




Benvolguts veïns i veïnes d’Abrera,

Ja tenim aquí la Festa Major! La festa de tots 
els abrerencs i abrerenques! Un any més, els 
nostres carrers acolliran tot tipus d’activitats 
que fomenten la participació ciutadana.

Des de l’Ajuntament d’Abrera, amb la
col·laboració de les entitats del nostre muni-
cipi, hem organitzat amb il·lusió un progra-
ma d’activitats gratuïtes per a totes les
edats. Com a novetats, aquest any, tindrem
la presentació del nou gegantó, la nova
colla infantil de diables de Bram de
Foc i el Porró Electrònic, amb el DJ local
Andreu Presas.

La Festa Pride, el dijous 28 de juny, també 
és una novetat destacada en el programa 
de Festa Major d’enguany. Comptarem 
amb la participació d’entitats i associacions 
d’Abrera, els DJs locals Yogur Griego, The 
Tripletz + BigTour i un concert de l’Escola 
Municipal de Música. 

Aquest any també tornarem a repetir l’èxit 
de la Festa Revival a la plaça de Rafael 
Casanova, amb els DJs locals Alfred Delgado 
i Jordi Bosquet. I els més menuts podran 
gaudir amb la família d’una nova edició de 
l’Abrera Circus, al pati de l’Escola Ernest 
Lluch.

També us convidem a la jornada de portes 
obertes de Ràdio Abrera. Si l’any passat 
no vau poder venir a la inauguració dels nous 
estudis, ara teniu l’oportunitat de conèixer 
els nous equipaments ubicats a la primera 
planta de la Sala Municipal.

A més, per facilitar la mobilitat dels veïns i 
veïnes dels barris d’Abrera, aquesta Festa 
Major comptarem amb un servei de bus. 
Trobareu tota la informació d’aquest servei 
al nostre web: ajuntamentabrera.cat

Des de l’Ajuntament d’Abrera us convidem 
a participar en la Festa Major en un ambient 
festiu amb civisme. Entre tots i totes gaudi-
rem de la nostra Festa Major!
Gràcies per la vostra col·laboració. 

Estimados vecinos y vecinas de Abrera, 

¡Ya tenemos aquí la Festa Major! ¡La fiesta de 
todos los abrerenses y abrerensas! Un año más, 
nuestras calles acogerán todo tipo de activida-
des que fomentarán la participación ciudadana. 

Desde l’Ajuntament d’Abrera, con la 
colaboración de las entidades de nuestro 
municipio, hemos organizado con ilusión 
un programa de actividades gratuitas 
para todas las edades. Como novedades, 
este año tendremos la presentación del 
nuevo gegantó, la nueva colla infantil de 
diables de Bram de Foc y el Porró Elec-
trònic, con el DJ local Andreu Presas.

La Festa Pride, el jueves 28 de junio, tam-
bién es una novedad destacada en el progra-
ma de Festa Major de este año. Contaremos 
con la participación de entidades y aso-
ciaciones de Abrera, los DJs locales Yogur 
Griego, The Tripletz + BigTour y un concierto 
de l’Escola Municipal de Música.

Este año también volveremos a repetir el 
éxito de la Festa Revival en la plaza de 
Rafael Casanova, con los DJs locales Alfred 
Delgado y Jordi Bosquet. Y, los más peque-
ños, podrán disfrutar con sus familias de 
una nueva edición del Abrera Circus, en el 
patio de l’Escola Ernest Lluch.

También os invitamos a la jornada de puertas 
abiertas de Ràdio Abrera. Si el año pasado 
no pudisteis venir a la inauguración de los 
nuevos estudios, ara tenéis la oportunidad de 
conocer los nuevos equipamientos ubicados 
en la primera planta de la Sala Municipal. 

Además, para facilitar la movilidad de nuestros 
vecinos y vecinas de los barrios de Abrera, esta 
Festa Major contaremos con un servicio de 
bus. Encontraréis toda la información de este 
servicio en nuestra web ajuntamentabrera.cat. 

Desde l’Ajuntament d’Abrera os invitamos a 
participar en la Festa Major en un ambiente 
festivo y cívico. Entre todos y todas disfruta-
remos de nuestra Festa Major!
Gracias por vuestra colaboración. 

Molt bona Festa Major a tothom!

Jesús Naharro
L’Alcalde

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR 2018
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Masterclass +
Ballada de Lindy-Hop
A càrrec de professors de 
Swing Vilafranca

19.00 h – 21.00 h
ESCENARI CASALS (PLAÇA DE PAU CASALS) 

El “lindy-hop” és el ball de swing en parella. 
És un ball d’origen afroamericà, rítmic i molt 
dinàmic que omple d’alegria qui el balla. Hi 
haurà “masterclass” de swing i ballada social 
amb la col·laboració de Swing Vilafranca, 
Moreneta Swing d’Esparreguera i les asso-
ciacions abrerenques Pas a Pas i Ballabrera. 

Masterclass +
Baile de Lindy-Hop
A cargo de los profesores 
de Swing de Vilafranca

19.00 h – 21.00 h
ESCENARIO CASALS (PLAZA DE PAU CASALS) 

El “lindy-hop” es el baile de swing en pareja 
estrella. Es un baile de origen afroamerica-
no, rítmico y muy dinámico que llena de alegría a 
quién lo baila. Habrá masterclass de swing y baile 
social con la colaboración de Swing Vilafranca, 
Moreneta Swing de Esparreguera y las asociacio-
nes abrerenses Pas a Pas y Ballabrera.  

24 24
JUNY JUNIODiumenge Domingo

Conte contes
17.30 h – 18.30 h
CENTRE POLIVALENT (PLAÇA DEL REBATO, 1)

Ens introduirem en el meravellós món de la 
literatura infantil. Comptarem amb un conte 
contes infantil que treballa els valors de la 
diversitat. Per a famílies amb infants d’1 a 6 
anys.

Taller de Capgrossos
A càrrec de l’Associació 
Blanc de Guix 
17.30 h - 20.30 h
HOTEL D’ENTITATS (PLAÇA DE LES ESCO-
LES VELLES, 1)

L’Associació Cultural i Folklòrica d’Abrera i 
l’Ajuntament d’Abrera organitzem un taller 
de capgrossos. Si vols participar en l’activitat 
i en la cercavila, només cal que enviïs un 
email a cultura@ajuntamentabrera.cat. Tens 
fins al 25 de juny per inscriure-t’hi! Places 
limitades Els nens i nenes han de venir acom-
panyats per un ajudant.

25
JUNY Dilluns

Cuenta cuentos
17.30 h – 18.30 h
CENTRE POLIVALENT (PLAZA DEL REBATO, 1)

Nos introduciremos en el maravilloso mun-
do de la literatura infantil. Contaremos con 
un cuenta cuentos infantil que trabaja los 
valores de la diversidad. Para familias con 
niños de 1 a 6 años.

Taller de Capgrossos
Con la Asociación Blanc 
de Guix

17.30 h - 20.30 h
HOTEL D’ENTITATS (PLAZA DE LES ESCO-
LES VELLES, 1)

La Asociación Cultural i Folklòrica d’Abrera y 
el Ajuntament d’Abrera organizamos un taller 
de capgrossos. Si quieres participar  en la 
actividad y en el cercavila solamente hace fal-
ta que envíes un mail a cultura@ajuntamen-
tabrera.cat. ¡Tienes hasta el día 25 de junio 
para inscribirte! Plazas limitadas. Los niños 
deben venir acompañados por un ayudante.

25
JUNIO Lunes
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“Tast de Festa Major”: 
presentació de la 
nova colla infantil de 
Bram de Foc 
A càrrec de Bram de Foc 
19.30 h – 20.30 h
BIBLIOTECA JOSEP ROCA I BROS (CARRER 
DE FEDERICO GARCÍA LORCA, 17)

Bram de Foc estrena la nova colla infantil i, 
en aquest acte, els podrem conèixer més 
de prop. Podrem saber l’origen del projecte, 
què i com ho fan. També hi participaran els 
tabalers i podrem veure l’exposició de la 
història de la colla i dels nous vestits. 

“Tast de Festa Major”: 
presentación de la 
nova colla infantil de 
Bram de Foc 
A cargo de Bram de Foc 
19.30 h – 20.30 h
BIBLIOTECA JOSEP ROCA I BROS (CARRER 
FEDERICO GARCIA LORCA, 17)

Bram de Foc estrena la nueva colla infantil 
y en este acto los podremos conocer de 
forma más cercana. Podremos saber el 
origen del proyecto, saber qué y cómo lo 
hacen. Participarán también los tabalers y 
podremos ver la exposición de la historia de 
la colla y de los nuevos vestidos.

25 25
JUNY JUNIODilluns Lunes

“Tast de festa major”: 
presentació del nou 
gegantó
A càrrec de l’Associació Cul-
tural i Folklòrica d’Abrera 
19.00 h – 20.00 h
BIBLIOTECA JOSEP ROCA I BROS (CARRER 
DE FEDERICO GARCÍA LORCA, 17)

Coneixem els gegants i els grallers d’Abrera. 
L’Associació Cultural i Folkòrica d’Abrera ens 
presentarà el nou gegantó.

