


Benvolguts veïns i veïnes d’Abrera,
Comença la Festa Major, la festa de tots els 
abrerencs i abrerenques! Des de la Regidoria 
de Cultura, amb la col·laboració de les enti-
tats del municipi, hem organitzat amb il·lusió 
i esforç un extens programa d’activitats 
gratuïtes per a totes les edats perquè entre 
tots gaudim de la nostra Festa Major.

Un any més, els carrers del nostre municipi 
acolliran esdeveniments per a tots els veïns 
i veïnes que fomentaran la participació ciu-
tadana: concerts, espectacles familiars, ex-
posicions, exhibicions de dansa, concursos, 
tornejos de diverses disciplines esportives, 
correfoc, cercavila, cinema al carrer, hava-
neres, sardanes, castellers... I sorpreses. 

Les activitats adreçades a les famílies 
destaquen al nostre programa de Festa 
Major d’enguany, amb novetats com 
l’Abrera Circus, un espai de circ per a tota 
la família que tindrà lloc al pati de l’Escola 
Ernest Lluch, en gaudirem moltíssim.

Aquest any tornarem a repetir l’èxit de la 
Festa Revival 80’, una de les novetats de 
l’any passat, que va omplir la plaça de Rafael 
Casanova de veïns i veïnes de mitjana edat. 
Enguany, la Festa Revival #BIG80’s 
comptarà amb Dj’s locals, que ens faran ba-
llar amb la música de les darreres dècades. 

També us convidem a la inauguració de 
la nova Ràdio Abrera, amb una jornada de 
portes obertes on podreu conèixer els nous 
estudis ubicats a la primera planta de la Sala 
Municipal.

Des de l’Ajuntament d’Abrera us convidem 
a participar a la Festa Major en un ambient 
festiu i amb civisme. Gaudim entre tots 
de la nostra festa! Gràcies per la vostra 
col·laboració. 

Estimados vecinos y vecinas de Abrera, 
Empieza la Festa Major, ¡la fiesta de todos 
los abrerenses y abrerensas! Desde la Regi-
doria de Cultura, con la colaboración de las 
entidades del municipio, hemos organizado 
con ilusión y esfuerzo un extenso progra-
ma de actividades gratuitas para todas las 
edades para que entre todos disfrutemos 
de nuestra Festa Major. 

Un año más, las calles de nuestro municipio 
acogerán eventos para todos los vecinos 
y vecinas que fomentarán la participación 
ciudadana: conciertos, espectáculos fami-
liares, exposiciones, exhibiciones de danza, 
concursos, torneos de diversas disciplinas 
deportivas, correfoc, cercavila, cinema al 
carrer, habaneras, sardanas, castellers... 
Y sorpresas. 

Las actividades destinadas a las familias 
destacan en el programa de Festa Major de 
este año, con novedades como el Abrera 
Circus, un espacio de circo para toda la 
familia que tendrá lugar en el patio de la 
Escuela Ernest Lluch. Disfrutaremos
muchísimo. 

Este año repetiremos el éxito de la Festa Re-
vival 80’, una de las novedades del año pasa-
do, que llenó la plaza de Rafael Casanova de 
vecinos y vecinas de mediana edad. Este 
año, la Festa Revival  #BIG80’s contará con 
Dj’s locales, que nos harán bailar la música 
de las últimas décadas. 
 
También os invitamos a la inauguración de 
la nueva Radio Abrera, con una jornada de 
puertas abiertas donde podréis conocer 
los nuevos estudios, ubicados en la primera 
planta de la Sala Municipal. 

Desde l’Ajuntament d’Abrera os invitamos a 
participar en la Festa Major en un ambiente 
festivo y con civismo. ¡Disfrutemos entre 
todos de nuestra fiesta! Gracias por vuestra 
colaboración. 
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Concert d’Estiu de la 
Coral Contrapunt
19.00 h – 21.00 h
Centre Polivalent

Com cada any, la nostra Coral ens oferirà el 
tradicional concert d’estiu, previ a la Festa 
Major. Un repertori adreçat a tothom que 
tingui ganes de passar una bona estona.

Concierto de Verano 
de la Coral Contrapunt
19.00 h – 21.00 h
Centre Polivalent

Como cada año, nuestra Coral nos ofrecerá 
el tradicional concierto de verano, previo a la 
Festa Major. Un repertorio dirigido a todo el 
mundo que tenga ganas de disfrutar.

Taller de Capgrossos
18.00 h – 21.00 h 
Hotel d’Entitats

Activitat a partir de 7 anys amb inscripció 
prèvia. Màxim 15 inscripcions.
En col·laboració amb l’Agrupació Cultural 
i Folklòrica d’Abrera, organitzem un taller 
de Capgrossos per a tots els que estiguin 
interessats en la cultura tradicional catalana. 
Si vols participar-hi només cal que enviïs un 
mail a cultura@ajuntamentabrera.cat. Els 
nens han de venir acompanyats per un adult 
(la mama, el papa, l’avi, l’àvia...). Inscripció 
presencial al Casal de Joves. 
Aquesta activitat es realitza a propòsit de 
la Festa Major amb la idea de mostrar les 
creacions en el cercavila del dissabte 1 de 
juliol, a les 19 h. 

Taller de Capgrossos
18.00 h – 21.00 h 
Hotel d’Entitats

Actividad a partir de 7 años con inscripción 
previa. Máximo 15 inscripciones.
En colaboración con la Agrupació Cultural i 
Folklòrica d’Abrera, organizamos un taller de 
Capgrossos para todos aquellos que estén 
interesados en la cultura tradicional catalana. 
Si quieres participar sólo tienes que enviar 
un mail a cultura@ajuntamentabrera.cat. Los 
niños tienen que venir acompañados por un 
adulto (mamá, papá, el abuelo, la abuela...). 
Inscripción presencial en el Casal de Joves.
Esta actividad se realiza a propósito de la 
Festa Major con la idea de mostrar las crea-
ciones en el cercavila del sábado 1 de julio, a 
las 19 h.
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Nota: “Totes les activitats organitzades per l’Ajuntament a la nostra Festa Major són gratuïtes”.
Nota: “Todas las actividades organizadas por el Ayuntamiento en nuestra Festa Major son gratuitas”.
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Nota: “Totes les activitats organitzades per l’Ajuntament a la nostra Festa Major són gratuïtes”.
Nota: “Todas las actividades organizadas por el Ayuntamiento en nuestra Festa Major son gratuitas”.

Espectacle Familiar 
Noè Rivas
i el Quartetto de Tres 
18.30 h – 19.30 h 
Escenari Casanova (plaça de Rafael 
Casanova)

Tres músics que conviden a una experiència 
festiva única. La fórmula és ben senzilla: a 
partir de la participació del públic (cantant, 
ballant, rient, escoltant, picant de mans…), 
fan néixer tota una gamma de colors mu-
sicals que inunden l’espai de festa, de vida, 
d’harmonia…

Inici de les Finals del 
29è Campionat de 
Frontó per Parelles
19.00 h – 22.00 h 
Frontó Municipal

Diversió i esport assegurats!

Exhibició de Zumba 
20.00 h – 21.30 h
Escenari Trueta (plaça del Doctor Trueta) 

Amb l’energia i el bon rotllo que les carac-
teritza, les noies de Zumba oferiran una 
exhibició i classes perquè et puguis unir al 
seu ritme electritzant.
I si t’agrada ballar però no ets capaç de 
seguir el ritme, també hi haurà Zumba Gold 
amb la Loli: la mateixa activitat però amb 
baix impacte. 
A càrrec de Vive y Baila.

Espectáculo Familiar 
Noè Rivas
y el Quartetto de Tres 
18.30 h – 19.30 h 
Escenario Casanova (plaza de Rafael 
Casanova)

Tres músicos que invitan a una experiencia 
festiva única. La fórmula es muy sencilla: a 
partir de la participación del público (can-
tando, bailando, riendo, escuchando, dando 
palmas...), dan nacimiento a toda una gama 
de colores musicales que inundan el espacio 
de fiesta, de vida, de armonía... 

Inicio de las Finales 
del 29º Campeonato 
de Frontón por Parejas
19.00 h – 22.00 h 
Frontó Municipal

¡Diversión y deporte asegurados! 

Exhibición de Zumba 
20.00 h – 21.30 h
Escenario Trueta (plaza del Doctor Trueta) 

Con su energía y buen rollo característicos, 
las chicas de Zumba ofrecerán una exhibi-
ción y clases para que te puedas unir a su 
ritmo electrizante.
Y si te gusta bailar pero no eres capaz de 
seguir el ritmo, también habrá Zumba Gold 
con Loli: la misma actividad pero de bajo 
impacto.
A cargo de Vive y Baila.

