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I JA HI TORNEM A SER!
COMENCEN LES FESTES DE MAIG
la Plaça de la Vila. Serà a les
19h. A partir d’aquí, les Festes
de Maig presenten enguany un
munt d’activitats, sobretot en el
terreny artístic. Com cada any,
el TOT us presenta un Suplement Especial, de més de 20
pàgines, amb la informació
més completa. Les principals
novetats passen pel Festival
Arts a Ca l’Arnús, que omplirà
durant aquest mateix cap de
setmana del 3 al 5 de maig,
de música i arts el parc de Ca
l’Arnús. Altres novetats serà la
proposta Ruta 90, un projecte
Ja tenim plantat
que vol potenciar i fer visible
el dimoni!
els grafits a les columnes
El dimoni del mar ja resta
de sota l’autopista, un
plantat, des d’aquest dimarts, a la
nou Escape Room
platja dels Pescadors. De fet, les xarxes
a la Casa de la
socials ja bullen amb imatges i selfies
Vila, dissabte 18
del dimoni d’enguany. Durant 10 dies, el
i diumenge 19h, el
dimoni, és i serà, el més fotografiat amb el
telèfon mòbil. No hem d’oblidar que el dimoni
c o n c u r s s o l i d ar i,
d’aquest 2019 vol denunciar la quantitat
Sàpiens Chascar o
de plàstics que podem trobar al mar. Per
una jornada dedicada
cert, durant aquests dies, els més petits,
a la Mobilitat Segura.
també dipositin el seu dimoni a la
Les festes, com sempre,
falda del gran Dimoni. Tot plegat
s’allargaran durant tot el
perquè cremi la nit del 10
mes
de maig, amb especial
de maig.
atenció als actes centrals que

Les Festes de Maig comencen, oficialment, aquest mateix
divendres 3 de maig, amb
el pregó des del balcó de la
Casa de la Vila. Aquest any,
l’Ajuntament havia convidat
el periodista badaloní Jorge
Javier Vazquez, però un problema de salut del comunicat va
fer canviar de plans a darrera hora i buscar un pregoner
alternatiu. El jugador argenti de
la Penya, Nicolás Laprovittola
pronunciarà el pregó des de

tindran lloc des d’aquest divendres 3 de maig i fins el 19 de
maig.

LES NOVETATS D'AQUEST 2019!

Màgic Maig: Amb motiu del
desè aniversari de Màgic
Badalona, el centre comercial
presenta, del 2 al 18 de maig,
una exposició centrada en
la figura del Dimoni. Aquest
dissabte 4 de maig, a les
19h, es faran diferents activitats com un espectacle de
pirotècnia a càrrec dels diables
Kapaoltis, narració de contes o
diversos tallers infantils.

Us desitja bones festes de maig!
Del Mar, 71 · Canonge Baranera, 2E · Sant Francesc de Paula, s/n
93 384 54 64 · boter@drogueriaboter.es · www.drogueriaboter.es
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Ruta 9 0: Sota l’autopista
C-31 (des de l’avinguda del
Maresme fins al carrer de Juan
Valera) les columnes que hi ha
es convertiran en una ruta d’art
urbà. La mostra, que tindrà lloc
del 8 a l’11 de maig, comptarà
amb la participació d’artistes
prestigiosos de diferents estils,
tant locals com de fora del
municipi.

E sc ap e Ro om: durant el
dissabte 18 i diumenge 19,

de 10 a 14 i de 16 a 20 hores,
serà molt fàcil entrar a la Casa
de la Vila… però molt més
difícil sortir-ne. El despatx de
l’alcalde, el saló de plens i les
instal·lacions annexes acolliran proves, enigmes i reptes
de lògica relacionats amb
la història de l’edifici. Per a
majors de 8 anys. L’aforament
és limitat.
Mobilitat Segura: Badalona
Segura: a la plaça del President Tarradellas, el diumenge
19 de maig, a partir de les
10 hores, hi haurà una jornada en la qual es posaran en
valor els diferents cossos
de seguretat de la ciutat i
vincularan la mobilitat amb la
seguretat. Ocuparan la plaça
vehicles de la Guàrdia Urbana,
Mossos d’Esquadra, Protecció
Civil, ambulàncies, Bombers
o Tusgsal, on tothom podrà
apropar-se, els més petits
podran pujar als vehicles,
participar en una exhibició o fer
servir els seus aparells. També
s’hi faran diversos tallers.

Concurs Sàpiens Chascar:
concurs solidari que pretén, de
manera distesa, promoure el
pensament racional i humanista. Un espectacle, a càrrec
de ChasCar, una associació
sense ànim de lucre que lluita
contra el càncer infantil i totes
les malalties dels infants, on
la música i la imatge condueixen les diferents temàtiques
d’un esdeveniment que no
deixa a ningú indiferent. Tota
la recaptació de les entrades
anirà destinada íntegrament
per renovar una sala de jocs
a la planta d’oncologia infantil
de l’Hospital Germans Trias
i Pujol. El concurs es farà al
pavelló de la Plana, el dissabte
25 de maig, a partir de les 21
hores.
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40 ANYS DE LES FESTES DE MAIG,
40 PRIMAVERES DE GRESCA

