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Novament arriben les Festes de 
Maig i enguany ho fan amb una 
programació adaptada a la situa-
ció sanitària actual, però que con-
serva l’essència i l’arrelament de 
sempre. És per a mi una satisfac-
ció poder adreçar-me a tots els 
veïns i veïnes per presentar-vos el 
programa de festes i convidar-vos 
a gaudir-ne amb molta il·lusió, in-
tensitat i responsabilitat.

Al voltant de la celebració de la Diada de Sant 
Anastasi, patró de la nostra ciutat, hem dissen-
yat un conjunt d’activitats pensades per a petits 
i grans i organitzades amb totes les mesures de 
seguretat necessàries. Sens dubte no són unes 
Festes de Maig tal com les entenem i estem 
acostumats a viure, però tenim l’esperança 
que, gràcies a l’esforç que estem realitzant com 
a societat, cada vegada estiguem més a prop de 
recuperar la tan anhelada normalitat.

Aquestes festes ens donen l’oportunitat un any 
més de gaudir de les nostres tradicions i la nos-
tra cultura i, a la vegada, de posar de manifest 
el nostre orgull de pertinença a la nostra gran 
ciutat. Durant aquests dies de festa el gran 
potencial que té Badalona hi serà més present 
que mai amb una proposta cultural i musical 
que posa les entitats i els artistes de la ciutat al 
centre de la programació. Aprofito l’oportuni-
tat per expressar l’agraïment de tota la ciutat a 
tothom qui ha treballat i col·laborat per fer pos-
sibles un any més les nostres Festes de Maig. 

Us convido, d’entre moltes altres activitats, a 
gaudir del pregó, a visitar el Dimoni i a viure 
els concerts que es faran a diferents punts de 
la ciutat, però també a fer ciutat donant suport 
a la nostra restauració i el nostre comerç local. 
I sobretot, us animo a gaudir dels dies de festa 
per excel·lència de Badalona, que sens dubte 
ens ajudaran a evadir-nos dels problemes quo-
tidians i de l’extraordinari any que estem vivint.

Visca les Festes de Maig!

Xavier Garcia Albiol
Alcalde de Badalona

Nuevamente llegan las Festes de 
Maig y este año lo hacen con una 
programación adaptada a la si-
tuación sanitaria actual, pero que 
conserva la esencia y el arraigo de 
siempre. Es para mí una satisfac-
ción poder dirigirme a todos los 
vecinos y vecinas para presentaros 
el programa de fiestas e invitaros a 

disfrutarlo con mucha ilusión, inten-
sidad y responsabilidad.

Entorno a la celebración de la Fiesta de Sant Anas-
tasi, patrón de nuestra ciudad, hemos diseñado un 
conjunto de actividades pensadas para pequeños y 
mayores y organizadas con todas las medidas de 
seguridad necesarias. Sin duda no son unas Festes 
de Maig tal como las entendemos y estamos acos-
tumbrados a vivir, pero tenemos la esperanza que, 
gracias al esfuerzo que estamos realizando como 
sociedad, cada vez estemos más cerca de recupe-
rar la tan anhelada normalidad.

Estas fiestas nos dan la oportunidad un año más 
de disfrutar de nuestras tradiciones y nuestra cul-
tura y, a la vez, de poner de manifiesto el orgullo de 
pertenecer a nuestra gran ciudad. Durante estos 
días de fiesta el gran potencial que tiene Badalona 
estará más presente que nunca con una propuesta 
cultural y musical que pone a las entidades y a los 
artistas de la ciudad en el centro de la programa-
ción. Aprovecho la oportunidad para expresar el 
agradecimiento de toda la ciudad a todo el mundo 
que ha trabajado y colaborado para hacer posibles 
un año más nuestras Festes de Maig.

Os invito, entre otras muchas actividades, a dis-
frutar del pregón, a visitar el Dimoni y a vivir los 
conciertos que se harán en diferentes puntos de la 
ciudad, pero también a hacer ciudad apoyando a 
nuestra restauración y a nuestro comercio local. Y 
sobre todo, os animo a disfrutar de los días de fies-
ta por excelencia de Badalona, que sin duda nos 
ayudarán a evadirnos de los problemas cotidianos 
y del extraordinario año que estamos viviendo.

