
Barberà

3,4 i 5 de juliol



ESPECTACLES ITINERANTS

Durant els tres dies de la Festa Major, 
podreu gaudir d’un ventall 

d’espectacles itinerants de gran varietat, 
dinàmics i originals, d’animació, musicals, 

circ, màgia, i teatrals, que aniran voltant per 
tots els carrers i racons de la ciutat.

Hi trobareu: Robert Gobern, Bicicadabra, 
Duo Ambient Disco, el Vaixell Pirata de 

Gog i Magog, Olla de Grills, Rats!, Ho Peta 
Band, Jaleo Rumbero amb en Landry, The 

Couer Machines, El Petit Circ i LP Mix.

Tota la programació 
serà emesa en directe per 
streaming exceptuant les 

activitats itinerants i el 
cinema a la fresca.

Tota la informació de 
com gaudir dels espectacles  

la podeu consultar 
a la pàgina 15.

Benvolgudes Veïnes,
Benvolguts Veïns,

Un cop finalitzat l’estat d’alarma, davant la situació excepcional de crisi  
sanitària provocada per la Covid-19 i per tal de protegir la salut i la seguretat de 
tothom, la Festa Major, tal com l’hem viscuda fins ara s’ha suspès, però no volem 
deixar passar l’oportunitat de generar un xic d’alegria en aquests temps convulsos 
i contribuir a que el sector cultural tingui una petita oportunitat de refer-se una mica  
de l’aturada de les seves activitats. També la Cultura ha de ser a l’abast de tothom i l’hem  
de promocionar per a fer-ho possible.
Feta aquesta apreciació inicial, no volem tampoc oblidar, en nom de tot el consistori, la solidaritat 
amb totes les famílies afectades per la pandèmia. És així doncs que retrem un homenatge a totes les 
persones que ens han deixat i a qui sempre les tindrem presents.
Així mateix, és necessari fer un reconeixement públic i un agraïment, en nom de la institució a la feina de 
tots els serveis essencials que han estat treballant durant aquesta crisi, en especial al personal sanitari, 
però també a tots els que han tingut un paper clau com els serveis de seguretat, emergències, protecció 
civil, comerços, transportistes, mercat, mitjans de comunicació, servei d’atenció domiciliaria, neteja i 
recollida de residus, farmàcies, serveis de manteniment, transport públic, personal docent, treballadors 
i treballadores públics, així com també als centres de recerca i investigació. En nom de tota la ciutat, 
gràcies per fer-nos la vida una mica més fàcil durant aquests mesos de neguits i aïllament.
No vull tampoc deixar passar l’oportunitat de fer extensiu aquest agraïment a tota la ciutadania per la 
seva col·laboració i implicació en les mesures de confinament, amb una menció en primer lloc a la gent 
gran i els infants, però molt especialment també a les xarxes de suport veïnal, destacant el paper que 
han assumit moltes entitats, empreses i organitzacions de la societat civil, participant activament de 
l’emergència i exercint tasques de voluntariat.
I per això vull manifestar explícitament el compromís amb tota la ciutadania de Barberà del Vallès per 
atendre l’impacte social i per desenvolupar mecanisme de protecció. El coronavirus no ha de deixar ningú 
enrere en l’àmbit econòmic i social. 
Hem d’evitar, amb la col·laboració individual de cada persona, que tinguem una recaiguda sanitària i aquí 
és imprescindible que tothom siguem responsables, mantinguem la distància social, portem mascaretes 
on sigui necessari i combatem la seva propagació rentant-nos bé les mans i amb assiduïtat.
És per això que aquesta Festa Major, que hem anomenat “Barberà Festinada”, l’haurem de gaudir des 
de cada casa, i en aforaments limitats als equipaments: Convidem les nostres amistats i la família a les 
nostres llars per compartir amb ells les activitats que es retransmetran per la plataforma Vimeo. Gaudim 
des dels balcons de les actuacions itinerants, però no sortim al carrer per veure-les i, sobretot, no les 
acompanyem físicament. No ens posem en risc, no posem en perill als veïns i veïnes de la ciutat. Demos-
trem que som conscients que el risc de contagi no ha passat i que la nostra solidaritat amb les persones 
de la ciutat i les que ens ofereixen el seu art és sincer i efectiu.
Fem la Festa, gaudim-la des de casa i siguem solidaris amb tothom. Temps hi haurà per retrobar-nos. 
Ara, Barberà ens importa i la seva ciutadania encara més.