“Tast de festa major”: 
presentación del nue-
vo gegantó
A cargo de la Asocia-
ción Cultural i Folklòrica 
d’Abrera 
19.00 h – 20.00 h
BIBLIOTECA JOSEP ROCA I BROS (CARRER 
FEDERICO GARCIA LORCA, 17)

Conozcamos a los gegants y los grallers de 
Abrera. La Associació Cultural i Folkòrica 
d’Abrera nos presentará el nuevo gegantó.

26 26
JUNY JUNIODimarts Martes

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”.





Divendres 29 juny

D’11 a 13 h i de 16 a 19 h

Portes Obertes 
a Ràdio Abrera!
Vine a veure’ns al carrer de Casamada, 14 i celebra 
amb nosaltres el primer aniversari dels nous estudis!

Descobreix com es fa la ràdio en directe, participa 
en el sorteig especial de Festa Major de Ràdio Abrera 
i gaudeix d’un petit refrigeri. I només per venir, 
emporta’t un regal de l’emissora! (*)

I segueix tota la programació de la Festa Major 
d’Abrera a L’Agenda de Ràdio Abrera!

(*) Fins a exhaurir-ne existències

Ajuntament d’Abrera
Regidoria de Comunicació

Més informació: 
Al 107.9 fm, a radioabrera.cat 
i a l’aplicació gratuïta 
per a dispositius mòbils.

anuncio-radio-abrera.indd   1 12/6/18   13:50





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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Teatre infantil:
A l’aventura
Amb la cia. El Pot Petit 
18.30 h – 19.30 h
ESCENARI TRUETA (PLAÇA DEL DOCTOR 
TRUETA) 

La Jana, en Pau i la Melmelada Band s’han 
proposat que no quedi cap nen i nena, cap 
mare, pare, avi, àvia, i animals haguts i per 
haver, sense poder viure una aventura! Així, 
doncs, ens presentaran nous personatges 
d’El Pot Petit i noves històries que ens faran 
gaudir d’un concert molt festiu i participatiu! 
Amb la col·laboració de la Xarxa Abrera.

Inici de les finals del 
30è Campionat de 
frontó per parelles
19.00 h – 22.00 h
FRONTONS MUNICIPALS (PASSEIG DE 
L’ESTACIÓ, 20)

Diversió i esport assegurat!

Masterclass de zumba
19.30 h – 20.30 h
ESCENARI CASALS (PLAÇA DE PAU CASALS)

No podrem parar de ballar amb la masterclass 
de zumba dirigida a tots els públics. Reparti-
rem samarretes als 100 primers participants. 
Un cop acabada la masterclass ens posarem 
tots plegats la samarreta i farem una fotografia 
per tal d’immortalitzar el moment. Compta-
rem amb un servei d’acollida pels infants d’1 a 5 
anys mentre duri la masterclass.

Teatro infantil:
A l’aventura
Con la cia. El Pot Petit 
18.30 h – 19.30 h
ESCENARIO TRUETA (PLAZA DEL DOCTOR 
TRUETA) 

¡Jana, Pau y Melmelada Band se han propuesto 
que no quede ningún niño ni niña, madre, padre, 
abuelos y abuelas ni animales habidos ni por 
haber, sin poder vivir una aventura! Así pues, nos 
presentarán nuevos personajes del Pot Petit 
y nuevas historias, ¡que nos harán disfrutar 
de un concierto muy festivo y participativo! 
Con la colaboración de la Xarxa Abrera. 

Inicio de las finales del 
30º Campeonato de 
frontón por parejas
19.00 h – 22.00 h
FRONTONES MUNICIPALES (PASSEIG DE 
L’ESTACIÓ, 20)

¡Diversión y deporte asegurado!

Masterclass de zumba
19.30 h – 20.30 h
ESCENARIO CASALS (PLAZA DE PAU CASALS)

No podremos parar de bailar con la master-
class de zumba dirigida a todos los públicos. 
Repartiremos camisetas a los 100 primeros 
participantes. Una vez finalizada la master 
class nos podremos la camiseta y haremos una 
fotografía para inmortalizar el momento. Conta-
remos con un servicio de guardería para niños 
de 1 a 5 años mientras dure la masterclass.

27 27
JUNY JUNIODimecres Miércoles

Escuma de colors 
infantil per l’Abrera 
Pride
12.00 h – 13.00 h
ESCENARI CASALS (PLAÇA DE PAU CASALS)

Volem compartir amb tots i totes vosaltres 
l’arribada del dia Internacional de LGTBI. A 
Abrera reivindiquem la igualtat i la llibertat de 
drets. Organitzem una festa de l’escuma de 
colors dirigida a petits i grans. Acompanyada 
de música, no podreu parar de saltar i ballar.
Al finalitzar l’escuma, podreu gaudir d’un 
pica – pica refrescant.

Espuma de colores 
infantil por el Abrera 
Pride
12.00 h – 13.00 h
ESCENARIO CASALS (PLAZA DE PAU CASALS)

Queremos compartir con todos y todas voso-
tras la llegada del día Internacional del LGTBI. En 
Abrera reivindicamos la igualdad y la libertad de 
derechos. Organizamos una fiesta de la espuma 
de colores dirigida a pequeños y grandes. 
Acompañada de música, no podremos parar de 
saltar y bailar.  Al finalizar la espuma, podremos 
disfrutar de un pica-pica refrescante.

28 28
JUNY JUNIODijous Jueves





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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Orxatada amb fartons
18.30 h – 19.00 h
ESCENARI CASALS (PLAÇA DE PAU CASALS)

Enguany, l’AMPA de l’Escola Ernest Lluch 
organitza, amb la col·laboració de la resta 
d’AMPES de les escoles d’Abrera, el berenar 
de Festa Major. Orxata ben fresqueta per a 
tothom acompanyada de fartons! 

Xarivari Blues
Amb la cia. Circo Los

19.30 h – 20.30 h
ESCENARI CASALS (PLAÇA DE PAU CASALS)

Malabars, monocicles, llits elàstics, equilibris 
impossibles, vertiginoses acrobàcies i ele-
gància, en una sorprenent escenografia amb 
molt d’humor i divertides coreografies al 
ritme de la música de “The Blues Brothers”. 

Festa Pride
El dia 28 de juny és el Dia Internacional de 
LGTBI. Des de la regidoria d’Igualtat es treballa 
conjuntament amb la ciutadania del nostre 
municipi per a la igualtat, per garantir els drets 
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals, per a erradicar LGTBIfòbia i con-
tra tot tipus de discriminació de  persones per 
raó de la seva orientació sexual, identitat de 
gènere o expressió de gènere…Abrera acollirà 
la primera FESTA PRIDE. 

Participació d’entitats i 
associacions locals

20.30 h – 21.45 h
ESCENARI CAN MORRAL (PARC DE CAN 
MORRAL)

Inici de la FESTA PRIDE amb la lectura del 
manifest i la participació de les entitats i les 
associacions locals per la realització d’un 
espectacle conjunt. Col·laboren les entitats 
Vive y Baila, Escola Juan Antonio Garcia, 
Bram de Foc, Dones i Futur, Abrera Contra la 
Violència de Gènere i el grup de Hip hop del 
Casal de Joves.

DJ’s Yogur Griego
21.45 h – 23.00 h
ESCENARI CAN MORRAL (PARC DE CAN 
MORRAL)

S’entrena per primera vegada a Abrera DJ’s 
Set Yogur Griego composat per Ainoa Long-
bottom i Santi Cámara. Podreu escoltar la 
música d’ahir i d’avui, una barreja dels millors 
temes dels anys 80, 90 i 00.

Horchatada con fartons
18.30 h – 19.00 h
ESCENARIO CASALS (PLAZA DE PAU CASALS)

Este año el AMPA de la escuela Ernest Lluch 
organiza, con la colaboración del resto de 
AMPAS de las escuelas de Abrera, la merien-
da de Festa Major. ¡Horchata bien fresquita 
para todo el mundo acompañada de fartons! 

Xarivari Blues
Con la cia. Circo Los

19.30 h – 20.30 h
ESCENARIO CASALS (PLAZA DE PAU CASALS)

Malabares, monociclos, camas elásticas, equilibrios 
imposibles, vertiginosas acrobacias, elegancia y 
mucho humor, en una sorprendente escenogra-
fía con mucho humor y divertidas coreografías al 
ritmo de la música de “The Blues Brothers”.

Fiesta Pride
El día 28 de junio es el Día Internacional de 
LGTBI.  Desde la regidoria d’Igualtat se trabaja 
conjuntamente con la ciudadanía de nuestro 
municipio para la igualdad, para garantizar los 
derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans-
géneros e intersexuales, para erradicar LGTBI-
fobia y contra todo tipo de discriminación de  
personas por razón de su orientación sexual, 
identidad de género o expresión de género…
Abrera acogerá la primera FIESTA PRIDE.