28 28
JUNY JUNIODimecres Miércoles

09



Inauguració 
de la nova

Dijous 29 juny
18 h

Inauguració Oficial
amb visita a les instal·lacions, 
parlaments i pica-pica 
per a tots els assistents

Divendres 30 juny
D’11 a 13 h i de 17 a 19 h

Portes Obertes 
a Ràdio Abrera! 
Vine a conèixer els nous 
estudis a la primera planta 
de la Sala Municipal 
(C/Casamada, 14)

RÀDIO 
ABRERA, 

MARQUEM 
LA DIFERÈNCIA

Regidoria de Comunicació

anuncio-radio-abrera.indd   1 16/6/17   13:16



Nota: “Totes les activitats organitzades per l’Ajuntament a la nostra Festa Major són gratuïtes”.
Nota: “Todas las actividades organizadas por el Ayuntamiento en nuestra Festa Major son gratuitas”.

Classe de Ioga
09.30 h – 10.30 h
Parc de l’Estació

Una classe de ioga que oferirà la Loli, de 
l’Associació Vive y Baila i en un entorn únic 
com és el Parc de l’Estació d’Abrera. Porta 
una tovallola, suma’t al moviment i respira! 

Concert Vermut 
Amb 3 Lonely Men
13.00 h – 14.00 h 
Hort de la Parròquia

Una ocasió ideal, en plena Festa Major 
d’Abrera, per fer el vermut, compartir una 
bona estona i poder brindar. L’Oriol Hernán-
dez, director de la Coral Contrapunt i també 
baixista, ens oferirà un repertori variat junta-
ment amb l’Augusto Serrano a la guitarra i el 
Jordi Pascual a la bateria. Un recorregut per 
les grans cançons del món del cinema,
a ritme de jazz, de swing i d’altres estils.

Inauguració dels 
Nous Estudis de
Ràdio Abrera
18:00h – 19:00 h
C/Casamada, 14 

Es podran visitar les instal·lacions i  finalitza-
rem amb un refrigeri.

Taller de Capgrossos
18.00 h – 21.00 h 
Hotel d’Entitats

La segona part del taller, en què acabarem 
els capgrossos que vam començar en la 
primera sessió del dia 26 de juny.

Clase de Yoga
09.30 h – 10.30 h
Parc de l’Estació

Una clase de yoga que ofrecerá Loli, de 
la Asociación Vive y Baila y en un entorno 
único como el Parc de l’Estació de Abrera. 
¡Tráete una toalla, súmate al movimiento y 
respira! 

Concierto Vermut 
Con 3 Lonely Men
13.00 h – 14.00 h 
Hort de la Parròquia

Una ocasión ideal, en plena Festa Major de 
Abrera, para tomar el vermut, compartir un 
buen rato y poder brindar. Oriol Hernández, 
director de la Coral Contrapunt y también 
bajista, nos ofrecerá un repertorio variado 
junto con Augusto Serrano a la guitarra y 
Jordi Pascual a la batería. Un recorrido por 
las grandes canciones del mundo del cine,
a ritmo de jazz, de swing y otros estilos.

Inauguración de los 
Nuevos Estudios de 
Radio Abrera
18:00h – 19:00 h
C/Casamada, 14 

Se podrán visitar las instalaciones y finaliza-
remos con un piscolabis.

Taller de Capgrossos
18.00 h – 21.00 h 
Hotel d’Entitats

La segunda parte del taller, en la que termi-
naremos los capgrossos que empezamos 
en la primera sesión del día 26 de junio.

29 29
JUNY JUNIODijous Jueves
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Orxatada amb fartons
18.30 h – 19.00 h
Escenari Can Morral (parc de Can Morral)

Col·laboren les AMPES de les Escoles 
Enguany, l’AMPA de l’Escola Josefina Ibáñez 
organitza, amb la col·laboració de la resta 
d’AMPES de les escoles, el berenar de Festa 
Major. Aquest any, orxata ben fresqueta per 
a tothom a l’estil valencià: acompanyada de 
fartons!

Sardanes
Amb la Cobla
Contemporània 
19.00 h – 21.00 h
Escenari Casanova (plaça de Rafael 
Casanova)

La Cobla Contemporània és la creadora del 
Sardaxou, un espectacle mitjançant el qual 
es vol convertir la sardana en una autèntica 
festa. En aquesta sessió ens faran gaudir del 
nostre ball més estimat i tradicional, mostra 
de la identitat catalana. 

Espectacle “Entredos” 
De Capicua
19.30 h – 20.45 h 
Escenari Can Morral (parc de Can Mo-
rral)

Un espectacle que fusiona el teatre gestual, 
el circ, la dansa i la manipulació d’objectes 
per explicar la història d’un personatge que 
desperta en un món fantàstic. Un especta-
cle per fer somniar tots els públics.

Horchatada
con fartons
18.30 h – 19.00 h
Escenario Can Morral (parque de Can 
Morral)

Colaboran las AMPAS de las Escuelas 
Este año, el AMPA de la Escuela Josefina 
Ibáñez organiza, con la colaboración del 
resto de AMPAS de las escuelas, la merienda 
de Festa Major. Este año, horchata bien fres-
quita para todo el mundo al estilo valencia-
no: ¡acompañada con fartons!

Sardanas
Con la Cobla
Contemporània 
19.00 h – 21.00 h
Escenario Casanova (plaza de Rafael 
Casanova)

La Cobla Contemporània es la creadora del 
Sardaxou, un espectáculo mediante el cual 
se transforma la sardana en una auténtica 
fiesta. En esta sesión nos harán disfrutar 
de nuestro baile más querido y tradicional, 
muestra de la identidad catalana.

Espectáculo “Entredos” 
De Capicua
19.30 h – 20.45 h 
Escenario Can Morral (parque de Can 
Morral)

Un espectáculo que fusiona el teatro ges-
tual, el circo, la danza y la manipulación de 
objetos para explicar la historia de un perso-
naje que despierta en un mundo fantástico. 
Un espectáculo para hacer soñar a todos los 
públicos.

Nota: “Totes les activitats organitzades per l’Ajuntament a la nostra Festa Major són gratuïtes”.
Nota: “Todas las actividades organizadas por el Ayuntamiento en nuestra Festa Major son gratuitas”.
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Nota: “Totes les activitats organitzades per l’Ajuntament a la nostra Festa Major són gratuïtes”.
Nota: “Todas las actividades organizadas por el Ayuntamiento en nuestra Festa Major son gratuitas”.

Concert de l’Escola 
de Música 
20.30 h – 22.30 h
Escenari Trueta (plaça del Doctor 
Trueta) 

A càrrec del Taller d’Orquestra, 
l’Orquestra de Corda, els Cors infan-
tils, juvenils i d’adults i el Combo Hard 
Rock de l’Escola Municipal de Música 
d’Abrera

Una vetllada amb músiques d’estils molt 
diversos: de la clàssica al hard rock passant 
pel blues, el pop, la música tradicional i la 
música de pel·lícules.
Amb Ia participació de prop de 50 alumnes 
de totes les edats de la nostra Escola de 
Música.

GAUDEIX DE LA MÚSICA EN VIU!

Cinema Jove
al Carrer
Zootrópolis
22.00 h – 00.00 h 
Parc de l’Estació

Comencem la Festa Major amb la projecció 
d’una de les pel·lícules més votades del 
Cinema Jove al Carrer, Zootropolis, pro-
duïda per Walt Disney Animation Studios. 
Confiem que us agradi i comenceu a gaudir 
de tot el que us esperen aquests dies.

Concierto de la
Escuela de Música 
20.30 h – 22.30 h
Escenario Trueta (plaza del Doctor 
Trueta) 

A cargo del Taller de Orquesta, la Or-
questa de Cuerda, los Coros infantiles, 
juveniles y de adultos y el Combo Hard 
Rock de la Escuela Municipal de Música 
de Abrera

Una velada con músicas de estilos muy 
variados: de la clásica al hard rock, pasando 
por el blues, el pop, la música tradicional y la 
música de películas.
Con la participación de unos 50 alumnos 
de todas las edades de nuestra Escuela de 
Música.

¡DISFRUTA DE LA MÚSICA EN VIVO!

Cinema Jove
al Carrer
Zootrópolis
22.00 h – 00.00 h 
Parc de l’Estació

Empezamos la Festa Major con la proyec-
ción de una de las películas más votadas del 
Cinema Jove al Carrer, Zootropolis, produci-
da por Walt Disney Animation Studios. Espe-
remos que os guste y empecéis a disfrutar 
de todo lo que estos días nos depararán.