Aquest any les Festes de Maig
celebren el seu quarantè aniversari des de la seva instauració, tal com les coneixem ara.
De fet, l’any 1979, l’escriptor
badaloní Joan Soler i Amigó
era el primer pregoner de les
festes. L’any 1978, els veïns
del Centre van celebrar una
festa per demanar una platja
neta i per usos ciutadans. De
fet, fa quatre dècades, la platja
de Badalona era una autèntica
claveguera, per la gran quantitat
d’indústria que encara hi havia

a la ciutat. Un grup de veïns del
Centre van decidir organitzar
una sardinada, amb havaneres i
rom cremat, i la van anomenar la
Festa a Baix a Mar. Aquest any
la festa celebrarà ja celebrarà
el seu 41è aniversari i ho farà,
com sempre, amb olor de sardines, rom cremat i el so de les
havaneres. Per acabar, tastet
de cançó marinera amb els
Canta Quetx. La festa a Baix
a Mar tindrà lloc el dissabte,
25 de maig. D’altra banda, el
Badagegants celebrarà de

manera especial els 40 anys de
les Festes de Maig. Per aquest
motiu els gegants tindran uns
convidats molt especials que
repassaran aquestes quatre
dècades. Serà el dissabte 4
de maig, a la tarda. Una de
les festes que si celebrarà el
seu quarantè aniversari, i que
va ser creada l’any 1979, és la
tradicional Xerinola del carrer
Sant Anastasi organitzada pel
Círcol. Jocs, tómboles, parades
amb tallers i molta animació farà
les delícies dels més petits el
diumenge 12 de maig, durant
tot el dia.
Abans de la
Guerra Civil, l’any
1936, Badalona celebrava d’una manera diferent
Sant Anastasi. Segons diversos
escrits hi havia firaires al carrer del
Temple. Es venien nines, pilotes
de pell o bufetes. A més, l’11 de
maig, s’organitzava una Processó
amb el Sant que passava pel
carrer de Mar, Sant Pere,
Prim, carretera i Sant
Anastasi.

Av. d'Alfons XIII, 127 · 933 87 93 50

Us desitja bones festes de maig!
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TOTA LA PROGRAMACIÓ DE LES
FESTES, DIA A DIA, HORA A HORA
DIVENDRES 3 DE MAIG

19h: Pregó de Festes de
Maig, a càrrec del jugador
Nicolás Laprovittola, a la
Plaça de la Vila
20h: Concert de la Banda
del Coche Rojo, a la Plaça de
la Vila
21:15h: Projecció dels
Forjadors de la Festa a la
façana de la Casa de la Vila
21:30h: La Nit del Mono,
a la Plaça de la Vila
21:30h: Festival Arts a Ca
l'Arnús, concert d'Esteve
Genís amb EGT Band i Game
of Tones BCN, al parc de Ca
l'Arnús
22:30h: Festival Arts a Ca
l'Arnús, concert amb The
Gramophone Allstars Big
Band, al parc de Ca l'Arnús

DISSABTE 4 DE MAIG
10h: XXXIII Trobada de
puntaires, a la Rambla
11h: Cercavila Petita,
a la Rambla
12h: Tanda de lluïment, a la
Plaça de la Vila i final de festa
amb el grup La Tresca i la Verdesca amb l'espectacle Zum
17h: XXXXVI Trobada de
Gegants, Badagegants 2019,
a la plaça de la Vila
18h: Badagegants 2019,
cercavila pel Centre de
Badalona

18:30h: Batocona,
a la plaça Pompeu Fabra
18:45h: XXIII Mostra de
Balls de Gegants, a la Plana
19h: Festival Arts a Ca
l'Arnús, El Racó Íntim,
al parc de Ca l'Arnús
20:30h: Badalona Shops
Open Night, al Centre de
Badalona

19:20h: Festival Arts a Ca
l'Arnús, Balkan Paradise
Orchestra, a Ca l'Arnús
20h: Festival Arts a Ca
l'Arnús, concert de Mireia
Feliu & Ismael Dueñaas,
a Ca l'Arnús
21:15h: Festival Arts a Ca
l'Arnús, concert de Joan
Miquel Oliver, a Ca l'Arnús

DISSABTE 6 DE MAIG
21h: Concert d'Antonio
Orozco, al Teatre Zorrilla

DIJOUS 9 DE MAIG

21h: Teatre, Pel Davant i pel
Darrera, al Teatre Zorrilla

10h: XXIV Festa El Dimoni
a l'Escola, a la Rambla

21:30h: Festival Arts a Ca
l'Arnús, concerts amb
Sommeliers i Ferran Palau,
al parc de Ca l'Arnús

10h: Ruta 90, sota l'autopista
C-31, des de l'Avinguda
Maresme fins al carrer de
Juan Valera, també dies
10 i 11 de maig

DIUMENGE 5 DE MAIG
10h: Festa del Badiu, fins les
15h, al parc de Can Solei i de
Ca l'Arnús
10h: XXXVII Fira d'Artesania
i Mostra d'Entitats i Serveis, a
la plaça Roja de Sant Roc
12h: Diada Trabucaire, ball
parlat de Miquelets de Badalona, a la plaça Pompeu Fabra

DIVENDRES 10 DE MAIG
18h: Ball de Festa Major per
a Gent Gran amb la Principal
de la Bisbal, a la Plana
19h: Repic de Campanes de
Vigília, a l'església de Santa
Maria
19:30h: Ball de plaça, a la
plaça de la Vila i Seguici de
Ciutat

