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Arriba una nova Festa Major, i amb ella, moments de compartir els carrers de 
la ciutat amb veïns i veïnes, amics i amigues.
Després de dos anys on hem aconseguit que la cultura no pari a la nostra 
ciutat, hem preparat un cap de setmana amb més d’un centenar de propostes.
Un esforç conjunt de l’Ajuntament i les entitats de la ciutat a qui hem d’agrair 
que tornin a fer-nos gaudir de les seves activitats.
Cultura popular, activitats infantils, familiars, esportives, concerts.
Torna l’Espai d’Entitats i l’Espai Jove amb les seves pròpies programacions.
I també moments d’oci en la Fira d’atraccions. 

Tot això culminat amb una novetat d’enguany, el Piromusical que tancarà la Festa Major.
I en aquest programa també trobareu les activitats del Cicle d’Estiu 2022. Tres caps de setmana on la 
música i els espectacles faran més lleuger aquest mes que fa olor de vacances.
Gaudiu dels carrers, de la gent, amb responsabilitat, fent ciutat i sobretot, respectant a tothom.
Tornem a viure una Festa Major.

Bona Festa Major.

Xavier Garcés Trillo

Alcalde de Barberà del Vallès

 Activitats durant tota la Festa Major

POSA’T EL MOCADOR SOLIDARI DE LA 
FESTA MAJOR!
Que trobaràs al Punt d’Informació a la plaça de la 
Vila, als comerços de Barberà i al Mercat Onze de 
Setembre. (Horari per obtenir el mocador al Mercat 
11 de Setembre: de 10 a 14 h, i de 17 a 21 h).
Disponible a partir del 30 de juny al Mercat i als 
comerços associats.
No el deixis escapar, llueix-lo a tots els actes de la 
festa, o decora el teu balcó o establiment amb el 
mocador de la Festa Major. El Mocador Solidari 
el podràs obtenir amb la donació dels següents 
aliments bàsics: sucre, cereals, galetes, llegums 
secs (cigrons i mongetes), i llegums en pot 
(llenties). Un producte per un mocador.
Tota la recaptació d’aliments anirà destinada a 
les següents entitats col·laboradores: Parròquia 
Santa Maria i ONG Ayuda y Provisión. 
Hi col·laboren: Comerços de Barberà i Mercat 11 de 
Setembre.

Concurs de fotos de Festa Major
Immortalitza els moments únics d’aquests dies 
penjant les fotografies al teu perfil d’Instagram fent 
servir el hashtag #FestaMajorBdV2022 i etiquetant 
l’usuari @veusbarbera. Hi ha tres categories de  
fotografies, a la més autèntica, més artística i 
més divertida. Cadascuna serà premiada amb un 
lot de productes de comerços col·laboradors. Les 
imatges guanyadores seran seleccionades per un 
jurat de l’organització, i s’anunciaran el dijous 7 de 
juliol a les 19 h a través de les xarxes socials de 
Veus Barberà.
Col·labora: Som Comerç, Som Barberà.
Organitza: Veus Barberà.

Espai d’Entitats
Zona d’entitats locals amb servei de barra i amb 
programació d’activitats, localitzat al passeig 
Doctor Moragas, entre l’av. Generalitat i c. Pere 
Sant Feliu.
Entitats participants de Barberà del Vallès: Casal 
Popular Tangram, Associació de Teatre D’SAS’3 de 
Can Gorgs, Associació La Comuna (Carpa Roja), 
EAB-CUP, Penya Barça i Ruler Craft Beer.

Espai Jove
Zona d’entitats amb servei de barra i amb 
programació d’activitats, localitzat al Parc de Can 
Serra. Entitats participants de Barberà del Vallès: 
Rookies CFA, Colla de Diables, Grup d’Agitació 
Cultural l’Ateneu Barberenc i Associació Juvenil 
d’Arrítmia Batucada.

Atraccions de Fira
De l’1 al 4 de juliol a la Via Interpolar (darrere de la 
Biblioteca Esteve Paluzie).
Horaris:

• Divendres de 17.30 a 1 h
• Dissabte de 17.30 a 1 h
• Diumenge de 17.30 a 1 h
• Dilluns de 17.30 a  0 h

Tots el dies de fira, en horari de 17.30 a 19.30 h, les 
atraccions estaran amb un nivell baix de soroll, per 
fer-les inclusives a persones amb hipersensibilitat 
auditiva, i amb el Trastorn de l’Espectre Autista 
(TEA).