29
JUNY Dijous

29
JUNIO Jueves
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Nota: “Totes les activitats organitzades per l’Ajuntament a la nostra Festa Major són gratuïtes”.
Nota: “Todas las actividades organizadas por el Ayuntamiento en nuestra Festa Major son gratuitas”.

Jornada de Portes 
Obertes a Ràdio Abrera 
11:00h - 13:00h / 17:00h - 19:00h
C/Casamada, 14

Vine a conèixer els nous estudis a la primera 
planta de la Sala Municipal

Espectacle
“Històries d’aigua” 
Amb la Tresca
i la Verdesca
11.30 h – 12.30 h 
Escenari Casanova (plaça de Rafael 
Casanova)

Espectacle d’animació on l’aigua és 
l’element vertebrador i protagonista. Cada 
cançó és una història, cada història un motiu 
per refrescar-nos... Una proposta ideal per 
a l’estiu. A més, és un espectacle sosteni-
ble que vol contribuir a reforçar la idea de 
consum positiu i responsable de l’aigua, i 
no en suposa cap malbaratament. Porta el 
banyador, vine amb ganes de passar-t’ho bé 
i no tinguis por de mullar-te! 

Festa d’animació
amb escuma 
12.30 h – 13.30 h 
Escenari Casanova (plaça de Rafael 
Casanova)

Escuma de colors amb música ambiental. 
Per acabar amb l’escuma fins a les orelles! 

Exhibició de ball
Amb l’Escola Juan 
Antonio García
18.30 h – 20.10 h 
Escenari Trueta (plaça del Doctor Trueta) 

Els alumnes de l’Escola Juan Antonio García 
ens ofereixen una mostra dels balls que han 
preparat durant tot l’any i que per primera 
vegada interpretaran en públic per tal que 
en gaudim en aquesta Festa Major.

Jornada de Puertas 
Abiertas en Radio 
Abrera
11:00h - 13:00h / 17:00h - 19:00h
C/Casamada, 14

Ven a conocer los nuevos estudios en la prime-
ra planta de la Sala Municipal

Espectáculo
“Històries d’aigua” 
Con la Tresca
y la Verdesca
11.30 h – 12.30 h 
Escenario Casanova (plaza de Rafael 
Casanova)

Espectáculo de animación con el agua como 
elemento vertebrador y protagonista. Cada 
canción es una historia, cada historia un mo-
tivo para refrescarnos... Una propuesta ideal 
para el verano. Además, es un espectáculo 
sostenible que quiere contribuir a reforzar 
la idea de consumo positivo y responsable del 
agua, y no supone ningún derroche. ¡Tráete el 
bañador, ven con ganas de pasártelo bien, y 
que no te dé miedo mojarte!

Fiesta de animación 
con espuma 
12.30 h – 13.30 h 
Escenario Casanova (plaza de Rafael 
Casanova)

Espuma de colores con música ambiental. 
¡Terminarás con espuma hasta arriba!  

Exhibición de baile
Con la Escuela Juan 
Antonio García
18.30 h – 20.10 h 
Escenario Trueta (plaza del Doctor Trueta) 

Los alumnos de la Escuela Juan Antonio 
García nos ofrecen una muestra de los bailes 
que han estado preparando durante todo 
el año y que, por primera vez, interpretarán 
en público para que los disfrutemos en esta 
Festa Major.

30 30
JUNY JUNIODivendres Viernes
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Nota: “Totes les activitats organitzades per l’Ajuntament a la nostra Festa Major són gratuïtes”.
Nota: “Todas las actividades organizadas por el Ayuntamiento en nuestra Festa Major son gratuitas”.

Concert de Tarda
Amb l’Orquestra
Titanium
20.00 h – 21.30 h 
Escenari Casals (plaça de Pau Casals)

Dels estàndards de tota la vida, passant per 
les cançons tradicionals i per les peces de 
més virtuosisme musical fins a les melodies 
més emblemàtiques del món del cinema. 
L’Orquestra Titanium ens delectarà!

Hip Hop al carrer: 
Exhibició de dansa 
urbana
20.15 h – 21.00 h
Escenari Trueta (plaça del Doctor Trueta) 

El grup de hip hop Back2Beat, format per 
22 nois i noies d’entre 12 i 16 anys, tornaran 
aquesta Festa Major per regalar-nos una 
actuació de dansa urbana plena de força, 
il·lusió i passió. Passant per gairebé tots els 
estils del hip hop, aquests joves talents ens 
faran gaudir i vibrar, però sobretot ens con-
tagiaran les ganes de ballar.
A càrrec del Casal de Joves d’Abrera.

Batukada 
Amb Bandarra Street 
Orkestra
21.00 h – 22.00 h 
Inici recorregut a Escenari Casanova i 
final a la plaça de la Constitució

Una batukada que fusiona el millor dels últims 
4 anys, amb el compromís bandarra de “reno-
var-se constantment amb nous arranjaments, 
gags, ritmes i coreografies”. La improvisació 
musical i la màgia del carrer fan que el públic 
esdevingui part activa de l’espectacle.

Concierto de Tarde
Con la Orquesta
Titanium
20.00 h – 21.30 h 
Escenario Casals (plaza de Pau Casals)

De los estándares de toda la vida, pasando por 
las canciones tradicionales y por las piezas de 
mayor virtuosismo musical hasta las melodías 
más emblemáticas del mundo del cine. ¡La 
Orquesta Titanium nos va a deleitar!

Hip Hop en la calle: 
Exhibición de danza 
urbana
20.15 h – 21.00 h
Escenario Trueta (plaza del Doctor Trueta) 

El grupo de hip hop Back2Beat, formado por 
22 chicos y chicas de entre 12 y 16 años, vol-
verán en esta Festa Major para regalarnos una 
actuación de danza urbana llena de fuerza, 
ilusión y pasión. Pasando por casi todos los 
estilos del hip hop, estos jóvenes talentos nos 
harán disfrutar y vibrar, pero sobre todo, nos 
contagiarán las ganas de bailar. 
A cargo del Casal de Joves de Abrera.

Batukada 
Con Bandarra Street 
Orkestra
21.00 h – 22.00 h 
Inicio recorrido en el Escenario Casanova 
y final en la plaza de la Constitución

Una batukada que fusiona lo mejor de los últi-
mos 4 años, con el compromiso “bandarra” de 
“renovarse constantemente con nuevos arre-
glos, gags, ritmos y coreografías”. La improvi-
sación musical y la magia de la calle integran al 
público como parte activa del espectáculo.
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Pregó de Festa Major
22.00 h – 22.45 h 
Balcó de l’Ajuntament 

A càrrec d’en Peyu 
El popular humorista i monologuista Peyu, 
col·laborador de diferents mitjans de co-
municació (el podreu sentir tot sovint a Fri-
candó matiner o a Versió RAC1, per exemple, 
i segur que l’heu vist a l’APM de TV3), serà 
l’encarregat enguany de pronunciar el pregó 
de la Festa Major d’Abrera. No us ho perdeu, 
de ben segur que el seu original pregó no ens 
deixarà indiferents.

Correfoc
de Festa Major
22.45 h – 23.45 h 

I després del pregó, inici del correfoc que 
recorrerà els carrers del casc antic, amb la 
participació de la Colla de Diables Bram de 
Foc d’Abrera, Dimonis de Pallejà i Diablots 
d’Olesa.
A càrrec de la Colla de Diables Bram de Foc 
d’Abrera.

Espectacle Pirotècnic 
23.45 h – 23.55 h
Plaça de l’Església

Espectacular piromusical a la plaça de 
l’Església per posar punt i final al correfoc de 
Festa Major.
A càrrec de la Colla de Diables Bram de Foc 
d’Abrera.

Pregón de Festa Major
22.00 h – 22.45 h 
Balcón del Ayuntamiento 

A cargo de Peyu  
Este año, el popular humorista y mono-
loguista Peyu, colaborador de diferentes 
medios de comunicación (lo habréis oído 
a menudo en Fricandó matiner o en Versió 
RAC1, por ejemplo, y seguro que lo habéis 
visto en el APM de TV3), será el encargado 
de pronunciar el pregón de la Festa Major 
de Abrera. No os lo perdáis, seguro que su 
original pregón no nos dejará indiferentes.

Correfoc
de Festa Major
22.45 h – 23.45 h 

Y después del pregón, inicio del correfoc 
que recorrerá las calles del casco antiguo, 
con la participación de la Colla de Diables 
Bram de Foc de Abrera, Dimonis de Pallejà y 
Diablots de Olesa.
A cargo de la Colla de Diables Bram de Foc 
de Abrera.