¡Viva las Festes de Maig!
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Aforament limitat

Reserva prèvia d’entrada

Posa’t la mascareta

Respecta la distància de seguretat

Renta’t sovint les mans

Moltes gràcies!

Per a unes festes segures!
Junts aturem la propagació del virus
Enguany, a causa de les restriccions sanitàries provocades per la pandèmia de 
COVID-19, totes les activitats de les festes seran en format estàtic, en espais peri-
metrats, aforament limitat i amb reserva prèvia d’entrada.

Les entrades es poden adquirir a través del web 
agendacultural.badalona.cat o de l’aplicació  
mòbil Agenda Cultural Badalona.



Per a unes festes
igualitàries, inclusives, 

lliures de sexisme
i LGTBI fòbia

Un any més, l’Ajuntament de Badalona aposta per unes festes igualitàries,  inclu-
sives, lliures de sexisme i LGTBI fòbia, on tots els ciutadans gaudeixin de la vida 
pública de la ciutat amb igualtat.

Volem que tota la societat badalonina es comprometi perquè siguin unes festes 
per a la ciutat, amb tota la diversitat ciutadana que té i que ningú se’n senti exclòs 
per cap motiu.

Demanem que tothom respecti la individualitat i la singularitat dels altres. Ca-
dascú de nosaltres és diferent, i està bé que sigui així. L’Ajuntament reivindica el 
respecte, la diferència i la diversitat.

Visca les Festes de Maig!
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PROGRAMACIÓ 
FESTES DE MAIG 2021

ESPAIS Dissabte 24 d’abril Dissabte 1 de maig Divendres 7 de maig Dissabte 8 de maig Diumenge 9 de maig Dilluns 10 de maig Dimarts 11 de maig

CONVENT DE LA 
DIVINA PROVIDÈNCIA

19.30 h  Ofrena d’ous 
                a les clarisses

TEATRE ZORRILLA 19 h  Pregó
Retransmès per 
Televisió de Badalona

20 h  Maria Arnal  
i Marcel Bagés

DALT DE LA VILA 21 h  
NIT DE SANT ANASTASI
Tandes de lluïment 
Acte Sacramental
Ball de l’Àliga

FESTIVITAT  
DE SANT ANASTASI  
10.30 h Anada a Ofici
11.30 h Ofici Solemne
19.30 h Passada de 
               Sant Anastasi

PLATJA 
DELS PESCADORS

Plantada del Dimoni A causa de la situació 
sanitària, no hi haurà 
la tradicional 
Cremada del Dimoni

DIFERENTS PUNTS 
DE LA CIUTAT

Castells de focs

PORT DE BADALONA 12 h i 18 h
Mostra de Dansa

PARC DE CAN SOLEI 11.30 h  On són 
els dragolins?

18.30 h  Va de Gegants
21 h  Nit de Foc

11 h  Festa del Badiu

PARC DE CA L’ARNÚS 10.30 h  La Tresca i la 
Verdesca

11.30 h  Pulmon Beatbox
 13 h  DJ Dimas

17 h RACÓ INTIM
Intana
Esmeralda Colette

PARC DE L’ESCORXADOR 20 h  David Ros 11 h Amer i Àfrica
13 h River Omelet
18 h Aydenà
20 h Radio Tributo

11 h  Enric Magoo 
          i mags 
          de Badalona
13 h  Lora de Goya
18 h  Edu Esteve

20.30 h  La Industrial
                Teatrera

11 h Petit Bombay
13 h Bufa&Sons 

Cultura
popular Música Teatre Dansa Entrada de

pagament
Espectacle
familiar

Reserva
prèvia

Seguiex
per YouTube TV Seguiex per

Televisió de Badalona

Aquesta graella és interactiva, clica a 
l’activitat i obtindràs més informació
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^ Dissabte 24 d’abril 
 19.30 h, al convent de la Divina Providència

Per primavera sempre plou i és per això que la Confraria de Sant Anastasi, que 
enguany celebra el 350è aniversari, porta una cistella d’ous, beneïts pel rector de 
Santa Maria, al convent de les monges clarisses de la Divina Providència perquè, 
en l’hora litúrgica de vespres, preguin perquè no plogui el dia del copatró. 

< De l’1 a l’11 de maig 

A la planta baixa de  
la Casa de la Vila

Els elements municipals, com és habitual, es 
col·loquen a la casa de la vila. Per això, s’habili-
tarà una petita mostra d’aquesta imatgeria per 
a què tots els ciutadans puguem gaudir-ne. 