Mercat Artesanal
De l’1 al 4 de juliol a la plaça de la Constitució. 
Horaris:

• Divendres de 17 a 1 h
• Dissabte de 17 a 1 h
• Diumenge de 17 a 1 h
• Dilluns de 17 a  0 h
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Divendres dia 1 de juliol
A les 19 h a la plaça Cooperativa
Concert Coral a càrrec de la  
Coral A Quatre Veus
Organitza: Coral A Quatre Veus de Barberà

A les 19 h al Mercat 11 de Setembre
Espectacle, sorteig infantil i lliurament 
de premis
Organitza: Mercat 11 de Setembre

A les 19.15 h a la plaça de la Vila
Concert de la Banda de música de 
l’Escola Municipal de Música de 
Barberà del Vallès

A les 20 h a la plaça de la Vila
Pregó de Festa Major a càrrec de la 
Comunitat Educativa i els esplais  
El Piolet i l’Esquirol de Barberà del 
Vallès, celebrant els seus aniversaris.
I seguidament presentació del Ball Folk de 
Barberà. El Ball Folk de Barberà vol convertir-se 
en el primer ball de participació d’inici de la Festa 
Major.
La iniciativa que surt de la Colla Bastonera de 
Barberà del Vallès Les Romanes,  vol convidar, 
a tota la ciutadania, a ballar aquesta coreografia, 
apta per a totes les edats i nivells, compartint bons 
moments amb la resta de persones de la ciutat, 
sempre amb un somriure d’orella a orella.
I per finalitzar a la plaça García Lorca, Tronada 
d’inici de la Festa Major a càrrec de la pirotècnia 
Antiga Casa Manel Estalella.

A les 20.30 h a l’Espai d’Entitats
Taller de Punt Barberà
Porta’t les agulles i la llana i vine a decorar  
l’Espai Entitats.
Organitza: Coordinadora Espai d’Entitats

A les 20.30 h a la plaça de la Vila
Espectacle Familiar amb “El asombroso 
Dave Wonderthing” de la Cia. Capitán 
Maravilla Productions
Un espectacle on ens endinsarem en el món de la 
màgia, l’escapisme i altres proeses de la mà del 
sorprenent Dave Wonderthing, un peculiar artista 
de l’impossible, que farà del suspens, el perill, el 
desconcert i sobre l’humor les seves principals 
armes per entretenir i divertir la seva audiència.

A les 21 h a l’Espai d’Entitats
Concert del Taller Musical Tangram
Organitza: Coordinadora Espai d’Entitats

A les 21 h al Parc de Can Serra
Espectacle Flamenco Queer
Flamenco Queer representa els estils més jondos 
del ball, cante i guitarra a través d’una narrativa 
i estètica contemporània, i deixa clar el vincle 
personal del flamenc amb la cultura queer i popular. 
La força d’aquest projecte resideix en l’autenticitat 
de la identitat. L’actuació combina elements de 
drag i performance. 

Programació



4

A les 22 h al Parc de Can Serra
Pregó EJFM (Espai Jove de Festa Major)
Organitza: Coordinadora Espai Jove

A les 22.30 h a la plaça Cooperativa
Espectacle de teatre i música  
Que torni el mambo! 
de la Cia. La Imparable de Sants
És un espectacle amb molt d’humor, i com el seu 
nom indica, molta festa!
La Montserrat i la Roser, de mitjana edat, deixen la 
coral de Sant Medir, cansades de cantar El Virolai 
i altres temes més clàssics, decideixen passar a 
l’acció i muntar-se una orquestra a mida. Diuen 
que la seva il·lusió sempre havia estat posar-se un 
vestit de lluentons i cantar les cançons de les festes 
majors d’’antes’.

A les 22.30 h a la plaça de la Vila
Concert de Please U2, la banda tribut 
oficial d’U2
Un tribut fet amb el cor que aconsegueix 
impactar i emocionar al públic més escèptic, 
gràcies a una posada en escena imponent, 
músics impecables i uns himnes que són 
bandera de diverses generacions.

A les 22.30 h al Parc de Can Serra 
Concert amb Valiente
Organitza: Coordinadora Espai Jove

A les 23 h a l’Espai d’Entitats
Concert Acústics amb ànima amb 
Marta Shanti i Dídac Santisteban
Organitza: Coordinadora Espai Entitats

 A les 23.30 h al Parc de Can Serra
Concert amb Kasparrata
Organitza: Coordinadora Espai Jove

A les 0.30 h a l’Espai d’Entitats
Concert a càrrec d’en Dj David Ruiz
Sessió petarda amb els èxits que faran moure 
l’esquelet a boomers i a millennials.
Organitza: Coordinadora Espai Entitats

A les 1.30 h al Parc de Can Serra 
Concert amb The Txandals
Organitza: Coordinadora Espai Jove

A les 3.30 h al Parc de Can Serra 
Concert amb Dj Maceta Sound Beat
Organitza: Coordinadora Espai Jove