Participación de entidades 
y asociaciones locales

20.30 h – 21.45 h
ESCENARIO CAN MORRAL (PARC DE CAN 
MORRAL)

Inicio de la FIESTA PRIDE con la lectura del 
manifesto y la participación de las entidades 
y las asociaciones locales para la realización 
de un espectáculo conjunto. Colaboran las 
entidades Vive y Baila, Escola Juan Antonio 
Garcia, Bram de Foc, Dones i Futur, Abrera 
Contra la Violència de Gènere y el grupo de 
Hip hop del Casal de Joves.

DJ’s Yogur Griego
21.45 h – 23.00 h
ESCENARIO CAN MORRAL (PARC DE CAN 
MORRAL)

Se estrena por primera vez en Abrera DJ’s 
Set Yogur Griego compuesto por Ainoa Long-
bottom y Santi Cámara. Podremos escuchar 
la música de ayer y hoy, una mezcla de los 
mejores temas de los años 80, 90 y 00.

28 28
JUNY JUNIODijous Jueves





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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Concert de l’Escola 
Municipal de Música 
d’Abrera
22.00 h – 23.55 h
ESCENARI TRUETA (PLAÇA DEL DOCTOR 
TRUETA) 

Concert amb música d’autors locals com 
Frank Bonilla i Manela Delgado, temes clàssics 
del jazz i música de cinema, entre d’altres.
A càrrec de la coral de joves i adults, el com-
bo jove, la banda i un dels combos d’adults.
Gaudeix de la música en directe!

Espectacle DJ’s The 
Tripletz + BigTour
23.00 h – 02.00 h
ESCENARI CAN MORRAL (PARC DE CAN 
MORRAL)

A continuació comptarem amb l’espectacle 
DJ’s Set de “The Tripletz” al costat de #Big-
Friday, ballarins, focs artificials, escenografia 
mapping gegant i molt conffeti.

Concierto de la Esco-
la Municipal de Músi-
ca d’Abrera
22.00 h – 23.55 h
ESCENARIO TRUETA (PLAZA DEL DOCTOR 
TRUETA) 

Concierto con música de autores locales como 
Frank Bonilla y Manela Delgado, temas clásicos 
del jazz y la música del cine entre otros.
A cargo de la coral de jóvenes y adultos, el 
combo joven, la banda y uno de los combos 
de adultos. ¡Disfruta de la música en vivo!

Espectáculo The Tri-
pletz + BigTour
23.00 h – 02.00 h
ESCENARIO CAN MORRAL (PARC DE CAN 
MORRAL)

A continuación contaremos con el espectácu-
lo DJ’s Set de “The Tripletz” al lado de #BigFri-
day, bailarines, fuegos artificiales, escenografía 
mapping gigante y mucho confeti. 

28 28
JUNY JUNIODijous Jueves

Classe de ioga
A càrrec de Vive y Baila 
09.30 h – 10.30 h
PARC DE L’ESTACIÓ

Un espai acollidor i únic per fer una classe re-
laxant de ioga amb la Loli, de l’Associació Vive 
y Baila. Porta una tovallola i  començar la Festa 
Major amb la ment oberta.  

Portes obertes de
Ràdio Abrera
11.00 h – 13.00 h i 16.00 h - 19.00 h
RÀDIO ABRERA (CARRER DE CASAMADA, 14)

Amb regals i sorpreses per celebrar el primer 
aniversari dels nous estudis!

Clase de yoga
A cargo de Vive y Baila 
09.30 h – 10.30 h
PARC DE L’ESTACIÓ

Un espacio acogedor y único para realizar una 
clase relajante de yoga con Loli, de la Asocia-
ción Vive y Baila. Trae una toalla y empieza la 
Festa Major con la mente abierta. 

Puertas abiertas de
Ràdio Abrera
11.00 h – 13.00 h y 16.00 h - 19.00 h
RÀDIO ABRERA (CARRER DE CASAMADA, 14)

¡Con regalos y sorpresas para celebrar el 
primer aniversario de los nuevos estudios!

29 29
JUNY JUNIODivendres Viernes
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Espectacle infantil
11.30 h – 14.30 h
PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH
(PASSEIG DE L’ESTACIÓ, 15)

Podreu gaudir d’un divertidíssim parc de 
jocs d’enginy, refrescants i aquàtics. També 
hi haurà dos inflables d’aigua per poder passar 
millor la calor. Us hi esperem a tots i totes!

Concert vermut 
Amb 3 Lonely Men   
13.00 h – 14.00 h
HORT DE LA PARRÒQUIA (PASSEIG DE 
L’ESGLÉSIA, 9)

Després de la celebració de la Missa per Sant 
Pere es una ocasió ideal, en plena Festa Ma-
jor d’Abrera, per fer el vermut, compartir una 
bona estona i poder brindar. Ens oferiran un 
recorregut per les grans cançons del cinema 
a ritme de jazz, swing i altres estils.

3r Campionat de ska-
te i scooter Montse-
rrat Centre Abrera
16.30 h –20.00 h
PÀRQUING EXTERIOR MONTSERRAT CEN-
TRE ABRERA

Les inscripcions són gratuïtes, al mateix 
circuit, a partir de les 16.30 h. Les bases i les 
inscripcions es podran consultar al web www.
montserratcentre.com i a www.tuskate.com. 

Mostra de teatre
Amb l’Aula de Teatre de 
Martorell

17.00 h – 18.00 h
GIMNÀS DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH (PAS-
SEIG DE L’ESTACIÓ, 15)

Mostra de teatre extraescolar de les escoles 
d’Abrera. El grup de 1r, 2n i 3r interpretaran 
“Imaginem personatges”, i el grup de 5è i 6è, 
“Recitem poemes i t’expliquem un conte” i 
“L’era del sol i la lluna”.

Espectáculo infantil
11.30 h – 14.30 h
PATIO DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH
(PASSEIG DE L’ESTACIÓ, 15)

Podremos disfrutar de un divertidísimo 
parque de juegos de ingenio, refrescantes 
y acuáticos. También contaremos con dos 
inflables de agua para poder pasar mejor el 
calor. ¡Os esperamos a todos y todas!

Concierto vermut 
Con 3 Lonely Men   
13.00 h – 14.00 h
HORT DE LA PARRÒQUIA (PASSEIG DE 
L’ESGLÉSIA, 9)

Después de la celebración de la Misa de 
Sant Pere es una ocasión ideal, en plena 
Festa Major de Abrera, para hacer el vermut, 
compartir un buen rato y poder brindar. Nos 
ofrecerán un recorrido por las grandes can-
ciones del cine a ritmo de jazz, swing y otros 
estilos para las grandes canciones del cine.

3er Campeonato de 
skate y scooter Montse-
rrat Centre Abrera
16.30 h –20.00 h
PARQUING EXTERIOR MONTSERRAT CEN-
TRE ABRERA

Las inscripciones son gratuitas en el mismo 
circuito a partir de les 16.30 h. La participa-
ción es gratuita. Las bases y las inscripciones 
se podrán consultar en la página web  www.
montserratcentre.com y a www.tuskate.com.  

Muestra de teatro
Con el Aula de Teatre de 
Martorell

17.00 h – 18.00 h
GIMNASIO DE LA ESCUELA ERNEST LLUCH 
(PASSEIG DE L’ESTACIÓ, 15)

Muestra de teatro extraescolar de las escuelas 
de Abrera. Los grupos de 1º, 2º y 3º interpreta-
rán “Imaginem personatges”, el grupo de 5º y 
6º “Recitem poemes i t’expliquem un conte” y 
“L’era del sol i la lluna”.
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Sardanes
Amb la Cobla La Principal 
de la Bisbal

17.00 h – 19.00 h
ESCENARI CASALS (PLAÇA DE PAU CASALS)

Considerada una de les millors cobles de 
sardanes del moment, a més de ser una 
cobla que ha existit des que es toquen sar-
danes. Ens oferiran la ballada a la plaça de 
Pau Casals i comptarem amb la participació 
d’Abrera Sardanista. 

Joc de detectius
“El cas de la Pizzeria 
Tomassi” 
18.00 h – 20.00 h
PARC DE L’ESTACIÓ

Està recomanat per a persones de més de 
18 anys, però és apte a partir dels 12 anys, 
sempre que es vagi acompanyat d’un adult.
Us hi esperem!
Inscripcions fins al dimecres 27 de juny, 
matins, de 10.00 h a 14.00 h, i tardes de 
dimecres, de 16.00 h a 18.00 h, al Casal de 
Joves (plaça del Rebato, 1) i també per co-
rreu: joventut@ajuntamentabrera.cat. 

Taller de Capgrossos
A càrrec de l’Associació 
Blanc de Guix

18.00 h – 21.00 h
HOTEL D’ENTITATS (PLAÇA DE LES ESCO-
LES VELLES, 1)

Segona part del taller, en què acabarem els 
capgrossos que vam començar en la prime-
ra sessió del dilluns 25 de juny.