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de 
15 a 20 h;  dissabtes, diumenges i festius, d’11 
a 14 h i de 17 a 20 h. Els grups escolars caldrà 
que reservin prèviament entrada a través de 
www.agendacultural.badalona.cat

Mostra d’imatgeria festiva de la ciutat 

Ofrena d’ous a les monges clarisses

www.agendacultural.badalona.cat
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 De l’1 al 10 de maig

Inici de la plantada 
de dimonis infantils
La imatge del Dimoni ha estat creada 
a partir del XXI Premi de Disseny del 
Dimoni de Badalona, Crema’l tu! 

El disseny guanyador ha estat el d’Al-
bert Navarro, amb el lema  
“Dimoni moníssim”, que evoca una 
efemèride històrica, els 150 anys de 
la posada en marxa de la fàbrica de 
l’Anís del Mono de Badalona.

La construcció del Dimoni és obra de 
Ramon de los Heros, dibuixant i artis-
ta plàstic badaloní, especialista en la 
construcció d’escenografies.

Horari d’accés al Dimoni per deixar-hi 
els dimoniets i els xumets

De l’1 al 9 de maig, de 9 a 21 h.

Fem tradició i cremem també els xumets
És tradició que alguns nens i nenes aprofitin les Festes de Maig per anar a deixar el 
xumet al Dimoni. Els més menuts podran deixar el  xumet, sempre que els pares o 
tutors creguin que és el moment més adequat per fer-ho, acompanyats d‘un adult.

Plantada del Dimoni
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^ Divendres 7 de maig

19 h, retransmès per Televisió de Badalona des del Teatre Zorrilla

A càrrec del Club Esportiu Seagull Badalona

Les jugadores del primer equip del Club Esportiu Seagull Badalona seran les 
encarregades de pronunciar el pregó de les Festes de Maig 2021. 

El Club Esportiu Seagull BDN va iniciar la seva trajectòria en l’àmbit del futbol 
femení l’any 1997, quan un grup d’atletes d’aquest club esportiu, fundat l’any 
1993, van voler compaginar l’atletisme amb el futbol. Des de llavors aquest 
club, íntegrament femení, ha anat creixent fins al punt de tenir equips de futbol 
base en diferents categories, des de benjamí fins a sènior. Les jugadores del 
primer equip competeixen aquesta temporada en el grup D de la categoria 
Reto Iberdrola, i disputen els seus partits a l’Estadi Municipal de Badalona, a la 
Travessera de Montigalà.

Les “gavines”, com són conegudes popularment les jugadores del Seagull, 
destaquen pels mèrits esportius aconseguits, i a més a més, pel seu compromís 
amb la igualtat al món de l’esport.

A causa de les mesures sanitàries de prevenció de la Covid-19 el pregó, que 
tindrà lloc al Teatre Zorrilla, el divendres 7 de maig, serà transmès en directe per 
Televisió de Badalona.

Pregó de les Festes de Maig
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Anunciar que és festa és cabdal i per això, de manera semiconfinada i, des del Tea-
tre Zorrilla, la Capella de Ministrers de Sant Anastasi avisarà amb el Toc d’Inici que 
la festa és a punt de començar. Són tres tocs que van augmentant la intensitat i el 
ritme fins a l’últim, que és més llarg.

Seguidament, l’alcalde presentarà les pregoneres, que llegiran el pregó, convi-
dant els ciutadans a participar de la festa. Aquest convit s’accepta amb l’Àliga, que 
en representació de la ciutat, majestuosa i solemne, fa el seu ball. Per anunciar 
que ja és festa, els sons intensos prenen l’aire ja que es llancen els onze coets 
tronadors de sant Anastasi.

Si pareu l’oïda sentireu els Miquelets que es converteixen en la guàrdia d’honor 
de la corporació municipal i, de manera irreverent, la conviden a posar el mocador 
de festes a la imatge del patró del carrer de Sant Anastasi (enguany, però, de for-
ma simbòlica). Iniciades les festes, doncs, es ballen les primeres Danses de Maig, 
un ball que únicament es veu en els actes protocol·laris de les Festes de Maig.

Hi haurà un intèrpret del llenguatge de signes per a persones amb discapacitat auditiva.