Dissabte dia 2 de juliol
A les 9 h a la Torre d’en Gorgs
Redescobreix Barberà: Ruta Històrica 
per la ciutat
Endinsa’t a la història de la nostra ciutat a través 
d’un recorregut pels espais i monuments més 
emblemàtics de la ciutat. Si tens l’agenda 2022 
de Veus Barberà, hi trobaràs moltes pistes de què 
t’espera!
Durada de tres hores i apta per a tota la família.
Es recomana portar aigua, calçat còmode i protecció 
solar.
Inscripcions a rutahistorica@veusbarbera.cat
Organitza: Veus Barberà i Associació d’Història de 
Barberà del Vallès

A les 10 h a l’Espai d’Entitats
10è Torneig de Dòmino I
Organitza: Coordinadora Espai d’Entitats

A les 10.30 h a l’Espai d’Entitats
Torneig Jocs Cornhole I 
Joc de punteria i habilitat. Categoria individual i 
en parella. Activitat gratuïta. Inscripció al correu: 
rulercraftbeer@gmail.com
Organitza: Ruler Craft Beer
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D’11 a 14 h a l’Espai Familiar Parc Europa
Al Racó Rambla hi descobrireu diverses activitats 
per a tota la família amb tallers i ludoteca.
Al Racó de Jocs: Aiguafest un divertíssim parc 
d’aigua, amb el supertobogan urbà, jocs i inflables 
aquàtics refrescants.

Advertiments i recomanacions:
Cal portar roba adequada per aquest tipus 
d’activitat com banyador, tovallola, roba vella 
i protecció solar. Donat que és una activitat 
aquàtica, cal tenir cura dels infants.

AL MERCAT 11 DE SETEMBRE
11 h Holi, el mercat de colors

12 h Festa de l’aigua

13 h Dinar Popular
(Tiquet 3 euros), i sorteig de 300 € en vals de 
compra
Organitza: Mercat 11 de Setembre

A les 12 h a l’Espai d’Entitats
Titelles amb El Ratolí Frederic a càrrec 
de la Cia. Cacahuet Teatre 
Organitza: Coordinadora Espai d’Entitats

De 16 a 21 h a les pistes de tennis de la 
IEM Maria Reverter
Torneig de Tennis, per parelles, 
femenines, masculines i mixtes.
Organitza: Barberà Tennis Club

De 16.30 a 20 h al Casal Popular Tangram 
(av. Marquesos de Barberà, 58)
Taller de lightpainting
Vine a jugar amb la llum!!!

De 17.30 a 20.30 h a l’Espai Familiar  
Parc Europa
Al Racó Rambla trobareu diverses activitats per infants.

Al Racó de jocs trobareu un parc inflable d’obstacles.

A les 17.30 h a la plaça del Mil·lenari
Cercavila a càrrec de les colles de dansa 
tradicional i popular de Barberà del Vallès
Recorregut: Plaça del Mil·lenari, via de Sant Oleguer, 
Parc Europa i plaça de la Constitució

A les 18 h a la plaça de la Vila
Ballada de sardanes a càrrec de la 
cobla Jovenívola

A les 18 i 19 h al TMC
Visites teatralitzades amb el fantasma 
de La Xirgu!
Vols descobrir, els secrets per dins del teatre en 40 
minuts de la mà del fantasma de La Xirgu?
Doncs vine a reservar la teva entrada gratuïta a la 
taquilla i web del TMC.
Places limitades a un màxim de 40 persones per 
sessió.

30 anys de l’esplai El Piolet
Lloc: Parc de Can Serra

A les 18 h 
Taller de tote bags: Personalitzeu la vostra 
pròpia bossa de tela amb allò que més us agradi 
i doneu-li el vostre toc especial!
Taller pinta-cares: Apropeu-vos a pintar la 
cara com els vostres personatges preferits, 
animals, fantasia, superherois i superheroïnes i 
tot allò que us pugueu imaginar.

A les 19 h
Taller de batucada: Podreu viure, de primera 
mà, les sensacions d’interpretar diferents peces 
amb un instrument de percussió professional, a 
càrrec de SolRe Percussió.
Places limitades en ordre d’arribada.

A les 20.30 h
Concert amb Ambauka
Voleu venir a divertir-vos i gaudir de tots els 
èxits amb uns dels millors grups d’animació 
infantil de tot Catalunya? Us convidem a ballar 
la cançó que tant ens representa: L’energia de 
l’esplai!
Organitza: Esplai El Piolet 5
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A les 18 h al Parc de Can Serra
Hora del Conte amb Som de Colors!, 
a càrrec de Sol Galatro de Raig de Sol 
Contes.
Contes infantils sobre diversitat afectiva, sexual i 
d’identitat de gènere, adreçat al públic familiar amb 
infants de 4 a 10 anys.