Espectáculo Pirotécnico 
23.45 h – 23.55 h
Plaza de la Iglesia

Espectacular piromusical en la plaza de la 
Iglesia para poner punto final al correfoc de 
Festa Major.
A cargo de la Colla de Diables Bram de Foc 
de Abrera.
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Divendres
30 de juny,
22.45 h - 23.45 H

Viernes
30 de junio,
22.45 h - 23.45 H

A càrrec de la Colla de Diables 
Bram de Foc d’Abrera

I després del pregó, inici del correfoc 
que recorrerà els carrers del casc 
antic, amb la participació de la Colla 
de Diables Bram de Foc d’Abrera,
Dimonis de Pallejà i Diablots d’Olesa.

A cargo de la Colla de Diables 
Bram de Foc de Abrera

Y después del pregón, inicio del 
“correfoc” que recorrerá las calles 
del casco antiguo, con la participa-
ción de la Colla de Diables Bram de 
Foc de Abrera, Dimonis de Pallejà y 
Diablots de Olesa.

CORREFOC
FESTA MAJORde la



Nota: “Totes les activitats organitzades per l’Ajuntament a la nostra Festa Major són gratuïtes”.
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Ball de Nit
Amb l’Orquestra
Titanium

23.55 h – 03.00 h 
Escenari Casals (plaça de Pau Casals) 

Obrim les sessions de ball amb la versàtil 
Orquestra Titanium, que interpretarà des 
dels temes clàssics més ballables fins a les 
versions més modernes i actuals, perquè en 
gaudeixi tota mena de públic.
A la mitja part, el Manel Llopis, el nostre esti-
mat professor de salsa i kizomba, oferirà una 
mostra de ball. 

Festa Major Jove
#Bigfriday i Ràdio Abrera

23.55 h – 01.30 h 
Escenari Can Morral (parc de Can Morral)

Gràcies a tots vosaltres, les nits dels divendres
de la Festa Major d’Abrera són #BigFriday. A 
més a més, enguany inaugurem la nova Ràdio 
Abrera. Amb la companyia dels locutors cele-
brarem la inauguració dels nous estudis!
Aquesta és la 3a edició que ens acompanya #Big 
Friday, i ho celebrem amb nou espectacle i escenari.
Serà una nova edició plena de sorpreses, en 
què si voleu, podreu participar en les nostres 
xarxes socials Facebook i Instagram: 
@bigfriday.tour

Festa Major Jove 
Amb Dasoul 

01.30 h – 03.30 h 
Escenari Can Morral (parc de Can Morral)

El nostre artista convidat d’aquest any és el
cantant de gènere llatí Dasoul.
El canari, que ha popularitzat temes
com “Él no te da” o el més recent “Vuela el
corazón”, oferirà el concert més esperat de
tota la Festa Major.

Festa Major Jove 
#Bigfriday 

03.30 h – 05.00 h
Escenari Can Morral (parc de Can Morral)

Per si encara t’has quedat amb ganes de mou-
re l’esquelet, acabarem la nit amb els Dj’s de 
#BigFriday, joves que amb constància, treball 
i esforç fan possibles els seus somnis i els de 
tota la gent d’Abrera.

Baile de Noche
Con la Orquesta
Titanium

23.55 h – 03.00 h 
Escenario Casals (plaza de Pau Casals) 

Abrimos las sesiones de baile con la versátil 
Orquesta Titanium, que interpretará desde 
los temas clásicos más bailables hasta las 
versiones más modernas y actuales, para 
que disfrute todo tipo de público.
En la media parte, Manel Llopis, nuestro que-
rido profesor de salsa y kizomba, ofrecerá 
una muestra de baile.

Festa Major Joven 
#Bigfriday y Radio Abrera 
23.55 h – 01.30 h 
Escenario Can Morral (parque de Can 
Morral)

Gracias a todos vosotros, las noches de los viernes
de la Festa Major de Abrera son #BigFriday. 
Además, este año inauguramos la nueva Radio 
Abrera. Con la compañía de los locutores, ¡cele-
braremos la inauguración de los nuevos estudios! 
Esta es la 3a edición que nos acompañan, y lo 
celebramos con nuevo espectáculo y escenario.
Será una nueva edición llena de sorpresas, donde 
si quieréis, podréis participar en nuestras redes 
sociales Facebook e Instagram: @bigfriday.tour

Festa Major Jove
Con Dasoul 

01.30 h – 03.30 h  
Escenario Can Morral (parque Can Morral)

Nuestro artista invitado este año es el 
cantante de género latino Dasoul. El canario 
Dasoul, que ha popularizado temas como 
“Él no te da” o el más reciente “Vuela el cora-
zón”, ofrecerá el concierto más esperado de 
toda la Festa Major.

Festa Major Jove
#Bigfriday 

03.30 h – 05.00 h
Escenario Can Morral (parque Can Morral)

Por si te has quedado con ganas de mover el 
esqueleto, acabaremos la noche con los Dj’s 
de #BigFriday, jóvenes que con constancia, 
trabajo y esfuerzo harán posible sus sueños 
y el de toda la gente de Abrera.
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Trobada de Xapes 
09.30 h – 13.00 h 
Centre Polivalent

Els col·leccionistes de xapes de cava tenen 
una nova oportunitat per a poder compartir 
la seva afició. Si ho ets, podràs mirar, reme-
nar, intercanviar amb altres aficionats a les 
xapes. Organitzat per l’Associació Amics de 
les Xapes.

Taller de Clown
en Família
09.30 h – 18.00 h 
Casa de Cultura

El Taller de Clown arriba més enllà de 
l’aprenentatge artístic. Aprendre a riure’s 
d’un mateix o bé a acceptar la rialla d’altres 
ens fa més humans i ens canvia comporta-
ments a la vida.
Taller per a famílies on tothom treballarà 
l’expressió corporal, les emocions i el clown, 
mitjançant el joc col·lectiu.
Hi haurà 3 torns: 
09.30 - 11.30 h / 12.00 - 14.00 h / 16.00 - 
18.00 h. 
Activitat a partir de 3 anys amb inscripció 
prèvia. Màxim 35 inscripcions. Si t’hi vols 
inscriure, envia un correu electrònic a 
cultura@ajuntamentabrera.cat

La gran novetat de la Festa Major 2017: 
un espai de circ per a tota la família
Pati de l’Escola Ernest Lluch

11.00 h – 13.00 h      
Taller – CIRC A LES GOLFES
Instal·lació - DIA DE PESCA
Instal·lació - CARPA FOSCA
18.00 h – 21.00 h 
Instal·lació - DIA DE PESCA
Instal·lació - CARPA FOSCA
21.00 h – 22.00 h              
Teatre - THE FLAMINGOS

Encuentro de Chapas
09.30 h – 13.00 h 
Centre Polivalent

Los coleccionistas de chapas de cava tienen 
una nueva oportunidad para poder com-
partir su afición. Si tú lo eres, podrás mirar, 
curiosear, intercambiar las chapas con otros 
aficionados. Organizado por la Asociación 
“Amics de les Xapes”.

Taller de Clown
en Familia
09.30 h – 18.00 h 
Casa de Cultura

El Taller de Clown va más allá del aprendizaje 
artístico. Aprender a reírse de uno mismo o 
bien a aceptar la risa de los demás nos hace 
más humanos y nos modifica comporta-
mientos en la vida.
Taller para familias en los que todo el mundo 
trabajará la expresión corporal, las emocio-
nes y el clown, mediante el juego colectivo.
Tendremos 3 turnos: 
09.30 - 11.30 h / 12.00 - 14.00 h / 16.00 - 
18.00 h. 
Actividad a partir de 3 años con inscripción 
previa. Máximo 35 inscripciones. Si te quie-
res apuntar, envía un correo electrónico a 
cultura@ajuntamentabrera.cat

La gran novedad de la Festa Major 2017: 
un espacio de circo para toda la familia
Patio de la Escuela Ernest Lluch

11.00 h – 13.00 h      
Taller – CIRCO A “LES GOLFES”
Instalación - DIA DE PESCA
Instalación - CARPA “FOSCA”
18.00 h – 21.00 h 
Instalación - DIA DE PESCA
Instalación - CARPA FOSCA
21.00 h – 22.00 h              
Teatro - THE FLAMINGOS
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Nota: “Totes les activitats organitzades per l’Ajuntament a la nostra Festa Major són gratuïtes”.
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Torneig Pere Palau 
d’Escacs
18.00 h – 20.00 h 
Escenari Casanova (plaça de Rafael 
Casanova)

Aquest any, sí! Si no has provat mai de jugar 
a escacs, per Festa Major ho podràs fer. 
El format de partides llampec és ideal per 
practicar i apropar-se als escacs de manera 
fàcil, distesa i festiva. 
Les inscripcions comencen 30 minuts abans 
de l’inici del torneig a la mateixa plaça. Ins-
cripcions limitades a 50 jugadors. Organitzat 
per l’Associació d’Escacs d’Abrera.