TV
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20 h, al parc de l’Escorxador >

David Ros 
David Ros és un cantant i compositor 
badaloní amb una àmplia trajectòria 

en el món de la música que ha format 
part de programes televisius de gran 
audiència com són Operación Triunfo 

i La Voz. A Badalona ens presentarà 
Buscarem la sort, espectacle que 

barreja el pop amb aires de rumba i 
sons ètnics. Una fusió que convida a 

les bones vibracions i a un optimisme 
a la recerca de la sort.

< 11 h, al parc de l’Escorxador

Envà 

Cia. Amer i Àfrica

Entre 250 kg de palla i 125 kg 
de massa humana, dues perso-
nes divaguen a través del mo-
viment, els equilibris, l’humor i 
la composició de l’espai sobre 
el concepte de l’estupidesa 
humana. Amer i Àfrica és una 
companyia de circ contempora-
ni centrada en la investigació so-
bre la tècnica de mans a mans.

Divendres 7 de maig

Dissabte 8 de maig

Reserva
prèvia

Reserva
prèvia
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^ 11.30 h, al parc de Can Solei

On són els dragolins? 
Per poder veure com ballen els dragolins caldrà demostrar que les Festes 
de Maig són segures, però... on són els dragolins?

Animació a càrrec de la Dramàtica del Círcol

Coordina: Badalona Bèsties de Foc

^ 13 h, al parc de l’Escorxador 

River Omelet
River Omelet ens presentaran Come in, you’ll see the flat, el seu primer 
treball amb lletres senzilles i melodies i harmonies captivadores que ens 
permeten desconnectar en un entorn emblemàtic com és el parc de l’Es-
corxador. Una banda de música folk que sona a arrels de música popular 
irlandesa amb pinzellades d’indie pop.

Reserva
prèvia

Reserva
prèvia
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18 h, al parc de l’Escorxador  >

Aydená
Aydená és un grup musical 

de pop flamenc nascut a 
Badalona. Les seves presen-

tacions en viu són podero-
ses, precises i refinades on 
es reflecteix les influències 
de les seves arrels flamen-

ques i del moviment rociero 
a Catalunya. Han compartit 

escenari amb grups com Las 
Soles, Cantores de Hispalis, 

Requiebros o La Húngara 
entre altres. 

< 18.30 h, al parc de Can 
Solei

Va de Gegants 
Un gran retrobament 

El 2021 és un any ben espe-
cial per als nostres gegants 
Reis, celebren 75 i 50 anys 
d’història a Badalona i per 
celebrar-ho tornaran a casa 
engalanats de nou amb uns 
vestits que ens deixaran 
a totes i tots ben bocaba-
dats! Vine a rebre’ls junta-
ment amb els capgrossos 
i la resta de gegants de la 
ciutat!

Coordina: Colla de Geganters 

de Badalona

Reserva
prèvia

Reserva
prèvia
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^ 20 h, al parc de l’Escorxador 

Radio Tributo
El tribut més fidel i contundent de Radio Futura que farà un repàs pels 
èxits més emblemàtics dels dotze anys de la carrera musical d’aquest 
grup de l’anomenada Movida madrileña durant els anys vuitanta. Temes 
llegendaris com són Escuela de calor i Semilla negra sonaran al parc de 
l’Escorxador.

^
 21 h, al parc de Can Solei

Nit de Foc 
Enguany com a substitut del Correfoc els diables conviden el poble a veure un 
seguit de lluïments en format d’espectacle de cada una de les colles de la ciutat. El 
públic podrà gaudir d’unes espectaculars exhibicions de foc, on cada colla presen-
tarà les seves millors gales en dues tandes. 

L’acte clourà amb una carretillada tradicional. Les colles que participen són Diables 
de Badalona, Badalona Bèsties de Foc, Bufons del Foc i Bèsties i Diables de la Salut.

Coordina: Diables de Badalona

Reserva
prèvia

Reserva
prèvia
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Diumenge 9 de maig

10.30 h, al parc de Ca l’Arnús 
^

 

Zum
La Tresca i la Verdesca

Zum és un espectacle musical d’ani-
mació amb cançons i danses dirigit a 
un públic familiar. Els tres membres 
de La Tresca i la Verdesca, vestits 
d’abelles, canten i toquen el reper-
tori de creació i composició pròpia 
que ha rebut molt bona acollida per 
part de la crítica i del públic.