A les 19 h
Seguici de Festa Major
Mostra de cultura festiva tradicional i popular 
catalana, a càrrec de les següents entitats de 
Barberà del Vallès: Colla de Geganters i Grallers, 
Colla Bastonera Les Romanes, Colla Ball de 
Pastorets, Colla Ball de Panderos i Colla de 
Diables.
Recorregut: plaça de la Constitució, passeig Doctor 
Moragas i plaça de la Vila.
Coorganitzen les següents entitats de Barberà del 
Vallès: Colla Bastonera Les Romanes, Colla de 
Geganters i Grallers i Colla de Diables

A les 19 h a l’Espai d’Entitats
Taller de Ratafia 
Vols aprendre a preparar una boníssima ratafia? 
El Grup de Consum La Trilla t’ensenyarà la seva 
recepta secreta. 
Organitza: Coordinadora Espai d’Entitats

A les 20 h a l’Espai Familiar Parc Europa
Animació infantil amb l’espectacle 
Saltimballa i Cantajuga amb el grup 
El Gripau Blau
El Gripau Blau és festa, dansa i sarau! En constant 
interacció amb els infants, ballant, cantant, saltant, 
jugant, pujant i mil coses més, tot tocant cançons 
d’animació.

A les 20 h a l’Espai d’Entitats
Taller de Ball Llatins 
Salsa, merengue i bachata per escalfar la nit 
barberenca amb el Centre de Dansa Artístik. 
Organitza: Coordinadora Espai d’Entitats

DIADA DEL SWING!!!
Al Mercat Onze de Setembre
18.45 h  Cercavila amb 5 O’Clock Jazz Band
19 h 1a Jam Swing Cava, us convidem a cava i 
aigua fresqueta combinant amb ball i música 
en directe amb la 5 O’Clock Jazz Band, banda 
que toca l’estil de swing de la ciutat del delta del 
Mississipí, que faran retornar a l’època de les 
Marchings Bands. Cal inscripció prèvia.

A la plaça Cooperativa
22 h Taller de Lindy Hop a càrrec de la Sara Toro 
i Joan Albert González
El lindy hop és un ball en parella a la tradició artística 
del jazz, nascut del Charleston i desenvolupat 
de la mà de la música swing. Es caracteritza per 
ser molt dinàmic, amb varietat de passos, gran 
riquesa rítmica, molta llibertat per improvisar i molt 
bon rotllo. Aquest és un taller introductori (des de 
zero) de lindy hop on t’ho passaràs molt bé i no cal 
experiència prèvia.

22.30 h Sessió oberta de Lindy Hop amb música 
en directe amb The Lindy Hoppers Band, i la 
parella de ball Sara Toro i Joan Albert González.  
El repertori es basa en temes dels anys 30 i 40, de 
solistes i orquestres de l’època del swing com Count 
Basie, Duke Ellington o Benny Goodman.

A les 20.30 h a la plaça de la Vila
Espectacle “A la fresca” de la  
Cia. Anna Confetti
En aquesta peça de teatre còmic de carrer, visual i 
itinerant, inspirada en situacions quotidianes, tres 
personatges i una cadira gegant surten a prendre la 
fresca creant un univers de situacions surrealistes, 
extremes i hilarants.
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De 21 a 23 h a l’Espai Familiar Parc Europa 
Mostra de balls i danses a càrrec de les 
escoles de danses de Barberà del Vallès.
Organitza: Coordinadora Escoles de Dansa de 
Barberà del Vallès

A les 22 h Correfoc 
Amb les colles de diables de Moja, Santa Perpètua, 
Les Roquetes del Garraf i Barberà del Vallès. 
Recorregut: c. Verge de l’Assumpció, c. Pintor 
Fortuny, pg. Doctor Moragas, c. Manuel de 
Falla, c. Enric Granados, av. Generalitat i plaça 
de la Vila.

Recomanacions per a les persones participants
• Portar roba de cotó, preferiblement vella, 

amb mànigues i  pantalons llargs.
• Portar un barret amb ales que cobreixi tot 

el cap i tapar-se el clatell amb un mocador 
de cotó.

• Protegir-se els ulls.
• Portar calçat  adequat com esportiu o de 

muntanya.
• Tenir cura de tapar-se les orelles per 

disminuir els sorolls de les explosions 
pirotècniques.

• No demanar aigua al veïnat.
• Obeir les indicacions dels serveis d’ordre 

públic i de sanitat.
• Queda prohibit portar productes pirotècnics 

particulars, havent d’utilitzar únicament  
els preparats per la organització i essent 
utilitzats únicament per les colles de diables.

• Respectar les figures de foc, les persones 
que les porten i les colles de música.

• Adoptar una correcta actitud amb les colles 
de diables i no obstaculitzar el pas ni fer-les 
caure.

• Seguir en tot moment les indicacions de les 
colles de diables.

• No es pot encendre foc ni fumar al voltant 
de les bosses o receptacles del material 
pirotècnic.

• Assabentar-se abans de l’inici quin serà el 
recorregut i els punts  d’assistència sanitària.