Xavier Garcés Trillo
Alcalde de Barberà del Vallès



D’11.00 a 13.00 h i de 17.00 a 19.00 h
Espectacles itinerants
Animació i dinamització de l’espai públic a càrrec 
d’en Robert Gobern Motorizat i  
Bicicadabra

17.00 h Teatre Municipal Cooperativa 
(Només assistència presencial)
Visita guiada teatralitzada
Ja sabeu com i per a què es fa servir cadascun dels 
elements teatrals? Veniu a descobrir les entranyes del  
TMC amb el fantasma de la Xirgu!

 
19.00 h Sala Gran TMC

Pregó de Festa Major a càrrec de l’Alcalde  
Xavier Garcés Trillo
i seguidament Tronada d’Inici de Festa Major

19.30 h Sala Gran TMC
Monòleg El peliculero d’en Victor Parrado
que ens presenta el seu nou espectacle, en el qual trobareu 
molt més que un monòleg! Ens sorprendrà amb un musical 
al més pur estil Broadway.

21.00 h La Nau 
Concert Jove amb Potoma i la timba flamenca
Un total de nou músics constitueixen un format poc 
habitual: bateria, congas, caixa flamenca, contrabaix 
elèctric, piano, tres cubà, guitarra flamenca i dos veus. 
Des de cançons pròpies fins a interpretacions de grans 
clàssics o cançons més modernes.

De 21.00 a 23.00 h Espectacle itinerant
Disco Duo Ambient

22.30 h La Nau 
Concert a càrrec del grup tribut ABBA The New 
Experience 
ABBA The New Experience vol contribuir a difondre 
els seus èxits amb un espectacle musical i escènic al 
nivell que el grup original mereix. Amb tota la qualitat, 
l’elegància, i la màgia amb la qual el grup suec va 
conquistar les llistes d’èxits.

22.30 h Pati de la Torre d’en Gorgs 
(Només assistència presencial)
Cinema a la fresca amb la pel·lícula  
Com ensinistrar un drac 3 
L’Hipo i el Desdentao descobreixen finalment el seu 
veritable destí: per a l’un, governar l’illa Mema al costat de 
l’Astrid; per a l’altre, ser el líder de la seva espècie.

 

Divendres dia 3 de juliol



D’11.00 a 13.00 h i de 17.00 a 19.00 h
 Espectacles Itinerants

Amb El vaixell pirata de la Cia. Gog i Magog 
i Olla de grills de la Cia. Actua Produccions

11.00 h Sala Celler de la Torre d’en Gorgs 
Espectacle de màgia  
amb El gran Maximiliano
Una història màgica a través  
dels contes i llegendes que  
ens demostra que, imaginant  
amb força, els desitjos es  
compleixen. 

12.00 h Teatre Municipal Cooperativa
The Incredible Box de la Cia. La Tal
Un director i dos excèntrics ajudants intenten mantenir la 
grandesa del Show. Però la genialitat no s’hereta encara 
que, potser, al final de tant intentar ser magnífics ho 
aconseguiran.

13.00 h Pati de la Torre d’en Gorgs
Grup d’animació Infantil amb  
Set de So
Set de So entén la festa d’una manera  
divertida i diferent: un espectacle  
d’alegria i il·lusió on pugui participar  
tothom.

17.00 h Teatre Municipal Cooperativa
(Assistència presencial i streaming)
Visita guiada teatralitzada 

17.30 h Sala Celler de la Torre d’en Gorgs
Espectacle infantil Music Box de la Cia. Fadunito
Un personatge ben curiós vol arreglar una capsa de 
música gegant… però tot sol no se’n surt. Entre tothom 
hi posarem una mica d’imaginació i la música tornarà a 
sonar!