12h: Festival Arts a Ca
l'Arnús, contes de cel de Xirriquiteula Teatre, a Ca l'Arnús
16:30h: Dia del Micaco,
a la plaça Trafalgar
17:30h: Ballada de swing,
a la Rambla
18:30h: Festival Arts a Ca
l'Arnús, Psirc. Acrometria,
al parc de Ca l'Arnús
19h: Concert de Mayte
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Martín, al Teatre Blas Infante

21:50h: Acte Sacramental
i Ball de l'Àliga, a la Rambla
22h: CREMADA DEL
DIMONI i Piromusical,
a la platja dels Pescadors
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23:15h: Ball del Micaco,
amb l'Orquestra La Principal
de la Bisbal, a la Plana

11h: Xerinola, durant tot el
dia, al carrer Sant Anastasi

22h: XXXVII, Correfoc,
a la Plaça de la Vila

12h: Diada Castellera,
a la plaça de la Vila

23:30h: Concert de Cal
Txiringu amb Fanfarra i
Bossonaya, a la platja dels
Pescador

17:45h: Faldilles enlaire, a la
plaça Joaquim Font i Cussó
19h: Concert de Gospel
Sentits, a la Plana
23:15h: Concert de festes,
amb Maldita Nerea i Buhos,
al Passeig marítim

19h: Concert 100 anys de
Broadway, al Teatre Zorrilla

8h: Matinades, als carrers
del Centre i Dalt la Vila

a la Plana

DIUMENGE 19 DE MAIG

DIVENDRES 17 DE MAIG
DISSABTE 11 DE MAIG, SANT ANASTASI 19h:
Mostra de Dansa,

10h: Repic de campanes,
a l'església de Santa Maria i
Anada a Ofici
12h: Ofici Solemne, a
l'església de Santa Maria
14:30h: Dinar popular
de festa, a la Plana
16h: Actuació de Badalona
Batec, a la Plana
16:30h: Actuació infantil,
amb Jaume Barri, a la Plana

20h: Concert Popstar by
Brian Cross LFTBI Edition,
amb Brian Cross, Javi Reina,
Marta Sánchez, Famous, Ruth
Lorenzo i Oriol Torres, a la
plaça del Centenari

DISSABTE 18 DE MAIG
10h: Escape Room, a la Casa de la Vila, durant tot el dia
11:30h: Cercabèstia, On són
els Dragolins?, a la plaça de
la Vila

18h: Baixada del Sant,
al carrer de Sant Anastasi

10h, Mobiitat Segura =
Badalona Segura, a la plaça
Josep Tarradellas
18h: XLII Festival de Jotes,
a la Plana
18h: Maig en Dansa,
a la plaça de la Vila
19h: Ballada de sardanes,
amb la Cobla Ciutat de
Terrassa, a la plaça
Assemblea de Catalunya

20h: Festa a Baix a Mar,
a la platja dels Pescadors

18:30h: Ball del Baró de
Maldà, al carrer Sant Anastasi
i Passada de Sant Anastasi

17:30h: XXI Correfoc
infantil, a la plaça de la Vila

21h: Cant dels Goigs, a
l'Església de Santa Maria

18:30h: Concert de The Git
and Jalis, a la Rambla

21:30h: Concert de festes,
amb Nicomac, Chenoa
i Tequila, al Passeig Marítim

19h: La Nit dels Museus,
al Museu de Baadalona

DIUMENGE 12 DE MAIG

19h: Festa de las Migas, tarda i nit, al parc de
l'Escorxador
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10h: VIII Mostra Vila d'Arts,
a la plaça Pau Casals

DISSABTE 25 DE MAIG

19h: Ballada de sardanes,
amb la Cobla Marinada,
a la Plaça de la Vila

8h: XXI Diada Castellera,
Matinades castelleres
i Cercavila, al Centre

10h: XXXIX Fira de l'Arrop,
al carrer del Temple

21h: Concert de la Banda
Simfònica de Badalona,
a la Plana

21h, Concurs Sàpiens
Chascar, al pavelló de la
Plana

DIUMENGE 26 DE MAIG
10h, Festa del Dibuix, al parc
de Can Solei i Ca l'Arnús

DIUMENGE 2 DE JUNY
9:15h: XXXIX Cursa Popular
Ciutat de Badalona, la Cursa
del Dimoni, a la Rambla
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40 PREGONANT LES FESTES DE MAIG!
Ara fa 40 anys, el 1979, amb el
primer Ajuntament democràtic,
després de l’època franquista,
el consistori impulsava les
Festes de Maig com a veritable
festes de la ciutat. La decadència que portava la Festa Major
d’Agost i la reconversió de la
Fira anomenada Exponente portava a l’Ajuntament de
l’any 1979 ha organitzar unes
festes més populars. Eren
temps d’esclat de llibertat i
amb l’arribada de la primavera Badalona programava un
seguit d’activitats festives, al
voltant del dia del Copatró,
l’11 de maig, i de la Cremada
del Dimoni.
El pregoner de l’any 1979, ara
fa 40 anys, va ser l’historiador
Joan Soler i Amigó. Des de
llavors, i en aquestes quatre
d è c ad e s, h a n pr o nu n c i at
el pregó molts badalonins
il·lustres, però també gent de
fora de l’any, sobretot durant
els primers anys. L’any 1980
l’encarregat de pronunciar el
pregó va ser l’actor badaloní,
desaparegut fa pocs mesos,