Exhibició de Ball 
18.30 h – 21.00 h
Escenari Trueta (plaça del Doctor Trueta) 

Les Juventudes Rocieras presenten una 
proposta amb moltes coreografies i temàti-
ques de ball. Un cop més, ens demostraran 
per Festa Major el gran planter de ballarins i 
ballarines que hi ha al nostre poble.
A càrrec de les Juventudes Rocieras.

Cercavila Tradicional 
de Festa Major
19.00 h – 21.30 h 
Inici del recorregut al carrer Rebato i 
final a la plaça de la Constitució
 
Amb l’Agrupació Cultural i Folklòrica 
d’Abrera, gegants de Sant Quirze del 
Vallès, Olesa de Montserrat, Prat de 
Llobregat, Martorell, Esparreguera, 
Capgrossos de Vilafranca i Bastoners 
del Montserratí 
Enguany l’Agrupació Cultural i Folklòrica 
convida a colles de Sant Quirze del Vallès, 
Prat de Llobregat, Olesa de Montserrat, 
Martorell i Esparreguera. A la trobada gegan-
tera també s’hi sumaran els Capgrossos de 
Vilafranca del Penedès i els Bastoners del 
Montserratí.

Torneo Pere Palau de 
Ajedrez
18.00 h – 20.00 h 
Escenario Casanova (plaza de Rafael 
Casanova)

¡Este año, sí! Si nunca has probado a jugar 
al ajedrez, durante la Festa Major lo podrás 
hacer. El formato de partidas relámpago es 
ideal para practicar y acercarse al ajedrez de 
manera fácil, distendida y festiva.
Las inscripciones empiezan 30 minutos 
antes del inicio del torneo en la misma plaza. 
Inscripciones limitadas a 50 jugadores. Organi-
zado por la Asociación “Escacs d’Abrera”.

Exhibición de Baile 
18.30 h – 21.00 h
Escenario Trueta (plaza del Doctor Trueta) 

Las Juventudes Rocieras presentan una pro-
puesta con muchas coreografías y temáticas 
de baile. Una vez más, nos demostrarán en 
esta Festa Major la gran plantilla de bailarinas y 
bailarines que hay en nuestro pueblo.
A cargo de las Juventudes Rocieras.

Cercavila Tradicional 
de Festa Major
19.00 h – 21.30 h 
Inicio del recorrido en la calle Rebato y 
final en la plaza de la Constitución
 
Con la Agrupació Cultural i Folklòrica 
d’Abrera, gegants de Sant Quirze del 
Vallès, Olesa de Montserrat, Prat de 
Llobregat, Martorell, Esparreguera, 
Capgrossos de Vilafranca y  Bastoners 
del Montserratí
Este año, la Agrupació Cultural i Folklòrica 
invita a los gegants de Sant Quirze del Vallès, 
Prat de Llobregat, Olesa de Montserrat, 
Martorell, Esparreguera, Capgrossos de Vi-
lafranca y Bastoners del Montserratí. A este 
encuentro de gegants también se sumarán 
los Capgrossos de Vilafranca del Penedès y 
los Bastoners del Montserratí.
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Nota: “Totes les activitats organitzades per l’Ajuntament a la nostra Festa Major són gratuïtes”.
Nota: “Todas las actividades organizadas por el Ayuntamiento en nuestra Festa Major son gratuitas”.

Concert de Festa
Major
Amb l’Orquestra Selvatana

20.00 h – 20.45 h 
Escenari Casals (plaça de Pau Casals) 

Vet aquí un dels actes més emblemàtics 
de la Festa Major d’Abrera. Aquest any, 
l’Orquestra Selvatana ens presenta un nou 
espectacle amb un nou format. Si cap any 
t’havies perdut l’actuació d’aquesta gran 
orquestra, en el ball del 2017 encara menys! 
Llums i colors amb la màxima qualitat musi-
cal i artística. 

Inici de les 12 hores 
Nocturnes de Frontó 
20.00 h – 08.00 h 
Frontons Municipals 

Heu jugat mai al frontó de nit? Doncs ara te-
niu l’oportunitat de practicar aquest esport 
“nocturn”. Per Festa Major, diversió i esport a 
totes hores!
Organitzat per Club Frontenis Abrera.

Exhibició de Balls
23.30 h – 23.55 h 
Escenari Casals (plaça de Pau Casals) 

Com a aperitiu del ball de nit, els alumnes de 
l’entitat Ballabrera ens ofereixen una mostra 
dels balls que treballen durant tot l’any i 
que de ben segur ens deixaran a tots ben 
sorpresos.
A càrrec de l’Associació Cultural
Ballabrera.
 

Concierto de Festa 
Major
Con la Orquesta Selvatana

20.00 h – 22.00 h 
Escenario Casals (plaza de Pau Casals) 

Este es uno de los actos más emblemáti-
cos de la Festa Major de Abrera. Este año, la 
Orquesta Selvatana nos presenta un nuevo 
espectáculo con nuevo formato. Si nunca te 
perdías la actuación de esta gran orquesta, en 
el baile de 2017 todavía menos... Luces y colo-
res con la máxima calidad musical y artística. 

Inicio de las 12 horas 
Nocturnas de Frontón 
20.00 h – 08.00 h 
Frontons Municipals 

¿Habéis jugado alguna vez al frontón de 
noche? Pues ahora tienes la oportunidad de 
practicar este deporte “nocturno”. En esta 
Festa Major, ¡diversión y deporte a todas horas!
Organizado por Club Frontenis Abrera.

Exhibición de Bailes
23.30 h – 23.55 h 
Escenario Casals (plaza de Pau Casals) 

Como aperitivo al baile de noche, los alum-
nos de la entidad Ballabrera nos ofrecen una 
muestra de bailes que trabajan durante todo 
el año y que sin duda van a resultar sorpren-
dentes para todo el mundo.
A cargo de la Associació Cultural Ballabrera.
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Ball de Nit
Amb l’Orquestra
Selvatana
23.55 h – 03.00 h 
Escenari Casals (plaça de Pau Casals) 

Les possibilitats musicals i d’espectacle 
de l’Orquestra Selvatana ens garanteixen 
una vetllada i una sessió de ball de primera. 
No tenim excusa per no apropar-nos-hi a 
escoltar-la i ballar fins a la matinada.

Festa Major Jove 
Actuació Estallido 
23.55 h – 01.00 h 
Escenari Can Morral (parc de Can Morral)

Inspirats en la música jamaicana i afroame-
ricana, aconsegueixen una explosió de 
reggae rotund amb tendències funk i ritmes 
calypso, amb una posada en escena simple i 
contundent.

Festa Revival 80’
#Big80’s
Amb Dj Alfred Delgado, 
Dj Jordi Bosquet i Ray
23.55 h – 05.00 h 
Escenari Casanova (plaça de Rafael 
Casanova) 

La fórmula #Big 80’s torna a ser aquí! Els 
Dj’s Alfred Delgado i Jordi Bosquet són els 
encarregats de preparar la festa 80’s.
#Big 80’s no és solament música, és molt 
més: projeccions, actuacions, ballarins, 
samarretes, confetti... I sobretot, molta 
interacció amb el públic. La diversió està 
assegurada!
I per completar la festa, per primera vegada 
en tota la comarca, l’actuació d’un dels 
noms del tecno espanyol que van sonar més 
en els 90’: Ray! Temes com Quiero verte o 
Amor tornaran a sonar en directe a la Festa 
80’s. Aquest any no te la pots perdre!

Baile de Noche
Con la Orquesta
Selvatana
23.55 h – 03.00 h 
Escenario Casals (plaza de Pau Casals) 

Las posibilidades musicales y de espectácu-
lo de la Orquesta Selvatana nos garantizan 
una velada y una sesión de baile de primera. 
No hay excusa para no acercarnos a escu-
charla y bailar hasta la madrugada. 

Festa Major Jove 
Actuación Estallido 
23.55 h – 01.00 h 
Escenario Can Morral (parque de Can 
Morral)

Inspirados en la música jamaicana y 
afroamericana, consiguen una explosión 
de reggae rotundo con tendencias funk y 
ritmos calypso, con una puesta en escena 
simple y contundente.