18.30 h Pati de la Torre d’en Gorgs
Espectacle de circ Circ Xic 
Dos personatges atemporals, 
dos pallassos de llarg  
recorregut, que plasmen  
el concepte de circ.

18.30 h Espectacles Itinerants
Amb els espectacles Rats! de la Cia. Campi qui 
Pugui i Ho Peta Street Band

19.30 h Teatre Municipal Cooperativa
Espectacle de cabaret Les Variacions  
Bidelberg de Joan Maria Segura
El Club Bildelberg travessa una crisi profunda. Per primer 
cop els seus plans de control global comencen a fallar, i les 
persones més poderoses del planeta no pensen tolerar que 
el món sigui can pixa. 

De 21.00 a 23.00 h Espectacle Itinerant
Disco Duo Ambient

21.00 h La Nau
Concert Jove Substratum
Substratum es dedica a versionar èxits passats i presents, 
nacionals i internacionals amb el punk com a fil conductor.

22.30 h Pati de la Torre d’en Gorgs  
(Només assistència presencial)
Cinema a la fresca amb Animals 
Fantàstics: Els crims de Grindelwald
Grindelwald ha fugit i ha començat a 
reunir seguidors, la majoria dels quals no 
sospiten les seves verdaderes intencions: 
alçar els mags pura sang per a regnar 
sobre totes les criatures no màgiques. 

22.30 h La Nau
Concert d’Hotel Cochambre 
Pioners a posar un punt teatral en una 
banda de versions, la seva posada en 
escena, el nivell musical i la ironia fresca, 
natural i inaudita dels components del 
grup han aconseguit que concert rere 
concert sigui cada dia més nombrosa la 
família Cochambros@!

Dissabte dia 4 de juliol



D’11.00 a 13.00 h Espectacles Itinerants
Jaleo Rumbero d’en Landry i  
Le Coeur Machines

11.00 h Sala Celler de la Torre d’en Gorgs
Espectacle Mag Màgia d’Enric Magoo
Enric Magoo fa un recorregut màgic per les  
diferents especialitats existents en el món de  
l’il·lusionisme.

12.00 h Teatre Municipal Cooperativa
Espectacle infantil Hip Hop Big! La gran aventu-
ra de la caputxeta vermella i en Peter Pan
La Fada dels Contes alerta que la Caputxeta Vermella i en 
Peter Pan s’han escapat dels seus contes. Dues aprenents de 
fades hauran de trobar-los i retornar-los a les seves històries.

 

13.00 h Pati de la Torre d’en Gorgs
Espectacle Infantil Uh! Quin Cangueli 
de la Cia. Xip Xap
Uh!!, No t’espantis, has de conèixer les criatures més 
dolentes i terribles de les nostres cançons i cridar, 
cridar... NO EM FAS POR!

17.00 h Teatre Municipal Cooperativa
(Només per streaming)
Visita guiada teatralitzada 

18.00 h Sala Celler de la Torre d’en Gorgs
Espectacle de titelles Palla, pedra, fusta de la 
Cia. Galliot Teatre
La història de tres porquets que un bon dia es troben 
enmig d’un bosc quan arriba el fred l’enemic és un llop.

18.00 h Espectacles Itinerants
Amb El petit circ de la Cia. Fadunito i LP Mix

19.00 h Pati de la Torre d’en Gorgs
Ballada de sardanes a càrrec de la cobla 
Contemporània
Les seves actuacions són autèntics xous encomanadis-
sos per a les persones que gaudeixen de les sardanes.

20.30 h La Nau
Cantada d’havaneres amb Peix Frexit 
Un dels grups més populars de l’Empordà, el ‘Peix Fregit’ 
de Palafrugell.

21.00 h Espectacle Itinerant
Disco Duo Ambient

22.00 h Teatre Municipal Cooperativa
Monòleg Sin Filtro amb la Valeria Ros
Una dona amb molta personalitat però que és conscient 
dels seus defectes i les seves encadenades ficades de pota. 