Exhibició de ball
A càrrec de Juventudes 
Rocieras

18.00 h – 20.30 h
ESCENARI TRUETA (PLAÇA DEL DOCTOR 
TRUETA) 

Juventudes Rocieras presenten una propos-
ta amb moltes coreografies i temàtiques de 
ball. Un cop més, ens demostraran per, Festa 
Major, el gran planter de ballarins i ballarines 
que hi ha al nostre poble. Amb la participació 
de Carmen Carrasco i Antonio Buoza.

Sardanas
Con la Cobla La Principal 
de la Bisbal

17.00 h – 19.00 h
ESCENARIO CASALS (PLAZA DE PAU CASALS)

Considerada una de les mejores coblas de 
sardanas del momento, además de ser una 
cobla que ha existido desde que se tocan 
sardanas. Nos ofrecerán el baile en la Plaza 
Pau Casals y contaremos con la participa-
ción de Abrera Sardanista. 

Juego de detectives
“El caso de la Pizzería 
Tomassi” 
18.00 h – 20.00 h
PARC DE L’ESTACIÓ

Está recomendado para personas de más 
de 18 años, pero es apto a partir de los 12 
años siempre y cuando se vaya acompaña-
do de un adulto. ¡Os esperamos!
Inscripciones hasta el miércoles 27 de junio, 
mañanas de 10.00 h a 14.00 h, y tardes de 
miércoles de 16.00 h a 18.00 h, en el Casal 
de Joves (plaça del Rebato, 1) y también por 
e-mail: joventut@ajuntamentabrera.cat.  

Taller de Capgrossos
A cargo de la Asociación 
Blanc de Guix

18.00 h – 21.00 h
HOTEL D’ENTITATS (PLAZA DE LES ESCO-
LES VELLES, 1)

Segunda parte del taller, en la que acabare-
mos los capgrossos que empezamos en la 
primera sesión del dilluns 25 de junio.

Exhibición de baile
A cargo de las Juventudes 
Rocieras

18.00 h – 20.30 h
ESCENARIO TRUETA (PLAZA DEL DOCTOR 
TRUETA) 

Las Juventudes Rocieras presentan una pro-
puesta con muchas coreografías y temáti-
cas de baile. Una vez más, nos demostrarán 
para Festa Major el gran plantel de bailarines 
y bailarinas que hay en nuestro pueblo. 
Con la participación de Carmen Carrasco y 
Antonio Buoza.
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Concert de la tarda
Amb l’Orquestra La Princi-
pal de la Bisbal

20.00 h – 22.00 h
ESCENARI CASALS (PLAÇA DE PAU CASALS)

La Principal fa més de cent anys que és 
present a totes les grans festes del país. 
A Abrera faran un homenatge a les grans 
orquestres de la història de la música.

Fanfàrria
Amb la Balkan Paradise 
Orchestra

21.00 h – 22.00 h
INICI DEL RECORREGUT, A L’ESCENARI 
CASANOVA, FINS A LA PLAÇA DE LA CONS-
TITUCIÓ

La Balkan Paradise Orchestra és un labora-
tori de sons, ritmes i tradicions que va néixer 
de l’energia i la música balcànica per esde-
venir una fanfàrria inusual, original i explo-
siva. Integrada per 8 instrumentistes, totes 
dones, la BPO, com ja se les coneix, són les 
guanyadores del Premi Sons de la Mediterrà-
nia 2017 i 1r Premi al Festival Haizetara 2017 
(Concurs Internacional de Grups de Música 
de Carrer. Biscaia).

Pregó de Festa Major
A càrrec del Mag Marín

22.00 h – 22.45 h
BALCÓ DE L’AJUNTAMENT 

El flamant guanyador del programa “Pura 
magia”, de TVE, Premi Nacional de Màgia 
d’Espanya, França i Portugal, el Mag Marín, 
serà el pregoner d’enguany. Màgia, música i 
humor es barregen en un mateix espectacle. 
Gaudirem amb l’original màgia de Marín, 
així com de la seva absoluta incontinència 
verbal! 

Correfoc de Festa
Major
Amb la Colla de Diables 
Bram de Foc d’Abrera

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, Ball de Diables de Vila-seca i 
Colla de Diables Salnitrats de Collbató. 

Concierto de tarde
Con la Orquesta La Princi-
pal de la Bisbal

20.00 h – 22.00 h
ESCENARIO CASALS (PLAZA DE PAU CASALS)

La Principal lleva más de cien años actuando 
en todas las grandes fiestas del país.
En Abrera harán un homenaje a las grandes 
orquestas de la historia de la música.

Fanfàrria
Con la Balkan Paradise 
Orchestra

21.00 h – 22.00 h
INICIO RECORRIDO EN ESCENARIO CASA-
NOVA HASTA A LA PLAZA DE LA CONSTI-
TUCIÓ

La Balkan Paradise Orchestra es un labora-
torio de sonidos, ritmos y tradiciones nacida 
de la energía y la música balcánica para 
convertirse en una fanfarria inusual, original 
y explosiva. Integrada por 8 instrumentistas, 
todas ellas mujeres, la BPO, como ya se las 
conoce, son les ganadoras del Premi Sons 
de la Mediterrània 2017 y el 1r Premio al Fes-
tival Haizetara 2017 (Concurso Internacional 
de Grupos de Música de Calle de Bizkaia).

Pregón de Festa Major
A cargo del Mago Marín

22.00 h – 22.45 h
BALCÓN DE AYUNTAMIENTO 

El flamante ganador del programa “Pura 
magia” de TVE, Premio Nacional de magia 
de España, Francia y Portugal, el Mago Marin 
será el pregonero de este año. Magia, música 
y humor se mezcla en un mismo espectá-
culo. ¡Disfrutaremos con la original magia de 
Marín, así como de su absoluta incontinen-
cia verbal! 

Correfoc de Festa
Major
Con la Colla de Diables 
Bram de Foc d’Abrera

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 d’Abrera, Ball de Diables de Vila-seca y 
Colla de Diables Salnitrats de Collbató. 
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Espectacle pirotècnic
A càrrec de la Colla de Dia-
bles Bram de Foc d’Abrera

23.45 h – 23.55 h
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA 

Espectacular piromusical a la plaça de 
l’Església per posar punt final al correfoc de 
Festa Major.

Ball de Nit
Amb l’Orquestra La Princi-
pal de la Bisbal

23.55 h – 03.00 h
ESCENARI CASALS (PLAÇA DE PAU CASALS) 

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

Festa Major Jove
Amb el Grup de versions 
Hey Pachucos

23.55 h – 02.00 h
ESCENARI CAN MORRAL (PARC DE CAN 
MORRAL)

Són un grup de versions que ofereixen “hits” 
actuals i altres d’imprescindibles de tota 
la vida, passant per tots els estils. A més a 
més, hi sumen un element definitiu i que 
els diferencia de la resta, una interpretació 
enèrgica i potent, sense pausa i amb molt de 
dinamisme.

Festa Major Jove
Festa Màxima FM

02.00 h – 05.00 h
ESCENARI CAN MORRAL (PARC DE CAN 
MORRAL)

La festa de la ràdio de música “dance” més 
important del país arriba a Abrera amb els 
locutors i DJ’s Enric Font & Héctor Ortega.
Viu l’experiència dels millors “hits” que so-
nen actualment a la ràdio. 

Espectáculo
pirotécnico
A cargo de la Colla de Dia-
bles Bram de Foc d’Abrera

23.45 h – 23.55 h
PLAZA DE LA IGLESIA 

Espectacular piromusical en la Plaza de la 
Iglesia para poner punto y final al correfoc de 
Festa Major.

Baile de Noche
Con la Orquesta La Princi-
pal de la Bisbal

23.55 h – 03.00 h
ESCENARIO CASALS (PLAZA DE PAU CASALS) 

Abrimos las sesiones de baile con temas 
desde los clásicos más bailables hasta las 
versiones más modernas y actuales, para 
que las disfruten todo tipo de públicos.
A la media parte, Manel Llopis, nuestro que-
rido profesor de salsa y kizomba, ofrecerá 
una muestra de baile. 

Festa Major Jove
Con el Grupo de versiones 
“Hey Pachucos”

23.55 h – 02.00 h
ESCENARIO CAN MORRAL (PARC DE CAN 
MORRAL)

Son un grupo de versiones que ofrecerán 
“hits“ actuales y otros imprescindibles de 
toda la vida, pasando por todos los estilos. 
Además, le suman un elemento definitivo 
y que los diferencia del resto, una interpre-
tación enérgica y potente, sin pausa y con 
mucho dinamismo.

Festa Major Jove
Festa Màxima FM

02.00 h – 05.00 h
ESCENARIO CAN MORRAL (PARC DE CAN 
MORRAL)

La fiesta de la radio de música “dance“ más 
importante del país llega a Abrera de la 
mano de los locutores y DJ’s Enric Font & 
Héctor Ortega.
Vive la experiencia de los mejores “hits“ que 
actualmente suenan en la radio. 
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Trobada de xapes
A càrrec dels Amics de les 
xapes d’Abrera

09.30 h – 13.00 h
CENTRE POLIVALENT (PLAÇA DEL REBATO, 1)

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 i intercanviar xapes. 