Carrer d’en Prim, 167 - 169
08911 Badalona
T. 93 157 72 83

Andreu Solsona. L’any 1984,
el consistori del PSC triava el
llavors alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall per obrir les
festes badalonines. Però si hi
ha un any que quedarà gravat
a la història de molts és l’any
1989.
L’al c al d e J oan B lan c h va
decidir contractar a l’actriu
B i b i Á n d e r s e n . L’e l e c c i ó
d’aquesta pregonera, sense
cap relació amb Badalona, va
acabar amb una forta polèmica
i amb un llançament d’ous a la
façana de la Casa de la Vila.
Anys més tard, l’Ajuntament
va decidir recuperar la figura
del pregoner i la seva relació
amb Badalona. Han passat
pel balcó de l’Ajuntament
actors com Lluís Marco o Jordi
Dauder, periodistes com Toni
Soler, Sílvia Soler, Enric Juliana o Pilar Rahola o comunicadors com Tomàs Molina,
Fernandisco o Justo Molinero.
El món de l’esport, sobretot de
la Penya, ha estat molt present
amb pregoners com Jordi Villacampa o Rudy Fernàndez.

Hi ha una persona
que ha repetit dues
vegades com a pregonera. La nedadora Mireia
Belmonte va pujar al balcó
de la Casa de la Vila els anys
2008 i 2015. Durant 40 anys,
Belmonte ha estat la única
que ha repetit experiència.

ARQUITECTURA
DISSENY
INTERIORISME
CONSTRUCCIÓ
ENGINYERIA
MOBILIARI
COMPLEMENTS
COMUNICACIÓ...
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Activador de juventud

C/ Roger de Flor, 98 Badalona
93 383 14 88 info@armoni.es www.armoni.es
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LAPROVITTOLA: “ BADALONA
I LA PENYA M’ HAN ACOLLIT”
Va aterrar a Badalona i a la
Penya el 22 de gener del 2018,
encara no fa ni un any i mig,
però en aquests mesos Nico
Laprovittola n’ha tingut prou per
inscriure el seu nom a la història
del Joventut i de l’esport badaloní. La temporada passada va ser
un dels principals artífexs de la
salvació miraculosa del conjunt
verd-i-negre i enguany ha seguit
enlluernant per conduir la Penya
a la Copa del Rei i a tornar a
lluitar pels “playoffs”. Aquest
curs, a més, ens ha regalat
actuacions estel·lars com la
que va protagonitzar a la Copa
contra el Baskonia, trencant tots
els rècords amb un espaterrant
50 de valoració, o a l’Olímpic
en partit de lliga contra el Gran
Canària, quan es va enfilar fins
als 40 punts. Ara mateix és el
màxim anotador, el millor assistent i el segon en valoració de la
lliga. I en la cursa per ser l’MVP
de la temporada a l’ACB a hores
d’ara encapçala les votacions
entre els aficionats.
“Aquí he tornat a gaudir del
bàsquet”, ha confessat en diver-

ses ocasions Laprovittola, que
aquest divendres, a les 7 de la
tarda, protagonitzarà un nou
capítol de l’idili que està vivint
amb la ciutat i amb el Divina
Joventut. No ho farà, però, des
d’una pista de bàsquet i amb
una pilota a les mans, sinó des
del balcó de l’Ajuntament a la
plaça de la Vila per fer el pregó
que donarà el tret de sortida a
les Festes de Maig d’enguany.
Un reconeixement per part del
consistori pels seus indiscutibles
mèrits esportius però sobretot
per aquesta connexió especial
amb la Penya i la ciutat.
“És un honor per mi poder
encetar les Festes de Badalona
i espero fer-ho el millor possible”,
explica el base verd-i-negre, que
a més ho podrà fer amb el bon
regust que va deixar la victòria
de diumenge passat contra el
Barça. “Ja tinc una cosa més per
posar al meu discurs!”, explicava
en to de broma als vestidors de
l’Olímpic després del matx amb
els blaugrana, admetent que
encara estava donant voltes
als últims retocs al pregó: “Haig

d’acabar de rematar-lo. Serà
una setmana molt especial per
a mi i a més tampoc tenim partit
aquest cap de setmana, o sigui
que tothom a celebrar l’inici
de les festes”. El base només
té paraules d’agraïment per
Badalona i el Joventut. “Des del
primer dia em van acollir i m’han
tractat molt bé, estic molt feliç
aquí”, apunta Laprovittola.

Creem i duem a terme qualsevol idea per a casa
teva. Ens encarreguem del desenvolupament
integral i t’acompanyem en tot el procés: des
de la idea inicial, passant per totes les fases
d’execució del projecte, fins a la construcció final
de l’habitatge. El nostre toc distintiu de disseny
farà que casa teva sigui única, personal i diferent.
C/ PRIM, 167 BDN TEL. 93 157 74 10
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SENSE REGLES QUE ENS
PROHIBEIXIN SER QUI SOM...

Aquest any, l’augment de la partida de l’Ajuntament destinada a les Festes de Maig s’ha doblat. Això
s’ha traduït en un augment considerable, i com mai, dels concerts que trobareu durant les Festes
de Maig. Tots són gratuïts menys els recitals de Antonio Orozco i Mayte Martin.