23.30 h Tronada Final, la Festa Major s’acabarà 
amb la tronada que s’encendrà a diferents punts 
de la ciutat

Diumenge dia 5 de juliol



PROGRAMACIÓ VIRTUAL
Tota la programació de la Festa Major de Barberà del Vallès, a excepció de les activitats 
itinerants i cinema a la fresca, serà emesa en directe per streaming amb la plataforma de 
vídeo Vimeo, perquè la pugueu gaudir des de qualsevol dispositiu com: Mòbils, Smart TV, 
tablets, ordinadors, etc., mitjançant l’enllaç directe a la plataforma que hi trobareu a les 
pàgines webs de l’Ajuntament de Barberà del Vallès: www.bdv.cat, i del Teatre Municipal 
Cooperativa: www.tmcbarbera.cat, també amb l’app de l’Ajuntament de Barberà, i a les 
xarxes socials d’Instagram, Facebook i Twitter de l’Ajuntament de Barberà i del TMC. 

ASSISTÈNCIA PRESENCIAL A LES ACTIVITATS
Totes les activitats programades als equipaments culturals: Sala Celler i Pati de la Torre d’en 
Gorgs, Sala Gran del TMC i La Nau, es podran gaudir presencialment amb entrada gratuïta, 
mantenint els protocols d’aforaments, la distància de seguretat i la resta de mesures sanitàries 
recomanades.

PROCEDIMENT PER L’ADQUISICIÓ D’ENTRADES, I ACCÉS A L’ACTIVITAT
► Les entrades de la Festa Major “Barberà Festinada” es podran adquirir gratuïtament amb 

el mòbil, mitjançant el codi QR que enllaça amb l’aplicació d’entrades que hi trobareu a les 
pàgines webs de l’Ajuntament de Barberà i del TMC, i a l’app de l’Ajuntament de Barberà.

► Un cop descarregada l’aplicació d’entrades al mòbil, podreu accedir al menú dels espectacles 
programats.

► A cada espectacle es podran adquirir fins a tres entrades per unitat de convivència. Un cop 
feta la reserva de l’espectacle, les entrades les rebreu al vostre correu electrònic.  

► Per accedir a l’espai de representació, les entrades han d’estar descarregades al  
dispositiu mòbil.

► Les entrades estaran disponibles fins a esgotar l’aforament permès a cada espai de 
representació.

MESURES DE SEGURETAT I PREVENCIÓ ALS ESPAIS DE REPRESENTACIÓ COVID-19

• És obligatori l’ús de mascareta i portar-la de casa.
• A l’entrada hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic per rentar-se les mans.
• S’ha de mantenir la distància de seguretat a l’accés i a l’espai de representació.
• L’accés i desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada, i caldrà seguir 

sempre les senyalitzacions i indicacions del personal d’acomodació.
• Es recomana l’arribada als espais de representació amb temps suficient per 

facilitar l’entrada esglaonada a la sala.
• No es permetrà l’accés a la sala de representació un cop iniciats els espectacles.
• No es permetrà l’accés a persones amb símptomes de Covid-19.
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ALTRES ACTIVITATS

 Dissabte 4 de juliol
12h Instagram de la Biblioteca Esteve Paluzie @BiblioBarbera

Lentament, a càrrec de Cacauet teatre 
Espectacle familiar amb titelles i música per a infants d’1 a 4 anys
Actriu i titellaire: Marta Esmarats 
Músic: Miquel Fletas
Durada: 30 minuts
El conte és el viatge d’un cargol i d’un cuc. El primer viu el viatge al 
seu ritme, sense cap pressa, entretenint-se amb tot el que troba al 
seu pas, el segon intenta arribar el màxim de ràpid ja que sempre va 
molt enfeinat. Tot i els ritmes diferents sempre es van creuant pel 
camí mentre van passant les estacions de l’any i van canviant els 
colors, les músiques i les cançons.