• En el cas de patir cremades, dirigir-se 
immediatament als punts d’assistència  
sanitària.

• En cas de perill, seguir les instruccions 
d’ordre públic.

• Enllumenat públic reduït, extremin la 
precaució.

Veïnat per on passa el Correfoc
• No tirar aigua a participants ni al públic del 

correfoc per la perillositat que representa.
• Recollir la roba estesa.
• Enrotllar tots els tendals exteriors dels 

habitatges i locals.
• Protegir els vidres de les finestres, portes i 

aparadors amb cartons gruixuts.
• Tancar les portes de les finestres i els 

balcons.
• Abaixar els portals metàl·lics o persianes 

dels edificis que en disposin.
• Retirar tots els vehicles del carrer de 

l’itinerari.
• Espectacle amb enllumenat públic reduït, 

preguem que extremin la precaució.

15 ANYS  
TEATRE MUNICIPAL COOPERATIVA 
20.15 h Rebuda en catifa vermella, photocall 
i obertura de portes 15 anys TMC
Uns personatges rebran  de forma festiva a les 
persones assistents a l’espectacle.
21 h El TMC celebra 15 anys d’història, i per 
commemorar aquesta fita, oferirà gratuïtament 
l’espectacle The Opera Locos de la Cia. Yllana. 
Per aconseguir les entrades cal adreçar-se 
a la web o a la taquilla del Teatre Municipal 
Cooperativa a partir del 21 de juny. 
Una peculiar troupe d’òpera, composta 
per cinc excèntrics cantants, es disposa a 
realitzar un recital amb un repertori dels més 
grans compositors del gènere. Al llarg de la 
representació s’aniran desvetllant les passions 
ocultes i els anhels d’un d’ells, que portaran 
conseqüències absurdes i impredictibles. Serà 
una nit per recordar!
22.30 h Final de Festa al vestíbul TMC
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Festa Major 2022
A les 22.30 h a la plaça Garcia Lorca
Cinema a la fresca amb la pel·lícula 
Space Jam 2
LeBron James i el seu fill Dom, són absorbits pel 
servidor de Warner Bros durant una visita als 
estudis. Allà coneixen un algoritme anomenat Al G. 
Ritme. Aquest repta James a un partit de bàsquet 
després de segrestar el seu fill. Només si guanya 
podrà recuperar-lo, si no es quedaran atrapats per 
sempre al servidor. Per poder aixecar-se amb la 
victòria, James demanarà ajuda als Looney Tunes.

A les 0 h a la plaça de la Vila

Concert amb “Los 80 Principales”
L80P és un viatge musical que repassa algunes 
de les millors cançons de la dècada, tant d’àmbit 
nacional com internacional. Cançons i grups que han 
perdurat en el temps i que són intergeneracionals. 
No us perdeu un dels espectacles més sòlids que hi 
ha actualment.

A les 0 h al Parc de Can Serra 
Batucada amb Arrítmia

Organitza: Coordinadora Espai Jove

A les 0.30 h a l’Espai d’Entitats
Concert amb Dj Hatt3r
Organitza: Coordinadora Espai d’Entitats

A les 0.30 h al Parc de Can Serra 
Concert amb Tribade
Organitza: Coordinadora Espai Jove.

A les 2 h al Parc de Can Serra 
Concert amb Pachawa
Organitza: Coordinadora Espai Jove.

A les 3.30 h al Parc de Can Serra 
Concert amb Dj Garabato

Organitza: Coordinadora Espai Jove

Diumenge dia 3 de juliol
De 9 h a 20 h a la  plaça García Lorca 
16è Torneig Bàsquet 3x3
Organitza: UE Barberà

De 9 a 14 h
IEM Elisa Badia
Street Handbol 4x4
Organitza: Club Handbol Barberà

A les 10 h a l’Espai d’Entitats
10è Torneig de Dòmino II
Organitza: Coordinadora Espai d’Entitat

A la IEM Can Llobet, pista d’atletisme 
i circuit urbà

XX Cursa de la Festa Major. Cursa 
de 5 km, popular i solidària.
• Cursa de Persones Adultes a les 9 h. 

Circuit Urbà.
• Cursa Infantil a les 9.45 h. 

Pistes de la IEM Can Llobet.
Les inscripcions s’han de fer a través de la web 
sportmaniacs.com fins a les 20 h del divendres 
dia 1 de juliol de 2022.
El cost de les inscripcions serà de:
Fins al dia 1 de juliol

• 5 € per les categories de Sub 8 a Sub 16.
• 9 € per a la resta categories. 

Dies 2 i 3 de juliol
• 11 € per a la resta categories 

(fins 30 minuts abans de la cursa). 
Es donarà una samarreta de la cursa a totes les 
persones participants.