Després del pregó a ballar!

Dissabte
4, a les
21:30h

La Banda del
Coche Rojo és
un dels grups
de versions més
potents i venerats del país.
Arribaran a la plaça de la Vila
per presentar la seva nova
gira. Escoltareu pop, ska,
reggaeton i fins i tot trap!
Divendres
3, a les 20h

Divendres
3, a les
21:30h

Jazz enmig del
Parc de Ca l’Arnús

El Racó Íntim
ens portarà dos concerts

L a se g o na nit
del Festival Arts
a Ca l’Arnús ens portarà dos
concer ts intimistes. D’una
banda la banda femenina
Sommeliers, guanyadores
del premi Miquel Martí i Pol
2018. Després serà el torn del
compositor Ferran Palau que
presentarà a Badalona el seu
tercer disc.

L’e s t r e n a d e l
Festival Ar ts a
Ca l’Arnús, que durarà tres
dies, tindrà com a preludi una
nit de jazz. Enmig del parc
actuaran aquesta primera nit
de festa l’Esteve Genís amb
EGT i Game of Tones BCN i
els The Gramophone Allstars
Big Band.

Caritat, 29 · Badalona · 933 895 003
www.hostalsolimar.com
Info@hostalsolimar.com

RECUPEREM UN BADIU PER LA CIUTAT

BONES FESTES DE MAIG!
BADALONA UN INFINIT DE POSIBILITATS
60
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Divendres
10, a les
23:15h

Com un volcà arriben
els Buhos!

Nit de Cremada, nit de
gresca i nit de
concerts! El passeig marítim serà l’escenari
d’un doble concert gratuït.
D’una banda el grup de pop,
Maldita Nerea aterrarà a Badalona i des de casa nostra
actuaran els Buhos per presentar el seu darrer disc, La
gran vida.

Dissabte
11, a les
21:30h

Cuando tu vas, yo vengo...

Triple concert, per
tancar la Diada
de Sant Anastasi,
al Passeig Marítim.
D’una banda actuarà la banda
guanyadora del Concurs de
Música de Badalona 2018, els
Nicomac. La nit seguirà amb la
cantant mallorquina Chenoa,
a les 22:30h i el grup dels 80,
Tequila, a les 24h.

La música no
pararà de sonar. Un dels
clàssics que no pot faltar és
el Ball del Micaco, divendres 10 de
maig a la Plana. Com sempre hi haurà
doble sessió, a les 18h, el Ball de Festa
Major per a Gent Gran i a les 23:15, un cop
Diumenge
haurem cremat el Dimoni, el nostre Ball del Mi5, a les 20h
caco amb l’Orquestra La Principal de la Bisbal.
El diumenge 12 de maig, a les 19h, a la mateixa Plana, sonaran espirituals negres amb
Per acabar el Fesel grup de gospel badaloní Sentits, per cetival Arts a Ca l’Arnús
lebrar els 150 anys de l’església de Sant
dos concerts de luxe.
Josep. I el dissabte, 18 de maig, no
D’una banda, des de Badaus perdeu el concert de pel·lícula
lona, la cantant Mireia Feliu i el pianista Ismael Dueñas ens
de la Banda Simfònica de
oferiran un viatge en el temps. Per acabar el festival, des
Badalona.
de Mallorca, actuarà l’ex Antonia Font, Joan Miquel Oliver.

De Badalona
a sa
illa de
Mallorca

61

SUPLEMENT.indd 13

30/04/2019 11:37:39

CREMA DIMONI! 79 ANYS CREMANT
DURANT SANT ANASTASI
La cremada del dimoni és
l’esclat de les Festes de Maig.
La vigília de Sant Anastasi, copatró de la ciutat, es
crema la figura endimoniada
rememorant una tradició de
l’any 1785 quan els pescadors
cremaven una figura gegant
a tocar de mar. L’any 1940 la
confraria de Sant Anastasi va
recuperar la tradició i la institució del Sant com a jornada
festiva, 11 de maig. Ara fa just
40 anys, l’any 1979, amb la
instauració de la democràcia
als ajuntaments, pren força
i esdevé la festa gran de
badalonins i badalonins que
cada 10 de maig omplen la
Rambla per veure cremar el
protagonista indiscutible de les
festes: el Dimoni. Antigament
també es representava el ball
de moros i cristians que feia
referència a la lluita sostinguda pels catalans contra els
sarraïns per reconquerir la
ciutat. La Cremada del Dimoni
va precedida per un Seguici
de Ciutat on totes les entitats
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d’arrel tradicional engalanen la
festa. La Plaça de la Vila és el
punt de sortida, i l’Àliga hi fa el
primer ball. L’últim serà davant
de milers d’ulls a la rambla
minuts abans de l’encesa
del diable de fullola, fusta i
cartró, aquest any dedicat als
plàstics que trobem al mar.
Una noia russa, que fa menys
d’un any que viu a Badalona,
l’Anastasia Druzhininskaya, ha
guanyat la vintena edició del
concurs Crema’l Tu!

ball de l’Àliga que dona el
tret de sortida a la Cremada,
el moment central, i alhora
més emotiu, de les Festes
de Maig. Comença una nit
de disbauxa que té com a
protagonistes un altre dels
elements més genuïns de
Badalona: el ball del micaco
a la Plana, amb l’Orquestra
La Principal de la Bisbal i els
concerts, enguany al Passeig
Marítim, amb Maldita Nerea i
Buhos.