Espectacle “Ball a 
l’aigua”
Amb la Cia. L’Ou Ferrat

11.30 h – 13.00 h
ESCENARI CASANOVA (PLAÇA DE RAFAEL 
CASANOVA)

Un espectacle amb danses, gags i jocs. Músi-
ca en directe mesclada amb bases elec-
tròniques i art plàstica: durant l’espectacle, 
pintarem un grafit de 10 m2. 
I acabarem amb un bany d’escuma!

Porró electrònic 
Amb DJ Andreu Presas + 
DJ Pepero

12.00 h – 16.00 h
PARC DE L’ESTACIÓ

Música electrònica i house per a famílies 
amb DJ Andreu Presas i DJ Pepero.
Hi haurà servei de begudes i pica-pica.

XV Torneig Pere Palau 
d’Escacs 
Partides Llampec
A càrrec de l’Associació 
d’Escacs d’Abrera

17.00 h – 19.00 h
ESCENARI CASANOVA (PLAÇA DE RAFAEL 
CASANOVA)

D’aquest any, no passa! 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. Places 
limitades. Hi haurà trofeus per les diferents 
categories: campió absolut, local, sub-18, 
sub-14 i sub-10. 

Encuentro de chapas
A cargo de los Amics de les 
xapes d’Abrera

09.30 h – 13.00 h
CENTRE POLIVALENT (PLAZA DEL REBATO, 1)

Los coleccionistas de chapas de cava tienen 
una nueva oportunidad para poder com-
partir su afición. Si lo eres, podrás mirar, 
remover e intercambiar chapas. 

Espectáculo “Ball a 
l’aigua”
Con la Cia. L’Ou Ferrat

11.30 h – 13.00 h
ESCENARIO CASANOVA (PLAZA DE RAFAEL 
CASANOVA)

Un espectáculo con danzas, gags y juegos. 
Música en directo mezclada con bases elec-
trónicas y arte plástica: durante el espectá-
culo, pintaremos un graffiti de 10 m2. 
¡Acabaremos con un baño de espuma!

Porró electrònic 
Con DJ Andreu Presas + 
DJ Pepero

12.00 h – 16.00 h
PARC DE L’ESTACIÓ

Música electrónica y house para familias con 
DJ Andreu Presas y DJ Pepero.
Habrá servicio de bebidas y pica-pica.

XV Torneo Pere Palau 
de Ajedrez 
Partidas Relámpago
A cargo de la Asociación 
de Ajedrez de Abrera

17.00 h – 19.00 h
ESCENARIO CASANOVA (PLAZA DE RAFAEL 
CASANOVA)

¡De este año, no pasa! Si no has probado 
nunca jugar al ajedrez, para la Festa Major lo 
podrás hacer. El formato de partidas rápidas 
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. 
Plazas limitadas. Habrá trofeos para las 
distintas categorías: local, sub.-18, sub.-14 y 
sub.-10. 
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   ABRERA CIRCUS 
2a edició d’Abrera Circus: un espai de 
circ per a tota la família
La caravana del circ ha aparcat de nou al pati 
de l’Escola Ernest Lluch. A l’Abrera Circus, 
tot és possible.

17.00 h – 20.00 h 

Maquillatge / Instal·lació Sen-
sorial 
A càrrec d’Avalot - Les Colomes 

PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH
Espai de joc creat amb estructures de psi-
comotricitat, jocs sensorials, creació lliure 
amb fusta natural, espai de relax, sorral de 
cereals… Totes les edats.

Instal·lació Sensorial 
Amb l’Avalot - Les Colomes 

GIMNÀS DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH
Experiència sensorial a partir dels elements 
de la natura i/o l’entorn. Desperta els teus 
sentits tot apropant-te a la natura. Per a 
nens/ es d 1 a 12 anys.

Taller “El Jardí dels Sentits
Corporals”
Amb Les Colomes 

PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH
Els participants trobaran diferents zones: la 
caseta de la llum (sentit vista); la caseta de 
la música (sentit oïda), el laboratori (sentits 
olfacte i gust) i el món de les caixes (sentit 
tacte). L’espai inclou una zona de  maquillat-
ge. Per a nens/ es d’1 a 5 anys.

Instal·lació “El Pájaro
Carpintero ”
A càrrec de la cia. Va de Bòlit

PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH
Espai de joc creat amb estructures de psi-
comotricitat, jocs sensorials, creació lliure 
amb fusta natural, espai de relax, sorral de 
cereals…Totes les edats.

Cercavila de la “Inoxidable
Marching Band”
Amb la cia. L’Avalot 

ITINERANT. SORTIDA DES DEL PATI DE 
L‘ESCOLA ERNEST LLUCH
La Inoxidable Marching Band serà la 
encarregada d’amenitzar l’Abrera Circus 
i anirà per tota la vil·la amb una cercavila 
musical per convidar a tothom gaudir del 
circ, espectacles i altres meravelles. Tots 
els públics.

   ABRERA CIRCUS 
2a edición de Abrera Circus: un espa-
cio de circo para a toda la familia
La caravana del circo ha aparcado de nuevo 
en el patio de la Escuela Ernest Lluch. En el 
Abrera Circus, todo es posible.

17.00 h – 20.00 h 

Maquillaje / Instalación Senso-
rial
A cargo de “Avalot - Les Colomes” 

PATIO DE LA ESCUELA ERNEST LLUCH
Espacio de juego creado con estructuras de 
psicomotricidad, juegos sensoriales, creación 
libre con madera natural, espacio de relax, 
arenero de cereales... Todas las edades.

Instalación Sensorial 
Con Avalot - Les Colomes

GIMNASIO DE LA ESCUELA ERNEST LLUCH
Experiencia sensorial a partir de los elemen-
tos de la naturaleza y/o el entorno. Despierta 
tus sentidos acercándote a la naturaleza.
Para niños/niñas de 1 a 12 años.

Taller “El Jardín de los Sentidos 
Corporales”
Con “Les Colomes”  

PATIO DE LA ESCUELA ERNEST LLUCH
Los participantes encontrarán diferentes 
zonas: la casita de la luz (sentido vista); la 
casita de la música (sentido oído), el labora-
torio (sentido olfato y gusto) y el mundo de 
las cajas (sentido tacto). El espacio incluye 
una zona de  maquillaje. Para niños/as de 1 a 
5 años.

Instalación “El Pájaro
Carpintero ”
A cargo de la cia. Va de Bòlit 

PATIO DE LA ESCOLA ERNEST LLUCH
Espacio de juego creado con estructuras 
de psicomotricidad, juegos sensoriales, 
creación libre con madera natural, espacio 
de relax, arenero de cereales… Todas las 
edades.

Cercavila de la “Inoxidable
Marching Band”
Amb la cia. L’Avalot  

ITINERANTE. SALIDA DES DEL PATIO DE LA 
ESCUELA ERNEST LLUCH
La Inoxidable Marching Band será la encar-
gada de amenizar el Abrera Circus e irá por 
todo el pueblo con una cercavila musical 
para invitar a todo el mundo a disfrutar del 
circo, espectáculos y otras maravillas. Todos 
los públicos. 
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Exhibició de zumba
A càrrec de Vive y Baila

18.30 h – 20.30 h
ESCENARI TRUETA (PLAÇA DEL DOCTOR 
TRUETA) 

Viu la Festa Major ballant! Amb l’energia i el 
bon rotllo que les caracteritza, les noies de 
zumba oferiran una exhibició i classes per-
què et puguis unir al seu bon ritme.

Cercavila Tradicional 
de Festa Major
Amb l’Associació Cultural i Folklòri-
ca d’Abrera, geganters de Montor-
nès del Vallès, Sant Cugat Sesga-
rrigues, Moià, la Beguda, Olesa de 
Montserrat i Esparreguera

19.00 h – 21.30 h

Inici del recorregut, al carrer Rebato, i final a 
la plaça de l’Ajuntament. 
Enguany, l’Associació Cultural i Folklòrica 
d’Abrera convida els Geganters de Castell-
defels, Montornès del Vallès, Sant Cugat Ses-
garrigues, Moià, la Beguda, Olesa de Montse-
rrat i Esparreguera. En arribar a la plaça de 
l’Ajuntament, es farà l’acte d’apadrinament 
del nou gegantó d’Abrera.
Hi haurà pica-pica per a tothom.

Correfoc Infantil de 
Festa Major 
Amb la nova colla infantil 
de Bram de Foc 

21.30 h – 22.30 h

Després de la Cercavila Tradicional de Festa 
Major, inici del correfoc infantil amb la Colla 
de Diables Infantil Bram de Foc d’Abrera, la 
Cabra petita de Reus i els Diablots de Sant 
Andreu de la Barca. 