Fiesta Revival 80’
#Big80’s
Con Dj Alfred Delgado, 
Dj Jordi Bosquet y Ray
23.55 h – 05.00 h 
Escenario Casanova (plaza de Rafael 
Casanova) 

¡La fórmula #Big 80’s vuelve de nuevo! Los 
Dj’s Alfred Delgado y Jordi Bosquet son los 
encargados de preparar la fiesta 80’s. 
#Big 80’s no es solo música, es mucho 
más: proyecciones, actuaciones, bailarines, 
camisetas, confetti... Y sobre todo, mucha 
interacción con el público. ¡La diversión está 
asegurada!
Y para completar la fiesta, por primera vez 
en toda la comarca, la actuación de uno de 
los nombres del tecno español que más so-
naron en los 90’: ¡Ray! Temas como Quiero 
verte o Amor volverán a sonar en directo 
en la Fiesta 80’s. ¡Este año no te la puedes 
perder! 
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Mitja Part del Ball de 
Nit: Exhibició de Ball
01.00 h – 01.20 h 
Escenari Casals (plaça de Pau Casals) 

Els alumnes de l’Associació Cultural Pas a 
Pas faran una demostració de tot el que han 
après durant l’any.
A càrrec de l’Associació Pas a Pas. 

Festa Major Jove
Actuació La Bambula 
01.45 h – 03.30 h 
Escenari Can Morral (parc de Can Morral)

Dins de la seva “Gira 366”, La Bambula arriba 
a la Festa Major Jove d’Abrera presentant 
nou disc.  Esteu preparats per moure 
l’esquelet al ritme de les seves cançons? 
Descobriu el seu mestissatge festiu
i ballable!

Festa Major Jove
Actuació Dj Kevin 
Avilés
03.30 h – 05.00 h 
Escenari Can Morral (parc de Can Morral)

Quina millor manera d’acabar la nit de dissab-
te que amb els grans hits que ens punxarà 
el Dj Kevin? Us esperem a tots. Ho donarem 
tot!

Media parte del Baile 
de Noche: Exhibición 
de Baile
01.00 h – 01.20 h 
Escenario Casals (plaza de Pau Casals) 

Los alumnos de la Associació Cultural Pas a 
Pas harán una demostración de todo lo que 
han aprendido durante el año.
A cargo de l’Associació Pas a Pas.

Festa Major Jove
Actuación La Bambula 
01.45 h – 03.30 h 
Escenario Can Morral (parque de Can 
Morral)

Dentro de su “Gira 366”, La Bambula llega a 
la Festa Major de Abrera presentando nuevo 
disco. ¿Estáis listos para mover el esqueleto 
al ritmo de sus canciones? ¡Descubrid su 
mestizaje festivo y bailable!

Festa Major Jove
Actuación Dj Kevin 
Avilés 
03.30 h – 05.00 h 
Escenario Can Morral (parque de Can 
Morral)

¿Hay mejor manera de acabar la noche del 
sábado que con los grandes hits que nos 
pinchará el Dj Kevin? Os esperamos a tod@s. 
¡Lo vamos a dar todo!
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Nota: “Totes les activitats organitzades per l’Ajuntament a la nostra Festa Major són gratuïtes”.
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Inici del Concurs
Extraordinari de Pesca
06.30 h – 13.00 h 
Concentració a les 5 hores al
Casal Social del Rebato 

Els pescadors són els més matiners de la 
Festa Major. A partir de les 5 de la matinada 
els trobareu al Casal Social del Rebato. Bon 
dia de pesca!

Toc de Matines 
08.00 h – 09.00 h 
Carrers de la vila

Els grallers despertaran a tot el poble i ens 
recordaran que estem de Festa Major.
Organitzat per l’Agrupació Cultural i Folklòri-
ca d’Abrera.

12 Hores de Futbol 
Sala per a nens
de 12 a 16 anys
09.00 h – 21.00 h 
Pavelló Esportiu Municipal

12 h de futbol a càrrec dels adolescents de 
l’entitat.

Trobada de Seat 600 
10.00 h – 13.00 h 
Escenari Casanova (plaça de Rafael 
Casanova)

Els “Vikingos del 600” organitzen la 17a 
Trobada de 600 d’Abrera coincidint amb un 
motiu molt especial: el 60è aniversari del 
Seat 600. Cotxes especials, trucs i un reco-
rregut per commemorar el naixement del 
mític cotxe en el poble on justament s’ubica 
la factoria de Seat.

Inicio del Concurso
Extraordinario de Pesca
06.30 h – 13.00 h 
Concentración a las 5 horas en el
Casal Social del Rebato 

Los pescadores son los más madrugado-
res de la Festa Major. A partir de las 5 de la 
madrugada los podréis encontrar en el Casal 
Social del Rebato. ¡Buen día de pesca!

Toc de Matines 
08.00 h – 09.00 h 
Calles de la población

Los “grallers” despertarán a todo el pueblo y 
nos recordarán que estamos en Festa Major.
Organizado por la Agrupació Cultural i
Folklòrica d’Abrera.

12 Horas de Fútbol 
Sala para niños
de 12 a 16 años
09.00 h – 21.00 h 
Pabellón Deportivo Municipal

12 h de fútbol a cargo de los adolescentes de 
la entidad.

Encuentro de Seat 600 
10.00 h – 13.00 h 
Escenario Casanova (plaza de Rafael 
Casanova)

Los “Vikingos del 600” organizan el 17o En-
cuentro de 600 de Abrera, coincidiendo con 
un motivo muy especial: el 60o aniversario 
del Seat 600. Coches especiales, trucos y 
un recorrido para conmemorar el nacimien-
to del mítico coche en el pueblo en el que 
justamente se ubica la factoría de Seat.

02 02
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Espectacle “Antes es 
Mejor” 

12.00 h – 13.00 h 
Escenari Casanova (plaça de Rafael 
Casanova)

Una comèdia de carrer per a un cantant i un 
Seat 600. Junts preparen un viatge que els 
portarà a una votació popular a Eurovisió. 
Circ, música, participació del públic i un 
espectacle divertidament excèntric.

Cinema de FM 
“Kubo y las dos
cuerdas mágicas”
12.00 h – 14.00 h 
Centre Polivalent

Kubo viu en un poblet normal i corrent fins 
que un esperit del passat torna a la seva vida 
i, mogut per la venjança, la tomba de cap per 
avall. Kubo haurà de localitzar una armadura 
màgica que una vegada va dur el seu pare, 
un llegendari guerrer samurai. Organitzat per 
Cineclub Emmetcinats. 

Matinal Castellera
Amb els Castellers 
d’Esparreguera i els 
Castellers d’Andorra
13.00 h – 15.00 h 
Plaça de l’Església

Com és habitual en els últims anys, els 
Castellers d’Esparreguera ens faran gaudir 
i participar dels seus millors castells a la 
plaça. Aquest any, a més, ho faran acom-
panyats d’una colla que ve de força lluny, els 
Castellers d’Andorra. 

Espectáculo “Antes es 
Mejor” 

12.00 h – 13.00 h 
Escenario Casanova (plaza de Rafael 
Casanova)

Una comedia callejera para un cantante y un 
Seat 600. Juntos preparan un viaje que los 
llevará a una votación popular en Eurovisión. 
Circo, música, participación del público y un 
espectáculo divertidamente excéntrico.

Cine de FM 
“Kubo y las dos
cuerdas mágicas”
12.00 h – 14.00 h 
Centre Polivalent

Kubo vive en un pueblecito normal hasta 
que un espíritu del pasado vuelve a la vida 
y, movido por la venganza, le da un vuelco 
de arriba abajo. Kubo tendrá que localizar 
una armadura mágica que una vez llevó 
su padre, un legendario guerrero samurai. 
Organitzat per Cineclub Emmetcinats. 

Matinal Castellera
Con los Castellers 
d’Esparreguera y los 
Castellers d’Andorra
13.00 h – 15.00 h 
Plaza de la Iglesia

Como es habitual en los últimos años, los 
Castellers d’Esparreguera nos harán disfru-
tar y participar de sus mejores castells en la 
plaza. Este año, además, lo harán acompa-
ñados de una agrupación que viene desde 
lejos, los Castellers d’Andorra.

02 02
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Nota: “Totes les activitats organitzades per l’Ajuntament a la nostra Festa Major són gratuïtes”.
Nota: “Todas las actividades organizadas por el Ayuntamiento en nuestra Festa Major son gratuitas”.
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Lliurament de Premis 
del Concurs
Extraordinari de Pesca  
14.00 h – 15.00 h
CEIP Ernest Lluch 

A les dues del migdia assistirem al lliurament 
de trofeus, mentre fem un vermut amb els 
participants i assistents a l’acte.