Minuts abans de la Cremada del Dimoni

Qui era Sant Anastasi?

Per la Diada de Sant Anastasi
també es feien antigament
uns parlaments populars.
Els parlament de la Diada
eren exposicions de raons
i arguments, teològics,
filosòfics i polítics. Actualment
aquests parlaments s’han
reconver tit en els versots
que s’escolten durant l’acte
sacramental a càrrec dels
Diables de Badalona. L’acte
sacramental és el darrer dels
aperitius abans del darrer

Soldat i fill de Lleida, Sant
Anastasi formava par t de
les legions romanes i estava
de guarnic ió a Tarrag ona
on es va iniciar al cristianisme. Diu, l’historiador Joan
Amades, que Sant Anastasi
tenia gran influència entre
els seus companys, que van
admirar la seva gran virtut i
la seva excepcional bondat.
Sant Anastasi i 73 soldat
més cristians van ser delatats
per un soldat pagà. Decià

manà posar-los a la presó
per fer-los desdir del cristianisme i els va fer traslladar,
primer a Barcelona i després
a B ad a l o n a o n va n m o r ir
tots cremats a la platja. Els
cossos van ser llençats al
mar. Durant tot el temps que
va durar l’empresonament
Anastasi va ser tractat de
manera diferent dels altres.
Si ell es desdeia del cristianisme, els altres el seguirien.
L’11 de maig es rememora el
sacrifici d’Anastasi. Un martiri
que l’ha fet sant i que torna a
prendre forma durant l’Ofici i
la Passada.
Cada any les
músiques que sonen
durant el Piromusical,
abans de la Cremada, van
canviant. Aquest any sonaran
cançons de sèries de televisió,
des dels anys 80 a l’actualitat.
No faltaran sintonies de sèries
com els Simpson, Merlí,
Sensación de Vivir o
Stranger Things.
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EN QUÈ CAL FIXAR-NOS DURANT
AQUESTES FESTES DE MAIG?

Les Festes de Maig són fruit del ritual, de la repetició, d’allò que ens és familiar. A primera vista
sembla que han de ser igual que l’any passat, i que la resta d’anys. Però no és així. En cada edició
hi ha coses noves en les que fixar-se, actes que canvien fruit del pas del temps, dinàmiques que es
transformen per múltiples causes. La popularitat que la festa ha anat adquirint, en aquests darrers
40 anys, ha comportat una gran evolució tot i que encara falta poder condensar, encara més els
actes en menys dies. Tot plegat, però, no hem d’oblidar que l’esperit de la festa arriba gràcies a les
entitats de cultura popular de la ciutat. Hem triat, en aquest Suplement, algun dels actes que segur
hi heu assistit però que sempre els podem mirar amb uns altres ulls.

Dissabte 4,
a les 10h

33 anys fent puntes
enmig de la Rambla

Quan comença
la festa no podem
deixar de veure tota la feina
que fan les puntaires. Arribaran de tota Catalunya i durant
tot el matí ompliran la Rambla
d’aquest ar t de fer puntes
de coixí. Tot plegat gràcies
a l’Associació de Puntaires
Montserrat Niubó.

Diumenge
5, a les 12h

Dissabte 4,
a les 17h

Els gegants celebren els 40
anys de Festes de Maig

Enguany, la colla
de geganters de
Badalona ha preparat una edició
especial del Badagegants. Hi
haurà sorpreses per celebrar
aquest aniversari. No hi faltarà la
Mostra de músiques de gegants,
la Cercavila i la Mostra de Balls
de Gegants a la Plana.

Tapeu-vos les orelles!
Arriben els Trabucaires...

Tot i el seu
grup de detractors, els Trabucaries s’han fet un lloc a les
Festes de Maig. Diumenge
arribarà la seva Diada a la
plaça Pompeu Fabra. Hi trobareu el ball parlat dels Miquelets de Badalon que passejaran per la història de la
ciutat. No oblideu portar taps
per tapar-vos les orelles!

¿TE CASAS O TIENES
UNA BODA?
Nos has encontrado!
Ven a vernos. No te arrepentirás.

NOVIA, FIESTA, Y MADRINAS

NUEVA COLECION 2019
I SEGUIMOS TENIENDO
VESTIDOS A 9,99 €
Tel. 93 398 63 75
Guifré, 207
Badalona
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Divendres
10, a les
19h

Campanes per anunciar-nos
la nostra festa grossa

Aquest darrer
any s’ha creat a
la ciutat una nova entitat, els
Campaners de Badalona,
amb l’objectiu de recuperar
el repic de campanes de manera manual. Divendres 10,
a Santa Maria, anunciaran
la festivitat de Sant Anastasi
amb un repic especial.

Dissabte
11, durant
tot
el dia

Diumenge
12, a partir
de les 8h

Celebrem el dia
del nostre copatró!

Matinades,
repic de campanes, l’Ofici, la Baixada
del Sant, el Ball del Baró de
Maldà, la Passada i el Can
dels Goigs. Tot plegar per
celebrat la Festivitat de Sant
Anastasi. Tot plegat gràcies
a la Confraria, que des de
sempre, manté aquesta tradició a la ciutat.