Exhibición de zumba
A cargo de Vive y Baila

18.30 h – 20.30 h
ESCENARIO TRUETA (PLAZA DEL DOCTOR 
TRUETA) 

¡Vive la Festa Major bailando! Con la energía 
y el buen rollo que las caracteriza, las chicas 
de Zumba ofrecerán una exhibición y clases 
para que te puedas unir a su buen ritmo.

Cercavila Tradicional 
de Festa Major
Con la Asociación Cultural i Folklòri-
ca d’Abrera, geganters de Montornès 
del Vallès, Sant Cugat Sesgarrigues, 
Moià, La Beguda, Olesa de Montse-
rrat y Esparreguera

19.00 h – 21.30 h

Inicio del recorrido en la calle Rebato y final 
en la plaza del Ayuntamiento. 
Este año, la Asociación Cultural i Folklòrica 
d’Abrera invita a los Geganters de Montor-
nès del Vallès, Sant Cugat Sesgarrigues, 
Moià, La Beguda, Olesa de Montserrat y 
Esparreguera. Al llegar a la plaza del Ayunta-
miento se realizará el acto de apadrina-
miento del nuevo gegantó de Abrera. 
Habrá pica-pica para todo el mundo.

Correfoc Infantil de 
Festa Major 
Con la nueva colla infantil 
de Bram de Foc 

21.30 h – 22.30 h

Después de la Cercavila Tradicional de Festa 
Major, inicio del correfoc infantil la Colla de 
Diables Infantil Bram de Foc d’Abrera, la 
Cabra petita de Reus y los Diablots de Sant 
Andreu de la Barca. 

30 30
JUNY JUNIODissabte Sábado
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30 30
JUNY Dissabte

   ABRERA CIRCUS 
20.00 h - 21.00 h

Espectacle “Mr. Stromboli”
Amb la Cia. El que ma queda de teatre i 
L’Avalot Teatre 

PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH
Mr. Stromboli és un firaire molt especial, un 
xerraire venedor d’elixirs miraculosos que 
recorre pobles i fires presentant els seus 
invents i els seus fenòmens.
No ho dubtin ni un moment. Passin i vegin, i 
descobreixin els secrets de Mr. Stromboli!
Tots els públics.

Concert de Festa
Major
Amb l’Orquestra Selvatana

20.00 h – 22.00 h
ESCENARI CASALS (PLAÇA DE PAU CASALS) 

Vet aquí un dels actes més emblemàtics 
de la Festa Major d’Abrera. No et perdis 
l’actuació d’aquesta gran orquestra. Llums 
i colors amb la màxima qualitat musical i 
artística.

Hip-Hop al Carrer: 
Exhibició de Dansa 
Urbana 
A càrrec del Casal de Joves 
d’Abrera 

20.30 h – 21.00 h
ESCENARI TRUETA (PLAÇA DEL DOCTOR 
TRUETA) 

El hip-hop al Casal de Joves no para de 
créixer, i ja són 3 els grups formats per nois 
i noies d’entre 12 i 18 anys que cada dia 
s’esforcen per ser més bons ballarins.
Aquesta Festa Major, els Back4U i les 
Plug’n’Play –noves formacions d’aquest 
any– ens faran gaudir de l’essència de la dan-
sa urbana i ens tornaran als anys noranta.
Els Back2Beat –el grup més veterà– torna-
ran, un any més, per regalar-nos una peça 
amb molta força i complexitat tècnica 
que, passant per gairebé tots els estils del 
hip-hop, estem segurs que no deixarà ningú 
indiferent.
A càrrec de Carla Juárez, aquests joves ta-
lents posaran tota la il·lusió sobre l’escenari.

   ABRERA CIRCUS 
20.00 h - 21.00 h

Espectáculo “Mr. Stromboli”
Con la Cia. El que ma queda de teatre y 
el Avalot Teatre 

PATIO DE LA ESCUELA ERNEST LLUCH
Mr. Stromboli es un feriante muy especial, un 
vendedor parlanchín de elixires milagrosos 
que recorre pueblos y ferias presentando 
sus inventos y sus fenómenos.
No duden ni un momento. Pasen y vean, y 
¡descubran los secretos de Mr. Stromboli!
Todos los públicos.

Concierto de Festa
Major
Con la Orquesta Selvatana

20.00 h – 22.00 h
ESCENARIO CASALS (PLAZA DE PAU CASALS) 

He aquí uno de los actos más emblemáticos 
de la Festa Major de Abrera. No te pierdas 
la actuación de esta gran orquesta. Luces 
y colores con la máxima calidad musical y 
artística.

Hip-Hop en la calle: 
Exhibición de Danza 
Urbana 
A cargo del Casal de Joves 
de Abrera 

20.30 h – 21.00 h
ESCENARIO TRUETA (PLAZA DEL DOCTOR 
TRUETA) 

El hip-hop en el Casal de Joves no para de 
crecer, y ya son 3 los grupos formados por 
chicos y chicas de entre 12 y 18 años que 
cada día se esfuerzan para ser mejores 
bailarines.
Esta Festa Major, los ‘Back4U’ y los 
‘Plug’n’Play’ – nuevas formaciones de este 
año – nos harán disfrutar de la esencia de la 
danza urbana y nos llevarán de vuelta a los 
años noventa.
Los ‘Back2Beat’ – el grupo más veterano – 
volverán un año más para regalarnos una 
pieza con mucha fuerza y complejidad 
técnica que, pasando por casi todos los 
estilos del hip-hop, estamos seguros de que 
no dejará a nadie indiferente.
A cargo de Carla Juárez, estos jóvenes 
talentos pondrán toda su ilusión sobre el 
escenario.

JUNIO Sábado
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Festa Revival
Amb DJ Alfred Delgado i 
DJ Jordi Bosquet 

23.55 h – 05.00 h
ESCENARI CASANOVA (PLAÇA DE RAFAEL CASANOVA)

Després de l’èxit de l’any passat, enguany 
ens hem proposat fer una festa grossa 
basada en la música dels anys 80. Apta per a 
totes les edats!
No podrem parar de ballar amb la música 
que punxaran els dos DJ’s locals, que ens 
faran recordar aquelles nits de laca, llums de 
neó i marxa desenfadada. 

Ball de Nit 
Amb l’Orquestra Selvatana 

23.55 h – 3.00 h
ESCENARI CASALS (PLAÇA DE PAU CASALS) 

L’Orquestra Internacional Selvatana és la 
formació ideal que no pot faltar en una Festa 
Major de prestigi, ja que ofereix un ampli ven-
tall de possibilitats musicals i d’espectacle, 
que van des del concert clàssic fins al ball 
de gala.

Festa Major Jove  
Los 40 +  #BigTour -
IV Aniversari #BigFriday

23.55 h – 05.00 h
ESCENARI CAN MORRAL (PARC DE CAN 
MORRAL)

Tot canvia i evoluciona, la ràdio musical líder, 
amb els seus locutors estrella 
dels 40, Neus González & Sergi Sánchez, 
s’uneix a la familia #BIGFRIDAY
per crear una nit única, on la música i 
l’espectacle són els protagonistes. 

Fiesta Revival
Con DJ Alfred Delgado y 
DJ Jordi Bosquet 

23.55 h – 05.00 h
ESCENARIO CASANOVA (PLAÇA DE RAFAEL CASANOVA)

Tras el éxito del año pasado, este año nos 
hemos propuesto hacer una fiesta grande 
basada en la música de los años 80. ¡Apta 
para todas las edades!
No podemos parar de bailar con la música 
que pincharán los dos DJ’s locales, que nos 
harán recordar aquellas noches de laca, 
luces de neón y marcha desenfadada. 

Baile de Noche 
Con la Orquesta Selvatana 

23.55 h – 3.00 h
ESCENARIO CASALS (PLAZA DE PAU CASALS) 

La Orquesta Internacional Selvatana es la 
formación ideal que no puede faltar en una 
Festa Major de prestigio, ya que ofrece un 
amplio abanico de posibilidades musicales y 
de espectáculo, que van desde el concierto 
clásico hasta el baile de gala.

Festa Major Jove  
Los 40 +  #BigTour -
IV Aniversario #BigFriday

23.55 h – 05.00 h
ESCENARIO CAN MORRAL (PARC DE CAN 
MORRAL)

Todo cambia y evoluciona, la radio musical 
líder, con sus locutores estrella de los 40, 
Neus Gonzalez & Sergi Sànchez se unen a 
la familia #BIGFRIDAY para crear una noche 
única, en la que la música y el espectáculo 
son los protagonistas. 

30
JUNY Dissabte

30
JUNIO Sábado





DIVENDRES 29 JUNY
23.59 h - 05.00 h 

23.59 h - 02.00 h* 02.00 h - 05.00 h* 

DISSABTE 30 JUNY
23.59 h - 05.00 h 

DIUMENGE  1 JULIOL
16.30 h - 20.00h
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Mitja part del Ball de 
Nit: Exhibició de Ball
A càrrec de l’Associació 
Pas a Pas

01.00 h – 01.30 h
ESCENARI CASALS (PLAÇA DE PAU CASALS) 

Els alumnes de l’Associació Cultural Pas a 
Pas faran gaudir d’una demostració de ball 
amb tot el que han après durant l’any. 