Gran Festa Jove
de l’Escuma
16.00 h – 20.00 h 
Parc de Can Morral

Acomiadem la Festa Major d’Abrera de la 
millor manera possible, amb la Gran Festa de 
l’Escuma. Continua la festa amb molta músi-
ca, inflables aquàtics, i tones d’escuma.

Pati de l’Escola Ernest Lluch 
18.00 h – 21.00 h
Instal·lació - DIA DE PESCA
Instal·lació - CARPA FOSCA
21.00 h – 22.00 h              
Teatre – RICKY, EL PROFESSOR DE TENNIS

Sardanes
Amb la Cobla Vila d’Olesa 
19.00 h – 21.00 h
Plaça de l’Església

Sardanistes de totes les edats tenen una 
nova cita amb les sardanes a la plaça de 
l’Església. Una cobla mítica per a tots els 
afeccionats a la que, com deia el poeta Joan 
Maragall, és “la dansa més bella de totes les 
danses que es fan i es desfan”.

Tarda de Teatre
El Grup Artístic Illets 
d’Abrera presenta “Lorca” 
19.00 h – 21.00 h 
Sala Municipal

La flamant companyia de teatre amateur 
d’Abrera ens oferirà Lorca, l’èxit presentat 
al 22è Concurs de Teatre Amateur d’Abrera, 
un homenatge a Federico Garcia Lorca. El 
grup farà un recorregut per les seves obres 
principals, perquè gaudim i ens emocionem 
amb escenes d’obres com Bodas de sangre, 
Yerma, La casa de Bernarda Alba i La zapa-
tera prodigiosa.

Entrega de Premios 
del Concurso
Extraordinario de Pesca  
14.00 h – 15.00 h
CEIP Ernest Lluch  

A las dos del mediodía asistiremos a la entrega 
de trofeos, mientras tomamos un vermut 
con los participantes y asistentes al acto.

Gran Fiesta Joven 
de la Espuma
16.00 h – 20.00 h 
Parque de Can Morral

Despedimos la Festa Major de Abrera de la 
mejor manera posible, con la Gran Fiesta 
de la Espuma. Sigue la fiesta con mucha 
música, hinchables acuáticos y toneladas de 
espuma.

Patio de la Escuela Ernest Lluch 
18.00 h – 21.00 h
Instalación - DIA DE PESCA
Instalación - CARPA “FOSCA”
21.00 h – 22.00 h              
Teatro – RICKY, EL PROFESOR DE TENIS 
 

Sardanas
Con la Cobla Vila d’Olesa 
19.00 h – 21.00 h
Plaza de la Iglesia

Sardanistas de todas las edades tienen una 
nueva cita con las sardanas en la plaza de la 
Iglesia. Una cobla mítica para todos los afi-
cionados a la que, como decía el poeta Joan 
Maragall, es “la dansa més bella de totes les 
danses que es fan i es desfan”.

Tarde de Teatro
El Grup Artístic Illets de 
Abrera presenta “Lorca” 
19.00 h – 21.00 h 
Sala Municipal

La flamante compañía de teatro amateur de 
Abrera nos ofrecerá Lorca, el éxito presen-
tado en el 22o Cconcurso de Teatro Amateur 
de Abrera, un homenaje a Federico García 
Lorca. El grupo efectuará un recorrido por 
sus obras principales, para que disfrutemos 
y nos emocionemos con escenas de obras 
como Bodas de sangre, Yerma, La casa de 
Bernarda Alba y La zapatera prodigiosa.
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Nota: “Totes les activitats organitzades per l’Ajuntament a la nostra Festa Major són gratuïtes”.
Nota: “Todas las actividades organizadas por el Ayuntamiento en nuestra Festa Major son gratuitas”.
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Masterclass de Zumba 
19.45 h – 20.45 h 
Escenari Trueta (plaça del Doctor Trueta) 

Juan Antonio ens oferirà una masterclass 
de zumba. Tal i com va succeir l’any passat, 
tothom haurà de venir vestit amb roba es-
portiva de color blanc. Anima’t a compartir 
el ritme de la zumba!
A càrrec de l’Escola Juan Antonio García.

Castell de Focs
(Piromusical) 
23.00 h – 23.15 h 
Avinguda de Sant Hilari 

Des de les zones properes al Centre Aquàtic 
es podrà gaudir de l’espectacle amb total 
seguretat. Seguiu sempre les indicacions i 
les recomanacions del personal de Protec-
ció Civil i de la Policia Local.

Nit d’Havaneres
Amb el grup “La Petita 
Havana”

23.30 h – 00.30 h 
Escenari Casals (plaça de Pau Casals) 

Després del Castell de Focs farem un bon 
rom cremat al so de les havaneres. Mariona 
Roca, amb la seva preciosa veu, Giussepe 
Costa a l’acordió i Àlvar Ibáñez a la guitarra 
ens faran gaudir del so del Mediterrani en 
aquest final de Festa Major.

Masterclass de Zumba 
19.45 h – 20.45 h 
Escenario Trueta (plaza del Doctor Trueta) 

Juan Antonio nos ofrecerá una masterclass 
de zumba. Tal como ocurrió el año pasado, 
todo el mundo deberá acudir vestido con 
ropa deportiva de color blanco. ¡Anímate a 
compartir el ritmo de la zumba!
A cargo de la Escuela Juan Antonio García.

Castillo de Fuegos
Artificiales (Piromusical) 

23.00 h – 23.15 h 
Avenida de Sant Hilari 

Desde las zonas próximas al Centro Acuá-
tico se podrá disfrutar del espectáculo con 
total seguridad. Se deben seguir siempre las 
indicaciones y recomendaciones del perso-
nal de Protección Civil y de la Policía Local.

Noche de Habaneras
Con el grupo “La Petita 
Havana”

23.30 h – 00.30 h 
Escenario Casals (plaza de Pau Casals) 

Después del Castillo de Fuegos Artificiales 
beberemos un buen ron cremat al son de las 
habaneras. Mariona Roca, con su preciosa voz, 
Giuseppe Costa al acordeón y Àlvar Ibáñez a 
la guitarra nos harán disfrutar del sonido del 
Mediterráneo en este fin de Festa Major.
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Nota: “Totes les activitats organitzades per l’Ajuntament a la nostra Festa Major són gratuïtes”.
Nota: “Todas las actividades organizadas por el Ayuntamiento en nuestra Festa Major son gratuitas”.
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Exposició del 40è aniversari 
del Concurs de Pintura Ràpida
S’exposaran els quadres guanyadors de 
les últimes edicions.  
Del 16 de juny al 28 de juny
Horari: De 17 h a 21 h
Lloc: Casa de Cultura

Mostra XX Concurs de Cartells 
de Festa Major 2017 
A la Casa de Cultura 
Del 29 de juny al 2 de juliol 
Horari: De 17 h a 21 h
Lloc: Casa de Cultura

III Concurs de Fotografia 
d’Esports de Muntanya
i Natura 2017
Organitzat pel Centre Excursionista 
d’Abrera
Bases i més informació a
www.ceabrera.org

Exposició de treballs manuals, 
costura i patchwork:
Exposició dels treballs realitzats per les i 
els alumnes del Casal d’Avis d’Abrera.
Inauguració:
30 de juny a les 17.30 h, a càrrec de 
Jesús Naharro, alcalde d’Abrera i
Francisco Sánchez, regidor de Gent Gran.

L’exposició estarà oberta en l’horari 
següent: 
Dissabte 1 de juliol:
d´11 h a 13 h i de 18 h a 20 h
Diumenge 2 de juliol:
d’11 h a 13 h i de 18 h a 20 h

La Xarxa
Busca’ns a la Festa Major

exposicions 
i altres

i properament

Festes Majors 
de Barris
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Ca n’Amat Del 7 al 9 de Juliol

Les Carpes Del 14 al 16 Juliol

Can Vilalba Del 21 al 23 Juliol

Barri del Rebato Del 21 al 23 Juliol

Santa Maria de Vilalba Del 27 al 
30 Juliol

Sant Miquel Del 28 al 30 Juliol

Barri de la Font Del 25 al 27 
d’Agost 



Divendres 30
de juny,
a partir de les 22.45 h

Avinguda de Lluís Companys, carrer Casamada, plaça de la Creu,
carrer Nou, carrer St. Pere, carrer del Mig, carrer de la Font, carrer Major, 
passeig de l’Església i plaça de l’Església.

• No aparqueu el vehicle en cap zona per on 
hagi de passar el correfoc.

• Tanqueu les portes, les finestres, els 
balcons i protegiu les obertures per evitar 
l’entrada d’espurnes i coets.