Reserva
prèvia

Flow
Pulmon Beatbox

Sempre amb una ràdio al seu interior, en Dani Lleonart fa anys que viatja 
pels indrets més inhòspits del hip-hop. Sons, ritme, colors i paraules per 
explicar-nos el viatge personal que ha fet en el món de la música. Un relat 
per entendre el naixement d’un dels moviments artístics més importants 
dels darrers temps.

Coordina: Comissió de Festes de Badalona
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11 h, al parc de Can Solei >

Festa del Badiu 
Aquest any, com gairebé tot, 
una Festa del Badiu diferent. 
Ens trobarem al parc de Can 

Solei per gaudir de les actua-
cions de Landry el Rumbero 

a l’era i del grup infantil de 
l’Esbart Sant Jordi i les escoles 

de dansa Moviment-2 i Ballet 
Sílvia Pallisera, entre d’altres,  

a la pista de bàsquet. 

A càrrec de l’Associació de Veïns del Centre
Reserva
prèvia

^ 11 h, al parc de l’Escorxador

Enric Magoo i mags de Badalona
Enric Magoo, amb la col·laboració dels mags joves badalonins Alouette, 
Guillem Bautista i Álvaro Cortes, membres del grup BEM (Badalona Escola de 
Màgia), ens presenta un espectacle que ofereix un recorregut per les dife-
rents especialitats de l’il·lusionisme.

Reserva
prèvia
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^
 12 i 18 h, a la plaça de Capitania, al port de Badalona

Mostra de Dansa
Un nou escenari acollirà la Mostra de Dansa amb actuacions de diferents estils, 
entre els quals destaquen la dansa clàssica, la moderna i la contemporània. Una 
proposta escènica que també inclou disciplines com el jazz i el flamenc.

12 h, a càrrec de les escoles de dansa 
Estudi Flamenc i Dansa Lora de Goya, 

L’Assaig, Moviment-2,  
MultiStudioDance i Stil.

18 h, a càrrec de les  
escoles de dansa Atelier des Artistes, 
Ballet Sílvia Pallisera, Danzalona, 
Marisa Yudes i Ritmes.

< 13 h, al parc  
   de Ca l’Arnús 

DJ Dimas
Dimas és un artista multidisciplinari que 
ha estat connectat a diferents realitats 
de la ciutat de Badalona.  
En aquesta ocasió presenta una sessió 
exclusivament en format vinil on escol-
tarem una mostra de la seva col·lecció 
que ens farà viatjar des dels anys seixan-
ta fins a l’actualitat. 

Coordina: Comissió de Festes de Badalona

Reserva
prèvia

Reserva
prèvia
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17 h, al parc de Ca l’Arnús 
^

Racó Íntim 
És un espai per a la lliure expressió artística on es combinen tota mena  
d’arts:  música, poesia, dansa, teatre i pintura, en un lloc únic com és  
el parc de Ca l’Arnús. També s’hi fan dinàmiques i tallers.

Intana
Intana neix d’una proposta personal de Núria 
Moliner com a cantautora que creix i s’acaba for-
malitzant en un projecte de banda. Presentarà a 
Badalona el seu segon disc A plan for us que ens 
apropa de nou a la seva pròpia foscor lluminosa, 
amb paraules tendres i crues i amb un pop càlid 
i contagiós.

Esmeralda Colette
Esmeralda Colette és una jove actriu i cantant 
que creix en un ambient de fortes influències 
multiculturals. La seva proposta de cançons 
pròpies fusiona el folklore llatinoamericà, el nou 
soul i diversos estils musicals amb unes lletres 
originals i sinceres que no deixen indiferent.

Coordina: Comissió de Festes de Badalona

^ 13 h, al parc de l’Escorxador

Lora de Goya 
L’espectacle Volver de la cia de flamenc 
Lora de Goya, és una suite dels pals més 
tradicionals del flamenc, com són les 
alegrías, la bulería, la soleá, la guajira o 
el fandango entre d’altres. Tota una va-
rietat musical on es gaudirà d’uns grans 
músics en directe i de la força i l’energia 
d’una companyia de dansa nascuda al 
Mediterrani.

Reserva
prèvia

Reserva
prèvia
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18 h, al parc de l’Escorxador > 

Edu Esteve
L’artista independent i composi-

tor Edu Esteve debuta amb Fènix, 
el seu primer àlbum en solitari. 