Media parte del Baile 
de Noche: Exhibición 
de Baile
A cargo de la Asociación 
Pas a Pas

01.00 h – 01.30 h
ESCENARIO CASALS (PLAZA DE PAU CASALS) 

Los alumnos de la Associació Cultural Pas a Pas 
nos harán disfrutar con una demostración de baile 
con todo lo que han aprendido a lo largo del año. 

30
JUNY Dissabte

Toc de matines
Amb l’Associació Cultural i 
Folklòrica d’Abrera

08.00 h – 09.00 h
CARRERS DE LA VILA

Els grallers es passejaran pels carrers de la 
vila, despertaran tot el poble i ens recorda-
ran que estem de Festa Major!

Trobada de Seat 600 
A càrrec de l’Associació de 
Clàssics del Baix Llobregat 
Vikingos del 600

10.00 h – 13.30 h
ESCENARI CASANOVA (PLAÇA DE RAFAEL 
CASANOVA)

Els Vikingos del 600 organitzen la 18a troba-
da de 600 d’Abrera. Cotxes especials, trucs i 
un recorregut per la vila d’Abrera.

Concert de “Guateque” 
11.30 h – 13.30 h
ESCENARI CASANOVA (PLAÇA DE RAFAEL 
CASANOVA)

Si trobes a faltar el so del vinil, ballar una 
balada de nit, o els pantalons acampanats, 
no estàs sol! Vine a gaudir amb els grans 
clàssics dels anys 60, tant nacionals com 
internacionals. Dels Sirex als Beatles, dels 
Mustang a Creedence, o de Fórmula V als 
Rollings Stones.

Toc de matines
Con la Asociación Cultural 
i Folklòrica d’Abrera

08.00 h – 09.00 h
CALLES DE LA POBLACIÓN

¡Los grallers se pasearán por las calles del 
pueblo y nos recordarán que estamos de 
Festa Major!

Encuentro de Seat 600 
A cargo de la Asociación 
de Clàssics del Baix Llobre-
gat Vikingos del 600

10.00 h – 13.30 h
ESCENARIO CASANOVA (PLAZA DE RAFAEL 
CASANOVA)

Los “Vikingos del 600” organizan el 18a en-
cuentro de 600 de Abrera. Coches especia-
les, trucos y un recorrido por todo el pueblo 
de Abrera.

Concierto de “Guateque” 
11.30 h – 13.30 h
ESCENARIO CASANOVA (PLAZA DE RAFAEL 
CASANOVA)

Si echas de menos el sonido del vinilo, bailar 
una balada de noche, o los pantalones acam-
panados, ¡no estás solo! Ven a disfrutar con los 
grandes clásicos de los años 60, tanto nacio-
nales como internacionales. Desde los Sirex a 
los Beatles, de los Mustang a los Creedence, o 
de Fórmula V a los Rollings Stones.

01 01
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Cinema de FM: “Coco” 
A càrrec de Cineclubs Em-
metcinats

12.00 h – 14.00 h
CENTRE POLIVALENT (PLAÇA DEL REBATO, 1)

“Coco” explica la història del Miguel, un jove 
de 12 anys que viu a Mèxic amb la seva famí-
lia, en una típica granja de la zona rural. 

Matinal Castellera
Amb els Castellers d’Esparreguera, 
Castellers del Poble Sec i Marge-
ners de Guissona

12.00 h – 14.00 h
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

Com és habitual en els últims anys, les diver-
ses colles castelleres ens faran gaudir i parti-
cipar dels seus millors castells a la plaça. 

Lliurament de Premis 
del Concurs Extraor-
dinari de Pesca
14.00 h – 15.00 h
ESCOLA ERNEST LLUCH  (PASSEIG DE 
L’ESTACIÓ, 15)

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

Gran Festa de 
l’Escuma Jove 
16.00 h – 20.00 h
ESCENARI DE CAN MORRAL (PARC DE CAN 
MORRAL)

Continua la Festa Major d’Abrera de la millor 
manera possible, amb la Gran Festa de 
l’Escuma. Molta música i tones d’escuma!

Cine de FM: “Coco” 
A cargo de Cineclubs Em-
metcinats

12.00 h – 14.00 h
CENTRE POLIVALENT (PLAZA DEL REBATO, 1)

Coco explica la historia de Miguel, un joven 
de 12 años que vive en México con su familia, 
en una típica granja de la zona rural.  

Matinal Castellera
Con los Castellers d’Esparreguera, 
Castellers del Poble Sec y Marge-
ners de Guissona

12.00 h – 14.00 h
PLAZA DE LA IGLESIA

Como es habitual en los últimos años, las 
distintas colles castelleres nos harán disfrutar 
y participar de sus mejores castells en la plaza. 

Entrega de Premios 
del Concurso Extraor-
dinario de Pesca
14.00 h – 15.00 h
ESCUELA ERNEST LLUCH  (PASSEIG DE 
L’ESTACIÓ, 15)

Asistiremos a la entrega de trofeos, mientras 
hacemos un vermut con los participantes y 
asistentes al acto.

Gran Fiesta de la
Espuma Jove 
16.00 h – 20.00 h
ESCENARIO DE CAN MORRAL (PARC DE 
CAN MORRAL)

Continuamos la Festa Major de Abrera de la 
mejor manera posible, con la Gran Fiesta de 
la Espuma. ¡Mucha música y toneladas de 
espuma!

01 01
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   ABRERA CIRCUS 
17.00 h – 20.00 h 

Espai de Joc i Experimentació
Amb El Pájaro Carpintero  

PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH
Espai de joc creat amb estructures de psi-
comotricitat, jocs sensorials, creació lliure 
amb fusta natural, espai de relax, sorral de 
cereals… Per a nens/ es d’entre 0 i 8 anys.

   ABRERA CIRCUS 
17.00 h – 20.00 h 

Espacio de Juego y Experimen-
tación
Con El Pájaro Carpintero  

PATIO DE LA ESCUELA ERNEST LLUCH
Espacio de juego creado con estructuras 
de psicomotricidad, juegos sensoriales, 
creación libre con madera natural, espacio 
de relax, arenero de cereales... Para niños/as 
entre 0 y 8 años.
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Exhibició de Ball 
Amb l’Escola Juan Antonio 
García

18.30 h – 20.30 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 interpretaran 
en públic per primera vegada. 

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 
aficionats a “la dansa més bella de totes les 
danses que es fan i es desfan”. 
Amb la participació d’Abrera Sardanista.

Exhibición de Baile 
Con la Escola Juan Anto-
nio García

18.30 h – 20.30 h
ESCENARIO TRUETA (PLAZA DEL DOCTOR 
TRUETA) 

Los alumnos de la Escuela Juan Antonio 
García nos ofrecen una muestra de los bailes 
que han preparado durante todo el año y que 
interpretarán en público por primera vez.

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 
aficionados a “la danza más bella de todas 
las danzas que se hacen y se deshacen”. 
Con la participación de Abrera Sardanista.

01 01
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   ABRERA CIRCUS 
17.00 h – 20.00 h 

Taller El Parc de la “Circomotri-
citat”
A càrrec de CirkoMotik 

PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH
Jocs de psicomotricitat orientats al circ. Un 
espai lúdic, alternatiu i no competitiu.
Els jocs d’aquest parc estan pensats perquè 
les persones que participin (tant nens com 
adults) es diverteixin, experimentin amb el 
seu cos i coneguin algunes de les tècniques 
de circ. Per a totes les edats. 

Cercavila de la “Inoxidable Mar-
ching Band”
Amb la cia. L’Avalot 

ITINERANT. SORTIDA DES DEL PATI DE 
L’ESCOLA ERNEST LLUCH
La inoxidable Marching Band serà la encarre-
gada d’amenitzar l’Abrera Circus i anirà per 
tot el municipi amb una cercavila musical per 
convidar a tothom gaudir del circ,espectacles i 
altres meravelles. Tots els públics. 

   ABRERA CIRCUS 
17.00 h – 20.00 h 

Taller El Parc de la “Circomotri-
citat”
A cargo de CirkoMotik 

PATIO DE  LA ESCUELA ERNEST LLUCH
Juegos de psicomotricidad orientados al 
circo. Un espacio lúdico, alternativo y no 
competitivo. Los juegos de este parque 
están pensados para que las personas que 
participen (tanto niños como adultos) se 
diviertan, experimenten con su cuerpo y 
conozcan algunas de las técnicas del circo. 
Para todas las edades. 

Pasacalles con la “Inoxidable 
Marching Band”
Con la cia. L’Avalot 

ITINERANTE. SALIDA DESDE EL PATIO DE 
LA ESCUELA ERNEST LLUCH
La Inoxidable Marching Band será la encargada 
de amenizar el Abrera Circus e irá por todo el 
pueblo con una pasacalles musical para invitar 
a todo el mundo a disfrutar del circo, espectá-
culos y otras maravillas. Todos los públicos. 
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Castell de Focs
(Piromusical)
23.00 h – 23.15 h
AVINGUDA DE SANT HILARI 

Des de les zones properes al Centre 
Aquàtic Municipal (CAM) es podrà gaudir 
de l’espectacle amb tota seguretat. Seguiu 
sempre les indicacions i les recomanacions 
del personal de Protecció Civil i de la Policia 
Local.