• La millor roba és la de cotó, amb mànigues 
i pantalons llargs i un barret de roba o de pa-
lla. Cal portar calçat flexible, lleuger i tancat, 
que agafi fort el peu.
• Sobretot, no porteu roba sintètica; es cre-
ma fàcilment i s’enganxa a la pell.

• Si per qualsevol circumstància se us en-
cenen els vestits, tireu-vos al terra i rodoleu 
per apagar les flames. No correu, les flames 
s’estendrien i serien més virulentes.

• Per a la vostra protecció i la dels vostres 
companys, no demaneu aigua als veïns, ja 
que provocaríeu taps i relliscades.

• No llanceu aigua des de les finestres.

• No porteu els vostres infants més petits a 
la primera línia de foc.

• Respecteu les tanques de seguretat durant 
tot el recorregut.

Gaudiu-lo

amb seguretat!

el correfoc passarà pels carrers següents:

Per poder gaudir del correfoc sense riscos ni perills:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



La convocatòria, per part de la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament d’Abrera, del concurs fotogràfic Festa 
Major 2017 “FES CLIC! a la Festa Major”, es regirà per 
les bases següents:

Podrà participar tothom que ho desitgi.

El termini d’admissió serà fins al 10 de juliol de 2017.

El tema és la Festa Major d’Abrera 2017. S’haurà de 
destacar qualsevol aspecte dels actes que tindran lloc 
a Abrera els dies 29 i 30 de juny, 1 i 2 de juliol.

El límit màxim serà de 2 fotografies per autor.

Les mides de les fotografies seran lliures, muntades 
en cartolina blanca o negra, rígida de 30x40 cm, sen-
se inscripcions ni senyals al davant. Al dors figurarà tí-
tol de la foto, nom i cognoms de l’autor, núm. de DNI, 
adreça postal i electrònica i telèfon de contacte.

Les fotografies, protegides i lliures de qualsevol des-
pesa de tramesa han d’ésser enviades o entregades 
personalment a la següent direcció:

CONCURS DE “FESTA MAJOR ABRERA 2017” 
Casa de Cultura d’Abrera
Federico García Lorca, 17 
08630 ABRERA (BARCELONA)

El Jurat estarà format per dues persones de recone-
gut criteri fotogràfic i una persona representant del 
Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Abrera. 

Les obres premiades passaran a formar part del fons 
fotogràfic de l’Ajuntament d’Abrera, el qual es reserva 
el dret de publicar-les, reproduir-les i difondre-les sen-
se afany de lucre, i els participants es comprometen a 
no demanar els drets d’autor per la reproducció de les 
fotografies.

La devolució de les obres es farà un cop clausurada 
l’exposició, excepte les premiades. Es podran recollir a 
la Casa de Cultura fins al 30 de setembre. 

PREMIS:   1r:   180 €  /  2n:  120 €  /  3r:    70 € 

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

BASES

concurs fotogràfic Festa Major 2017 

  FES CLIC! A LA FESTA MAJOR

8.

9.

10.



AbreraEspectacles gratuïts: 
Tots els espectacles de la Festa Major 

són gratuïts.

FESTA MAJOR

FESTA MAJO
FESTA MAJOR

2017
2017

2017 D’Abr
D’Abrerara era

FESTA MAJOR

D’Abr 2017

Serveis WC
S’instal·laran lavabos químics a l’espai 
reservat a la Festa Jove 2017 a l’Escenari 
de Can Morral (parc de Can Morral)

Servei d’ambulància preventiu
Disposarem de servei preventiu 
d’ambulància en les activitats següents: 
Correfoc, Castellers, Castell de Focs i 
Festa Major Jove.

Illa de vianants
Des del dia 28 de juny fins al dia 2 de 
juliol es tancarà el trànsit de vehicles el 
carrers Rosers, carrer Martorell i la Ram-
bla del Torrentet. Així mateix, es tancarà 
al trànsit qualsevol carrer on es desen-
volupi algun acte o activitat de festa.
Seguiu en tot moment les indicacions 
de la Policia Local i/o del personal de 
Protecció Civil i utilitzeu els recorreguts 
alternatius als carrers que romandran 
tancats.

Castell de focs d’artifici
L’espectacle pirotècnic es farà el 
diumenge 2 de juliol, a les 23.00 h, a 
l’avinguda de Sant Hilari. Des de l’entorn 
del Centre Aquàtic Municipal es podrà 
gaudir de l’espectacle amb seguretat. 
Respecteu les zones de seguretat.

Atraccions infantils
Estaran situades a la rambla del Torren-
tet i al carrer Rosers (Recinte Firal).

Activitats especials
El dissabte 1 de juliol, els voluntaris i les 
voluntàries de l’Associació Espanyola 
contra el Càncer – Secció Local d’Abrera 
recolliran donatius per al desenvolupa-
ment de projectes i serveis de l’AECC.

Policia local
Per a qualsevol incidència podeu posar-
vos en contacte amb la Policia Local:

Tel. 937 700 981

Servicios WC
Se instalarán lavabos químicos en el 
espacio reservado a
la Festa Jove 2017, en el Escenario Can 
Morral (parque de Can Morral).

Servicio de ambulancia
preventivo
Dispondremos de servicio preventivo de 
ambulancia en las siguientes actividades: 
Correfoc, Castellers, Castillo de Fuegos 
y Festa Major Jove.

Isla peatonal
Desde el día 28 de junio hasta el día 2 
de julio se cerrarán al tráfico de vehí-
culos las calles Rosers, calle Martorell 
y Rambla del Torrentet. Asimismo, se 
cerrará al tráfico cualquier calle donde 
se desarrolle algún acto o actividad
de fiesta. Siga en todo momento las 
indicaciones de la Policía Local y/o del 
personal de Protección Civil y utilice
los recorridos alternativos en las calles 
que permanecerán cerrados.

Castillo de fuegos artificiales
El espectáculo pirotécnico se hará el 
domingo 2 de julio, a las 23.00 h, en la 
avenida de Sant Hilari. Desde el entorno 
del Centro Acuático Municipal se podrá 
disfrutar del espectáculo con seguridad. 
Respete las zonas de seguridad.

Atracciones infantiles
Estarán situadas en la rambla del Torren-
tet y en la calle Rosers (Recinto Ferial).

Actividades especiales
El sábado 1 de julio, los voluntarios y las 
voluntarias de la Asociación Española 
contra el Cáncer - Sección Local de 
Abrera recogerán donativos para el 
desarrollo de proyectos y servicios de la 
AECC.

Policía local
Para cualquier incidencia puede poner-
se en contacto con la Policía Local:
Tel. 937 700 981

Espectáculos gratuitos: 
Todos los espectáculos de la Festa

Major son gratuitos.
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L’Ajuntament d’Abrera agraeix a totes les entitats col·laboradores 
el seu esforç i suport per a la realització de la Festa Major 2017:
 
Coral Contrapunt, La Xarxa, Escola de Ball Juan Antonio Garcia, Casal de Joves, Escuela 
de Danza Dance Move, Colla de Diables Bram de Foc, Amics Xapes d’Abrera, Club 
Futbol sala Abrera, Associació Escacs d’Abrera, Juventudes Rocieras, Agrupació Cultural 
i Folkórica d’Abrera, Gegants d’Abrera, Grallers d’Abrera (Cosmets i Escola de Grallers 
d’Abrera), Club Frontenis Abrera, Associació Cultural Ballabrera, Associació Cultural Pas 
a Pas, Societat Esportiva de Pescadors d’Abrera, Vive y Baila, Cine Club Emmetcinats 
d’Abrera, Associació clàssics Baix Llobregat “Vikingos del 600” d’Abrera, Grup Artístic 
Illets d’Abrera, les Ampes de les Escoles d’Abrera, Abrera Sardanista, Parròquia d’Abrera, 
Mercat Municipal, Escola Municipal de Música, Casal d’Avis d’Abrera, Associació Espan-
yola contra el Càncer- Secció Local d’Abrera, Comissió Assessora i d’Organització de 
la Festa Major Jove, Voluntaris de Protecció Civil d’Abrera i a tots els veïns i veïnes que 
participen i col·laboren en els actes de Festa Major.

 
En cas de pluja les activitats poden variar, consulteu el web municipal on trobareu tota la 
informació actualitzada. www.ajuntamentabrera.cat
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Agraïments:

Tots #SOM ABRERA!

La campanya #SOM ABRERA té com a objectiu promocionar el nostre municipi,
els seus habitants, els diferents esdeveniments que s’hi desenvolupin i seguir consolidant 

el nostre sentiment abrerenc.

Publica les teves fotos de la Festa Major a les xarxes socials amb l’etiqueta
(hastag) #SOM ABRERA. Farem un gran mosaic de fotos!