Castells amunt!
arriba la Diada

Fa més de 20
anys que les Festes tenen la seva Diada castellera. Comença ben d’hora,
a les 8h, amb les matinades
i la cercavila pels carrers del
Centre. A les 12h, a la plaça
de la Vila, arribarà la Diada amb les
colles del
Maresme,
Sant Pere
i Sant Pau i
els micaco.

Divendres
10, a les
19:30h

Seguici de ciutat, el dia
de totes les entitats
badalonines

Hi seran totes.
Com cada any, abans de cremar el Dimoni, arriba el Seguici de ciutat que tindrà el seu
punt de partida a la plaça de
la Vila. Serà un entremès tradicional amb
totes les
colles
de cultura popular de Badalona.

Dissabte
18, a les
22h

Que cremi
Badalonaaaaaaaaaaaa!

Cremant, i també il·luminant, la
plaça de la Vila començarà
el 37è Correfoc de Badalona,
la nit del 18 de maig. Seran 5
colles, 4 de la ciutat, que cremaran el Centre de Badalona.
El Correfoc acabarà amb un
concert a la platja amb les
bandes Fanfarra i Bossonaya.

DETERGENTS I SABONS BIODEGRADABLES
+ COSMETICA VEGANA.
UN NOU CONCEPTE DE COMPRA A GRANEL
PER UN CONSUM RESPONSABLE.
MILLOREM EL MEDIAMBIENT
GUIFRE, 127 | CONQUISTA, 81 | TEL. 93 383 38 47 | badalona
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ELS MÉS PETITS FAN LA FESTA MÉS GRAN
Les Festes de Maig han anat incorporant programació familiar durant els darrers anys, però ja hi ha
clàssics de tota la vida, com per exemple la Festa de Badiu amb més de mig segle d’història. De fet,
els més petits de casa tenen una àmplia programació festiva que va des de provar l’olor a pólvora,
amb el Correfoc infantil, ballar amb el grup badaloní La Tresca i la Verdesca o bé jugar amb els
Dragolins. Des del TOT us oferim una guia imprescindible. Retalleu aquestes pàgines, pengeu-les
a la nevera de casa i gaudiu en família de les Festes de Maig.

La Cercavila petita!
Dissabte 4, a les 11h
Arrenquen les Festes, i ho
fan amb la clàssica Cercavila Petita! Hi participen nens
i nenes de moltes escoles
de Badalona amb els seus
gegants o capgrossos. El
recorregut passarà per la
Rambla, Sant Domènec,
Canonge, Sant Miquel,
Francesc Layret i plaça de
la Vila.

L’imprescindible Festa del Badiu

Ballem amb la Tresca i la Verdesca!

Diumenge 5, durant el matí
Les
8 Festes de Maig no serien
el mateix sense la Festa del
Badiu. Hi ha pares, i fins i tot
avis!, que ja hi anaven. Durant
tot el matí, al parc de Can
Solei, hi trobareu paradetes
d’entitats, tallers, animació i
un clàssic, la tómbola! A més
us podeu quedar a dinar a Can
Cinto de la Palla!

Són de Badalona i fan ballar
arreu. El grup d’animació La
Tresca i la Verdesca actuaran
aquest dissabte, 4 de maig, a
les 12:30h a la Plaça de la Vila.
El grup de la ciutat presentarà
el seu darrer espectacle, que
porta per nom Zum. Agafeu les
criatures i a ballar!.

ACTIVA T
centre de dia

9

Per Gent gran
SAD
SERVEI
D'ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA

ACTIVA T
centre de dia

Centre Acreditat (PEV ) Generalitat de Catalunya

Riera Matamoros, 34
93
Informació: 797 86 08 · activat@activatcd.com
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Plana, després d’un dinar
popular. Actuaran a les 16h,
Badalona Batec, un projecte
de les Fampas i una miqueta
més tarda, en Jaume Barri.

Abans de cremar-lo, fem festa!

Dijous 9, a les 10h
Fa gairebé 25 anys que va
néixer la Festa del Dimoni a
l’Escola. Durant tot el matí,
i davant del Dimoni, nens
i nenes de tota Badalona ballaran i mostraran les
seves maquetes a la falda del
dimoni. Abans de cremar-lo cal
dibuixar-lo i també ballar amb
el grup Xiula.

Per Sant Anastasi, ens trobem a la Plana

Dissabte 11, a les 16h
E l d i a d e l c o p a t r ó, S a n t
Anastasi, cada cop té més
volada. Enguany s’han preparat diverses activitats a la

Dibuixem i creem al Parc
de Can Solei i Ca l’Arnús

Diumenge 26, durant el
matí
Des de fa 6 anys, la Festa del Dibuix fa les delícies
dels més petits. Serà un matí
d’arts amb diferents propostes vinculades al fet de
dibuixar i pintar. Tot plegat
gràcies a l’Associació de la
Festa del Dibuix en un lloc
preciós, els parcs de Can
Solei i Ca l’Arnús.

Dia per olorar i gaudir
de la pólvora!