IMPORTANT:
No s’acceptaran canvis de noms el dia de la 
cursa.
Organitza: Unió Atlètica Barberà. 
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De 10 a 14 h al passeig Doctor Moragas
Fira Fora Stock

A les 10.30 h a l’Espai d’Entitats
Torneig Jocs Cornhole II
Joc de punteria i habilitat. Categoria individual i 
en parella. Activitat gratuïta. Inscripció al correu: 
rulercraftbeer@gmail.com
Organitza: Ruler Craft Beer

D’11 a 14 h i de 17.30 a 20.30 h  
a l’Espai familiar Parc Europa
Al Racó Rambla hi trobareu diverses activitats 
per a tota la família amb tallers, ludoteca i carrusel 
ecològic.
Al Racó de Jocs, jocs gegants tradicionals, adreçats 
a tota la família a partir de cinc anys, combinant 
jocs senzills, d’habilitat, d’estratègia i raonament.

D’11 a 13 h als jardins  
de la plaça de la Vila
Simultànies d’escacs
Organitza: Club d’Escacs Barberà del Vallès

A les 12.30 h a l’Espai d’Entitats
Concert Jazz Vermut amb  
Blasco & Serra Duet
Organitza: Coordinadora Espai d’Entitats

A les 17 h a l’Espai d’Entitats
Jocs de taula Cthulhuteca
Posa a prova els teus coneixements al joc de taula 
més divertit. Categoria en equip. 

Organitza: Coordinadora Espai d’Entitats

A les 18.30 h a la plaça Cooperativa
Ballada de sardanes a càrrec de la 
cobla Contemporània

A les 18.30 h a la plaça de la Vila
Diada Castellera amb els Cargolins 
d’Esplugues de Llobregat, els Xics de 
Granollers i els Saballuts de Sabadell

A les 18 i 19 h al TMC
Visites teatralitzades amb el fantasma 
de La Xirgu!
Vols descobrir, els secrets per dins del teatre en 40 
minuts de la mà del fantasma de La Xirgu?
Doncs vine a reservar la teva entrada gratuïta a la 
taquilla i web del TMC.
Places limitades a un màxim de 40 persones per 
sessió.

A la plaça de la Vila 
29a Trobada de Gegants
De 9 a 11.30 h Plantada de Gegants amb les 
colles de:
Mollet del Vallès, Olesa de Bonesvalls, Gegants 
del barri de la Bordeta (BCN), Gegants de l’Alcora 
(Castelló), Sant Quirze del Vallès, Ripollet, 
Escoles de Barberà i Geganters i Grallers de 
Barberà del Vallès.
10.45 h Ball de Rècord, a càrrec de la Colla 
Bastonera Las Romanes
Ballar una cançó durant una hora per establir un 
rècord de tirades de música i coreografies.
12 h Cercavila Gegantera
Recorregut: Inici plaça de la Vila, pg. Doctor 
Moragas, c. Pere Santfeliu, c. Consell de Cent, 
c. Verge de l’Assumpció, c. Pintor Murillo,  pg. 
Doctor Moragas, i  plaça de la Vila.
13 h Gegants a la plaça 
Ballada de cada colla, lliurament de records i 
ballada final.



10

A 19 h a l’Espai d’Entitats
Cata de cervesa artesana 
Preu: 15€. Places limitades (20). Inscripcions al 
correu: rulercraftbeer@gmail.com
Organitza: Ruler Craft Beer

A les 20 h a l’Espai Familiar Parc Europa
Animació infantil amb l’espectacle 
Paüra a càrrec de La Belluga
Paüra parla de les pors i de com es poden superar 
amb ajuda de la música.
Un espectacle complet, dinàmic i àgil. No us ho 
perdeu i gaudiu de la música de La Belluga.
Ho passareu genial!!!

A les 20 h Vespre de ball
Si voleu ballar des d’un txa-txa-txa fins al ball 
més psicodèlic, tenim dues propostes per gaudir 
i moure el cos:

Plaça de la Unitat amb el Duet 
d’Ambient.

Plaça de Ca n’Amiguet amb Doble 
Cara Group.

A les 20.30 h a la plaça de la Vila
Espectacle itinerant Clicks Ambulance 
de la Cia. Campi qui Pugui
Quatre clics gegants, una ambulància i objectes 
d’operació de joguina, surten al carrer per convertir-
lo en un escenari que transportarà als públic adult 
a la infància i farà volar la imaginació dels infants.

A les 20.30 h al Parc de Can Serra 
Concert amb Combo Jove

Organitza: Coordinadora Espai Jove

De 21 a 23 h a l’Espai Familiar Parc Europa 
Mostra de balls i danses a càrrec de les 
escoles de danses de Barberà del Vallès

A les 22 h al Parc de Can Serra 
Concert amb Nicky Yoam

Organitza: Coordinadora Espai Jove

A les 22.30 h a la plaça Cooperativa
Espectacle Tiempo al tiempo a càrrec 
de la Sara Escudero 
“Tiempo al tiempo” és un monòleg d’stand-up 
comedy on el riure és el mitjà i l’objectiu, perquè 
si aprenem a riure de nosaltres, tindrem diversió 
garantida durant tota la vida. Ea… ara a pensar la 
frase!