Esteve, que va ser un dels trenta 
finalistes al càsting del programa 

de televisió OT 2020, ha fet un pas 
més en la seva trajectòria musi-
cal amb cançons que volen ser 

una empenta per a tothom que 
travessa un moment complicat i 

transmeten la força i l’energia per 
tirar endavant. 

^ 20.30 h, al parc de l’Escorxador

Herència 

La Industrial Teatrera

Quin món deixem o com el deixem és el tema central d’Herència, l’última pro-
ducció de la companyia La Industrial Teatrera, en la qual s’apel·la a l’inconfor-
misme. Un espectacle de dos clowns que ens convida a dir prou i a reflexio-
nar sobre quin món tindran els nostres fills. L’herència en clau de clown.

Reserva
prèvia

Reserva
prèvia
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11 h, al parc de l’Escorxador  
^

El Petit Príncep 
Cia. Petit Bombay

Petit Bombay ens presenta 
el seu espectacle de titelles 
El petit príncep que explicarà 
el seu llarg viatge per dife-
rents planetes on ha conegut 
personatges ben estranys i 
curiosos, cadascun amb les 
seves manies i bogeries.

Dilluns 10 de maig

< 13 h, al parc de l’Escorxador

Bufa&Sons 
Unes exquisides composicions 
musicals que van des del blues, 
el jazz i la música popular, fins 
a les creacions originals de 
la banda, interpretades amb 
instruments impossibles com 
un totxo, una crossa, una cadira, 
un escombra, una oliva i molts 
d’altres.

Reserva
prèvia

Reserva
prèvia



Nit de Sant Anastasi
Sant Anastasi és solemnitat, conseqüentment, la vigília toca que els badalonins 
fem festa. Cada 10 de maig, des de 1940, cremem un dimoni, precedit dels lluï-
ments dels entremesos que fan el seguici, com un camí simbòlic per acomiadar-lo. 
Enguany, de manera excepcional, els elements festius faran aquest comiat des de 
la plaça de Barberà, ubicació on fa vuitanta-un anys es va cremar el primer Dimoni.

La Cremada del Dimoni i els castells de focs estan precedits per l’Acte Sacramen-
tal, on els Diables de Badalona fan el ball parlat, de tradició centenària, que repre-
senta la lluita entre el bé, sant Anastasi, i el mal, els borrons, la Diablessa i Llucifer, 
que intenten salvar el dimoni. L’Àliga, en nom dels badalonins, i deixant clar que 
triomfa el bé, acomiada el dimoni.

20



^
 21 h, a la plaça de Barberà

Retransmès per Televisió de Badalona

Repic de campanes de vigília

Tandes de lluïment

Acte Sacramental

Ball de l’Àliga

TV Reserva
prèvia
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^
  A continuació a diferents punts de la ciutat

Castells de focs
Enguany, degut a la pandèmia de COVID-19, no es pot celebrar el piromusical, 
però sí podreu gaudir de sis castells de focs que s’encendran des de diversos 
punts de la ciutat, de manera simultània, i sense assistència de públic. Sortiu al 
balcó, mireu el cel i gaudiu de l’espectacle!

A càrrec de Coeters Dragón.

Cremada del Dimoni
Enguany, donada la situació sanitària, el dia 10 de maig no hi haurà 
la tradicional Cremada del Dimoni.

La Cremada del Dimoni és el moment emblemàtic de les Festes de Maig i un 
esdeveniment cultural que ens singularitza i distingeix de la resta de ciutats del 
nostre país. Enguany no es podrà gaudir de la tradicional Cremada del Dimoni, 
tal com sempre l’hem celebrat els badalonins i badalonines.

Esperem que l’any vinent la situació sanitària ens permeti celebrar de nou 
aquesta emblemàtica festa al carrer.



   

^ 20 h, al Teatre Zorrilla 

La badalonina Maria Arnal i Marcel Bagés estrenen nou àlbum, Clamor, un pop 
mutant als límits de l’emoció que parla de la nostra infinita capacitat de trans-
formació per afrontar els reptes d’un planeta –d’un futur- en crisi. Aquest duet 
és un dels més aplaudits i referenciats de l’actual panorama musical nacional.

Compra d’entrades: www.teatrezorrilla.cat

Maria Arnal i Marcel Bagés
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Festivitat de Sant Anastasi
Avui és festa! I de bon matí se sentiran per la ciutat els grallers de Badalona que sorti-
ran a anunciar-ho juntament amb el toc de festa de les campanes de Santa Maria.