Els infants de Badalona
poden conèixer de prop els
diferents elements festius de la cultura tradicional i popular de Badalona
Dissabte 18, tot el dia
a través de l’exposició “Forjadors de la
Badalona va ser pioneFesta”. Hi trobareu gegants, capgrossos,
ra, fa més de 20 anys
dracs, dragolins i tot l’imaginari festiu
en realitzar un Correbadaloní de les colles de cultura popular
foc només per nens.
de la ciutat. A més la mostra té un apartat
Abans, s’haurà de judedicat a la cultura popular escolar i
gar amb els Dragolins
els jocs de la Festa. La trobareu al
a la plaça de la Vila. A
Centre Cultural El Carme fins el
la tarda, el correfoc tindrà
19 de maig.
dos recorreguts, un de foc
i l’altre de pols que trepitjarà
els carrers del Centre.

Des de 1994

• Centre acreditat per la DGT
per a la renovació i obtenció
del carnet de conduir
• Tramitació Gratuita a DGT
• Certificats: d‘armes, seguretat
privada, marina, A.P. Perillosos
i certificats mèdics oficials
(esportius, oposicions....)

C/ Francesc Macià 6 bx. Badalona 08912

horari: Matins i tardes de dilluns a divendres de 9.30 a 12.30 i de 16 a 20

934643789 · centremediclavila@hotmail.com · www.renovacioncarnet.net
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LA FESTA NO S ACABA
AMB EL PROGRAMA OFICIAL
I

L’agenda d ’actes s’omple
d’activitats durant el mes de
Maig. A part del programa
oficial, que teniu disponible a
les pàgines centrals del TOT,
durant aquests dies les activitats s’escampen per tota la
ciutat. Un clàssic de cada mes
de maig és la Mostra Filatèlica
dedicada als dimonis fets entre
els anys 1949 i aquest 2019.
Trobareu l’exposició, fins el 13
de maig, a la Sala El Refugi.
D’altra banda, el dimecres 8
de maig, el Consell dels Infants
de Badalona ha preparat una
Cercavila fins al dimoni. De
fet, els nois i noies de l’escola
Can Barriga portaran fins a la
Rambla un dimoni amb rètols on
hi figuraran nom de coses que
els infants de Badalona no volen
que existeixin ni a Badalona
ni arreu del món. La Cercavila sortirà a les 18:30h des del
Centre Cultural El Carme. Una
altra recomanació d’aquests
dies, més enllà del programa
oficial, es poder visitar la setena
exposició del col·lectiu d’artistes
Vila d’Arts que porta per nom El

Dimoni de Badalona. En aquesta mostra hi trobareu diversos
artistes de la ciutat que ens
proposen un apropament a la
figura del Dimoni. L’exposició
obre aquest mateix divendres,
3 de maig i restarà oberta fins
el 24 de maig al Centre Cívic
Dalt la Vila. La darrera proposta
imprescindible la trobareu amb
la festa del XX aniversari de
l’associació MareNostrum. Serà
el 12 de maig, a les 9h, a la plaça
del Centenari.

2on Concurs Fotogràfic
de les Festes de Maig.
Durant tot el mes, la
Penya Fotogràfica de Badalona
organitza un concurs de fotos
dels actes de les festes. Més
informació: www.penyafotograficabadalona.com

Françesc Layret, 18
93 389 47 94
Dilluns descans personal

El restaurant Figaro us desitja bones Festes de Maig!!!
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Com cada Suplement de Festes de Maig del TOT dediquem un espai
a saber-ne més sobre les festes dels badalonins. Hem creat un test i
una sopa de lletres relacionat amb les Festes de Maig. Com sempre
us diem, deixeu el Google per buscar altres coses i participeu.
Sopa de lletres
Busca 8 paraules relacionades amb les Festes de Maig
A
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Suplement de Festes de Maig 2019. Redactor: Carles Carvajal/ Jordi
Creixell. Maquetació i disseny: El TOT. Fotos: Penya Fotogràfica de
Badalona / TOT Agraïments: Entitats de cultura popular / Ajuntament

1-Quina entitat de cultura
popular s’encarrega de fer
ballar cada any l’Àliga?
A-Castellers de Badalona
B-Bastoners de Canyet
C-Geganters de Badalona
2-Sabeu quin lema té aquest
any el dimoni
A-El dimoni del mar
B-El dimoni de la canyeta
C-El dimoni de la porqueria
3-Sabeu a quina temàtica musical està dedicat enguany?
A-Bandes sonores
B-Sèries de televisió
C-Música jazz
4-Quin any va ser declarada
la Cremada del Dimoni festa
d’interès turístic?
A-1940 B-1979
C-1991
5-Aquest any un grup de gospel de Badalona actuarà
el diumenge 12 a la Plana.
A-Veus negres
B-Gospel Sentits
C-Happy
6-Aquest any celebrem un
número rodó de l’impuls de
les Festes. Sabeu dir de quin
aniversari estem parlant?
B-90 anys
A-75 anys		
C-40 anys

RESPOTES: 1-C 2-A 3-B 4-C 5-B 6-C

21% dte.

En tots els
Els nostres tractaments:
serveis fins el
• ESPECIALISTES EN MICORPIGMENTACIÓ i MICROBLADING
15 de maig
• INDIVA
• LPG
• SHELLAC
• MASSATGES
MEDICINA ESTÈTICA
• DRENATGE LIMFÀTIC
DEPILACIÓ LASER D'ÚLTIMA GENERACIÓ
• DERMAPEN
ELIMINACIÓ DE TATUATGES
930 389 149 · Mercè, 7 Bis, Badalona www.meravelles.com

@meravelles_
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