Festa Major 2022
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A les 22.30 h a la plaça García Lorca
Cinema a la fresca amb la pel·lícula Les 
Bruixes de Roald Dahl
Explica la commovedora història d’en Bruno, que 
anirà a viure amb la seva estimada àvia a Demópolis. 
El nen i la seva àvia tenen estranyes trobades amb 
algunes bruixes aparentment glamuroses, però 
absolutament diabòliques, així que ella decideix 
treure’s del mig i endur-se al Bruno, a un hotel de 
luxe a la costa. Malauradament, arriben exactament 
al mateix temps que la Gran Bruixa que ha reunit 
a les seves companyes de tot el planeta, que van 
d’incògnit, per dur a terme els seus horribles plans.

A les 22.30 h a la plaça de la Vila
Ball de Festa Major amb la  
Salseta del Poble Sec

A les 22.30 h al Parc de Can Serra 
Concert amb Arnau Raya
Organitza: Coordinadora Espai Jove

A les 23 h a l’Espai d’Entitats
Concert i sessió Dj amb Marc Anglarill
Organitza: Coordinadora Espai d’Entitats

A les 0 h al Parc de Can Serra 
Concert amb La Queency
Organitza: Coordinadora Espai Jove

A l’1 h al Parc de Can Serra 
Concert amb Dj Night Beat
Organitza: Coordinadora Espai Jove

Dilluns dia 4 de juliol 

De 10 a 13 h a la plaça de la Vila

Gran parc de jocs i inflables d’aigua

Advertiments i recomanacions:
Cal portar roba adequada per aquest tipus 
d’activitat com banyador, tovallola, roba vella 
i protecció solar. Donat que és una activitat 
aquàtica, cal tenir cura dels infants.

A les 12 h a l’Espai d’Entitats
Taller Arquinventors

Organitza: Coordinadora Espai d’Entitats

A les 13 h a la plaça de la Vila
Festa de l’escuma amb l’espectacle Els 
Corsaris de l’Escuma de la Cia. Xip Xap
Som corsaris, som pirates, som la pesta i fem pudor, 
el nostre lema tirar escuma i la gresca la nostra 
cançó.

A les 18.30 i 19.30 h a la plaça Cooperativa
Espectacle Manneken’s Piss  
de la Cia. Campi qui Pugui
Bronze, llum, aigua… I unes estàtues molt 
sorprenents. Espectacle original i ple de sorpreses, 
que juga amb el deliri de la comèdia i la innocència 
dels infants.
Benvingudes i benvinguts al dia màgic en què una 
font es posa en marxa, mai se sap quant durarà!

A les 19 h a l’Espai d’Entitats
Cata de cervesa artesana
Preu: 15€. Places limitades (20). Inscripcions al 
correu: scraphomebrewers@gmail.com
Organitza: Club Birra del Vallès

Festa Major 2022
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A les 20 h a la plaça de la Vila
Concert d’Havaneres i rom cremat 
amb Port Bo

A les 20.30 h a l’Espai d’Entitats
Antikaraoke final de festa
Si després de divendres i dissabte encara et queda 
un fil de veu, vine al karaoke més esbojarrat de tot 
el Vallès Occidental.

Organitza: Coordinadora Espai d’Entitats

A les 22 h a la plaça de la Vila
Cercavila fi de festa
Acompanyament fins al piromusical amb la 
batucada Arrítmia.

A les 22.45 h al Parc Central 
Piromusical de cloenda a càrrec de la 
pirotècnia Antiga Casa Manel Estalella.
Per gaudir d’aquesta activitat, recomanem la 
visualització al voltant del mirador del Parc Central.

Festa Major 2022

Tribade No funciona

PachawaKasparrataAmbauka

GRUPS DE L’ESPAI JOVE
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Cicle d’estiu

Dijous dia 14 de juliol

Dijous dia 7 de juliol
A les 19 h a la plaça de Ca n’Amiguet 
Espectacle familiar amb Here we go!, 
de la Cia. Guga & Silvia 
Un espectacle que combina circ, humor, elegància, 
creativitat i també, tot s’ha de dir, el glamur que 
mai no ha minvat de l’època daurada d’aquests 
peculiars personatges de circ old fashioned.

A les 22 h a la plaça de Ca n’Amiguet
Concert amb Basukinho i Citto: 304 
Tour
“304 Tour” és un show en directe, format per joves 
músics, que irromp amb força a l’escenari de la 
música urbana amb l’objectiu de recuperar el rap 
més pur, de temàtica reivindicativa. El caracteritzen 
les seves lletres crues, directes i sense complexes.