Un cop tothom ben despert, toca anar a ofici. A l’Anada a Ofici es representa la versió infan-
til dels balls, que es podran veure com llueixen des de la plaça de Barberà. Seguidament, 
l’Ofici Solemne, amb la Missa en do menor de Mozart, interpretada per la coral de Conserva-
tori Professional de Música de Badalona. En l’ofertori, l’Àliga tornarà a fer el seu ball.

A la tarda, hi ha la Passada de Sant Anastasi, que enguany no es podrà gaudir amb el 
tradicional recorregut, però amb l’intent de mantenir el ritual, els elements festius 
sortiran igualment al carrer. De manera acotada i amb reserva prèvia d’entrada, es 
podrà veure una representació d’aquesta processó a la plaça de la Ciutat Romana i a la 
plaça de Barberà, i finalment l’últim ball de Sant Anastasi i el cant dels goigs.

Dimarts 11 de maig

^
  10.30 h, a la plaça de Barberà 

Anada a Ofici
^

  11.30 h, a l’església de Santa Maria

Ofici Solemne
L’entrada a l’església per a assistir a l’Ofici serà pel ‘portal xic’ (porta lateral 
de l’església). A partir de les 11 h, també s’hi podrà accedir per la porta principal.

^
  19.30 h, a la plaça de la Ciutat Romana i a la plaça de Barberà 

Passada de Sant Anastasi

Reserva
prèvia

Reserva
prèvia
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^
  Del 28 d’abril al 12 de maig 

Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona 
Contes de maig
Adaptació a conte de la llegenda L’hereu Mas i El Dimoni, recollida per en Joan 
Rosàs a la recopilació de llegendes de Badalona El cabàs dels micacos, de Jan 
Grau i Guillem Escriche. A càrrec de La Dramàtica del Círcol.

Calendari de sessions: 
28 d’abril, a les 18.30 h Sant Roc, a les 18 h 
29 d’abril, a les 17.30 h Lloreda, a les 17.30 h 
4 de maig, a les 17.30 h Canyadó i Casagemes - Joan Argenté, a les 18 h 
5 de maig, a les 17.30 h Pomar, a les 17.30 h 
12 de maig, a les 18 h Llefià - Xavier Soto, a les 18 h

Les activitats es faran a l’exterior, als parcs que hi ha al costat de cada biblioteca.

Més informació a: www.badabiblios.cat

^
  Durant els mesos de maig i juny

41a Cursa popular Ciutat de Badalona. 
La Cursa del Dimoni 2021 (virtual)
Aquest any, la 41a edició de la 
Cursa Popular Ciutat de Badalo-
na, la Cursa del Dimoni, es durà 
a terme en format virtual. Els 
participants podran inscriure’s i 
participar en els diferents circuits 
d’una cursa: cursa gran (10 km), 
cursa mitjana (5 km) i la cursa 
mini (1,7 km), a través d’una APP. 
Estaran disponibles a les platafor-
mes de Google Play i App Store. 
El circuit s’ha de completar en un 
temps determinat d’aproximada-
ment un mes.

Per informar-se’n i inscriure’s-hi cal entrar al web de l’Ajuntament  
www.badalona.cat o a la web i APP de la cursa.

Altres activitats
Reserva
prèvia

Reserva
prèvia
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^
  Del 3 al 23 de maig 

El Joc de Badalona
Activitat didàctica i lúdica en línia que consis-
teix a contestar correctament les preguntes 
que es formularan cada dia 
al web del joc.

Més informació a www.eljocdebadalona.cat

A càrrec de l’Associació El Joc de Badalona.

^
  Del 3 al 23 de maig 

Festa del Dibuix en línia
REDIBUIXA BADALONA. 
Aquesta ciutat viu en contínua 
transformació urbana. Et 
volem convidar a dir com te la 
imagines. Creem un laboratori 
urbà, dibuixem diversos espais 
i com ens agradaria que fossin.

Descarrega’t les imatges i tor-
na a la xarxa les que decideixis 
dibuixar. Crearem un catàleg 
de les Badalones possibles.

#redibuixabadalona 
@festadeldibuix 

^
  6 de maig

10.30 i 16 h

Activitat gent gran
Espectacle de sarsuela i òpera dirigit als 
usuaris i usuàries dels casals de gent gran 
de Badalona, i per a la resta de les perso-
nes grans de la ciutat.

