alcalde Marcet

Parc de Catalunya

enveLat

Pl. de la Creu 
de Barberà

Pl. de Barcelona

Pl. del Pi

Pl. de Montserrat roig

av. de la Concòrdia

Pl. de Gabriel Pujol

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

Pl. del vallès Pl. de 
sant roc

LoCaLItZaCIÓ DeLs esPaIs



La Festa Major de sabadell és possible gràcies a:

aMB La CoL·LaBoraCIÓ De

orGanItZaCIÓ

aMB eL sUPort De

sBD 
2018