A les 23 h a la plaça de Ca n’Amiguet

Concert amb Dj Nàtura
Dj Nàtura ha participat com a dj en diferents grups 
de rap acompanyant a diferents artistes, i de 
manera individual, en múltiples festes i festivals. 
Presenta sessions de diferents estils adaptant-se a 
les característiques de cada esdeveniment dins del 
rap/urban, Reggaeton/latina, passant també per la 
música electrònica.

Divendres dia 8 de juliol

A les 22 h a la Torre d’en Gorgs
Monòleg Bollera Mística amb Altea
És còmica, actriu de doblatge i “mamarracha” professional. Fa tres anys, tres, fent comèdia i trepitjant 
escenaris per tota Espanya, també col·labora a la ràdio. El seu espectacle unipersonal ens porta a un batibull 
de despropòsits: com va saber que és lesbiana, el seu retrobament amb Déu o com va ser la seva primera 
experiència amb el vi. Passin i vegin. 
Aforament limitat.

Divendres dia 15 de juliol
A les 19 h al pati de la Torre d’en Gorgs
Espectacle familiar amb Ricky, el 
professor de tennis de la Cia. La Mano 
Jueves
A pilotes no guanya ningú. Ni a maco, ni a simpàtic... 
O això és el que ell creu. I el que ens vol fer creure 
amb un joc, potser estrambòtic però efectiu, que 
combina acrobàcies, piruetes i humor, molt d’humor.
Aforament limitat. 13
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A les 11 h a la Biblioteca Esteve Paluzie
Taller familiar amb Dibuixem superherois i superheroïnes! a càrrec de Roger 
Pérez Torres
En aquest taller aprendrem a dibuixar i acolorir personatges de superherois i superheroïnes. Una proposta 
lúdica on els infants podran desenvolupar les seves actituds artístiques i després es podran endur les seves 
obres a casa o exposar-les a la Biblioteca.
Per infants de sis a nou anys acompanyats d’una persona adulta.
Durada 60 minuts. Inscripció prèvia a partir de l’1 de juliol. 
Aforament limitat.

A les 21.30 h a la plaça de la Vila
Espectacle Break dance amb Terrassa Breaking
El breaking és un ball urbà que es va originar a principis dels anys setanta als barris 
marginals de Nova York. Una combinació de moviments i acrobàcies improvisades 
al ritme d’una música enèrgica, amb la que els ballarins animen l’ambient i alhora 
reivindiquen que el ball de qualitat no pertany exclusivament a les altes esferes. Quatre 
ballarins amb molts anys d’experiència i recorregut en el món del breakdance ofereixen 
una mostra en directe que farà vibrar el paviment de la plaça de la vila.

A les 22 h a la plaça de la Vila
Concert amb Dj Berenzo
DJ Berenzo ens presenta una sessió fresca de música 
electrònica per fer-nos moure el cos al ritme de tech 
house, progresive house, big room amb barreja de 
música urbana dembow i reggaeton.

Cicle d’estiu 2022

Divendres dia 22 de juliol

Dijous dia 21 de juliol

A les 19 h a la plaça de la Vila
Espectacle familiar amb El Circ Filixic 
de la Cia. Filigranes
Benvinguts i benvingudes!!!! Al Circ Filixic: un dels 
circs més petits del món!!!! 
El Sr. Makutu, presentador de l’històric «Circ 
Filigranes» surt a la pista amb un altre pallasso: el 
gran Trinxeta!! Una història plena de sorpreses, obra 
de pallassos, on es fusionen diferents disciplines 
del món del circ.

Núm. 404 Juliol 2022
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Setembre

teatre municipal cooperativa
 Barberà del Vallès

Octubre

Novembre
Dissabte 5, 20 h
Desconcerto
Orquestra de cambra de 
l’empordà

Diumenge 13, 12 h
Les dones de la meva 
vida
Elena Gadel i Marta Robles

Diumenge 20, 12 h
La mama dels arbres
Fes-t’ho com vulguis

Dissabte 26, 20 h
El llarg dinar de Nadal
Ruta 40

Dissabte 24, 20 h
“Una teràpia integral”
Hause&Richman

Diumenge 25, 12 h
Dàmaris Gelabert, mou el cos
Dàmaris Gelabert

Dissabte 1, 20 h
“Sólo llamé para decirte 
que te amo”
Serveis de l’espectacle Focus

Diumenge 2, 12 h
“L’aventura d’avorrir-se”
L’estaquirot teatre

Dissabte 8, 20 h
“Elles”
La melancòmica

Dissabte 22, 20 h
Encara hi ha algú al bosc
Teatre de l’aurora

Diumenge 23, 12 h
La faula de l’esquirol
La baldufa teatre