Reserva prèvia d’entrada al telèfon  
93 483 29 71  o a gentgran@badalona.cat.

Reserva
prèvia



Espai de venda 
de la tassa 
del Dimoni

^
  11 de maig

19 h, a la plaça de la Plana 

Audició-concert de sardanes
Amb la Cobla Marinada. 
Reserva prèvia d’entrada al telèfon 93 388 07 11. 
A càrrec de Badalona Sardanista.

^
  15 de maig

18 h, a l’església Santa Maria de Badalona

Concert Clàssic
A la Corda Forta 
Sentirem l’orquestra de corda Vivace 
Assai combinant registres i versatili-
tats. Dirigida pel mestre Emmanuel 
Niubò 
Reserva prèvia d’entrada  
al telèfon 93 384 37 13. 
Organitza l’Orfeó Badaloní l’Ateneu

Museu de Badalona, 
durant tot l’any

Preu: 4 €
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^
  Informació actualitzada i reserva d’entrades:

Agenda Cultural Badalona 
www.agendacultural.badalona.cat 

App disponible a   

Telèfon d’informació 681 34 16 45,  
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Xarxes socials 

 facebook.com/festesdemaigbdn

 twitter.com/festesdemaig

 instagram.com/festesdemaig 

 youtube.com/festesdemaig

Portal web de les Festes de Maig 
www.festesdemaig.cat

Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Badalona 
Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12, planta baixa (edifici El Viver) 
Telèfon 93 483 29 20. www.badalona.cat

Oficina de Turisme de Badalona 
Carrer de Francesc Layret, 78-82. T. 93 483 29 90

La realització de les activitats que apareixen en aquest programa està 
supeditada a possibles canvis derivats de l’alerta sanitària per la COVID-19 
i de les inclemències meteorològiques.

http://www.agendacultural.badalona.cat
http://www.facebook.com/festesdemaigbdn
http://www.twitter.com/festesdemaig
http://www.instagram.com/festesdemaig
https://www.youtube.com/channel/UCQkMgFyr1Ut9nhLy4rY4h_Q
http://www.festesdemaig.cat
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El disseny del cartell de les Festes de Maig s’encarrega a l’Escola d’Art i Disseny 
Pau Gargallo de Badalona 
Guanyadora: Sílvia Sánchez 
Finalistes: Sebastián Gonzàlez i Irene Fernández

22è Premi de Disseny del Dimoni de Badalona, Crema’l tu! 
Guanyador: Albert Navarro 
Finalistes: Xavier Suárez i  Irad Perramon  
Constructor del Dimoni: Ramon de los Heros

Fotografies:

Miquel Guasch pàg.: 6, 13 (Nit de Foc), 15 (Festa del Badiu), 16 (Mostra de Dansa), 
20, 22, 24

Anna Maria Alemany pàg.: 8, 21

Toni Oriol pàg.: 11 (On són els dragolins?)

David Gozález pàg.: 12 (Va de Gegants)

Lluís Turela pàg.: 17 (Intana)

Alex Rademakers pàg.: 23

Mercè Vidal pàg:. 21 (Acte Sacramental)

Hi participa:

Associació de Veïns del Centre
Associació El Joc de Badalona
Associació Festa del Dibuix
Atelier des Artistes
Badalona Bèsties de Foc
Badalona Sardanista
Ballet Sílvia Pallisera
Banda Sinfònica de Badalona
Bèsties i Diables de la Salut
Bufons del Foc
Campaners de Badalona
Castellers de Badalona
Catifaires de Dalt la Vila
Colla de Geganters de Badalona
Comissió de Festes de Badalona
Confraria de Sant Anastasi

Coordinadora d’Entitats Badalonines 
de Cultura Tradicional i Popular Catalana
Danzalona 
Diables de Badalona
Esbart Sant Jordi
Estudi Flamenc i Dansa Lora de Goya
L’Assaig
Marisa Yudes
Miquelets de Badalona
Moviment2
Mulassers de Badalona
MultiStudioDance
Orfeó Badaloní
Ritmes 
Stil 
Típich Ball de Bastons de Canyet



BDN
Televisió
de Badalona

Ho gestiona:

Amb el suport de: 

Hi col·labora: 