Nit d’Havaneres
Amb el grup “Els Cremats” 

23.30 h – 00.30 h
ESCENARI CASALS (PLAÇA DE PAU CASALS) 

Una formació amb un bagatge llarg i con-
solidat. Considerats per molts els “enfants 
terribles” d’aquest gènere, per la seva volun-
tat d’innovació i de fusió amb altres gèneres, 
com la rumba, el son cubà, el pop, el bolero 
o la cúmbia.

Castillo de Fuegos
(Piromusical)
23.00 h – 23.15 h
AVENIDA DE SANT HILARI 

Desde las zonas cercanas al Centro Acuá-
tico Municipal (CAM) se podrá disfrutar del 
espectáculo con total seguridad. Seguid 
siempre las indicaciones y las recomenda-
ciones del personal de Protección Civil y de 
la Policía Local.

Noche de Havaneras
Con el grupo “Els Cremats” 

23.30 h – 00.30 h
ESCENARIO CASALS (PLAZA DE PAU CASALS) 

Una formación con un largo y consolidado 
bagaje, considerados por muchos como 
“enfants terribles” de este género por su vo-
luntad de innovación y de fusión con otros 
géneros como la rumba, el son cubano, el 
pop, el bolero o la cumbia.
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   ABRERA CIRCUS 
20.00 h – 21.00 h 

Espectacle “Esquerdes”
Amb Hotel Iocandi

A LA PISTA DEL GIMNÀS DE L’ESCOLA 
ERNEST LLUCH
Esquerdes és un espectacle de circ que 
combina l’escala d’equilibris, els elements 
aeris i la música a través de tres cossos en 
moviment en un joc d’estira i arronsa entre el 
desig i la fugida. Tots els públics.

   ABRERA CIRCUS 
20.00 h – 21.00 h 

Espectáculo “Esquerdes”
Con Hotel Iocandi

EN LA PISTA DEL GIMNASIO DE LA ESCUE-
LA ERNEST LLUCH
Esquerdes es un espectáculo de circo 
que combina la escalera de equilibrios, los 
elementos aéreos y la música a través de 
tres cuerpos en movimento en un juego de 
tira y afloja entre el deseo y la huída. Todos 
los públicos.

01
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cerveza a -2º
la más fría de todo
el bajo Llobregat!

9€
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Exposició del Concurs
de Pintura Ràpida 2018
Del dilluns 25 de juny
al dimecres 4 de juliol. 

Exposició “La història de Bram 
de Foc” a càrrec de Bram
de Foc d’Abrera 
Del dilluns 25 de juny
al dimecres 4 de juliol  

Mostra XXI Concurs de Cartells 
de Festa Major 2018 
Del divendres 29 de juny
al dilluns 2 de juliol

Exposición del Concurso de 
Pintura Rápida 2018
Del lunes 25 de junio
al miércoles 4 de julio

Exposición “La Historia de 
Bram de Foc” a cargo de Bram 
de Foc  d’Abrera
Del lunes 25 de junio
al miércoles 4 de julio

Muestra XXI Concurs de Car-
tells de Festa Major 2018 
el viernes 29 de junio
al lunes 2 de julio 

Exposició del V Concurs
de fotografia d’esports
de muntanya i natura 2018,
organitzat pel Centre Excursio-
nista d’Abrera
Del dijous 28 de juny
al diumenge 1 de juliol

Exposició de pintura de 
l’Associació Il·lusions Grup 
d’Art d’Abrera i Somnis de 
Sant Esteve de Sesrovires 
El dissabte 30 de juny  

Exposición del V Concurso 
de fotografía de deportes de 
montaña y naturaleza 2018, 
organizado por el Centre Excur-
sionista de Abrera
Del jueves 28 de junio
al domingo 1 de julio

Exposición de pintura de 
l’Associació Il·lusions Grup 
d’Art d’Abrera y Somnis de 
Sant Esteve de Sesrovires
El sábado 30 de junio

Exposició de treballs manuals, 
costura i “patchwork”
Del divendres 29 de juny al diumenge 1 
de juliol
Exposició dels treballs realitzats per les i 
els alumnes del Casal d’Avis d’Abrera.
Inauguració: dijous 28 de juny, a les 18.00 
h, a càrrec de  Jesús Naharro, alcalde 
d’Abrera, i Francisco Sánchez, regidor de 
la Gent Gran

Exposición de Trabajos ma-
nuales, Costura y Patchwork:
Exposición de los trabajos realizados 
por las alumnas y alumnos del casal 
d’avis d’Abrera.

Inauguración: día 28 de junio a las 17.30 
h, a cargo de  Jesús Naharro, alcalde de 
Abrera y Francisco Sánchez, regidor de 
la Gent Gran.

Horari: De 17.00 h a 21.00 h Horario: De 17.00 h a 21.00 h

Horari: De 17.00 h a 20.30 h Horario: De 17.00 h a 20.30 h

Horari: D’11.00 h a 13.00 h i de 18.00 h a 19.30 h Horario:  De 11.00 h a 13.00 h y de 18.00 h a 19.30 h

exposicions 
A la Casa
de Cultura

En la Casa
de Cultura

A l’Hotel d’Entitats En el Hotel d’Entitats

Al Casal d’Avis En el Casal d’Avis





al Parc de l’Estació
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La convocatòria, per part de la Regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament d’Abrera, del 
concurs fotogràfic Festa Major 2018 “FES 
CLIC! a la Festa Major”, es regirà per les 
bases següents:

Les bases del concurs es poden consultar a www.ajuntamentabrera.cat

Podrà participar tothom que ho desitgi.

El concurs s’iniciarà el 17 de juny i estarà obert fins al 6 de juliol.

Per participar és necessari compartir una imatge a través de 
Twitter, Facebook o Instagram amb el hashtag #fmabrera18. 

La temàtica ha d’estar relacionada o inspirada amb qualsevol 
acte de la Festa Major 2018.

El nombre d’imatges que es poden enviar per persona és 
il·limitat.

Cost. La participació en el concurs no implica cap cost.

Els premis són:  1r premi:  
180 € /  2n premi:  120 € / 3er premi:  70 € 

El jurat del concurs està format per dos membres de 
l’Associació Fotogràfica Click Abrera i una persona represen-
tant del Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Abrera. 

El veredicte del jurat es farà públic a la web de l’Ajuntament 
d’Abrera durant la segona/tercera setmana del mes de juliol.

L’organització es reserva el dret d’utilitzar les imatges guanya-
dores i seleccionades en futures promocions de l’Ajuntament 
d’Abrera. 

L’organització es reserva el dret de posposar o suspendre el 
concurs per causes de força major.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



 

 
No volem

comportaments
ni agrsions

Protocol 
de prevenció 
i actuació davant 
agressions sexistes 
als espais públics d’oci 
d’Abrera

Però...

On
denunciar:

• Punt Lila de la Festa Major (al costat de la barra de Can Morral)

• Serveis de Dones i Igualtat. C/ Tarragona,2 tel.: 93 770 29 11
  dones.igualtat@ajuntamentabrera.cat 

• Policia Local, c/ Rosalia de Castro, 7 tel.: 93 770 09 81
  pl.abrera@ajuntamentabrera.cat

• Tel.: 112

“Abrera lliure de s��me. Per un� ft� lliur� de s��me.
Si necsit� informació, dirige -te al punt lila ubicat

al c�tat de la barra del Parc de Can Morral”

PER QUÈ NO LES VEIEM? 
Perquè estan molt invisibilitzades, i 
sovint, els nivells menys greus s’entenen 
com a “formes de lligar”. Però no ho 
son: Lligar no és molestar! Ens cal 
prendre consciència per deixar de 
normalitzar aquest tipus d’agressions, 
que formen part del conjunt de violèn-
cies masclistes. 

EXEMPLES D’AGRESSIONS 
SEXISTES:
• Exhibició d’imatges sexistes ofensives.
• Publicitat i lletres de cançons que 

indueixin a mercantilitzar els cossos de 
les dones i/o incentivar relacions 
sexuals no consentides.

• Comentaris ofensius, incloses burles, 
abusos verbals o floretes (“piropos”) 
no desitjades.

• Manca de respecte pels espais de 
grups de noies passant-ho bé. No 
respectar i entrar.

• Formes no benvingudes de contacte 
físic: tocaments no desitjats que 
incomodin, violentin o no agradin... 
Encara que no es facin “amb mala 
intenció”.

QUÈ SON LES AGRESSIONS 
SEXISTES?
Quan no hi ha consentiment... Qualsevol 
comportament (amb, o sense, contingut 
sexual explícit) exercit sobre una persona 
que no el desitja. És una agressió sexista!

PER QUÈ ES PRODUEIXEN?
Són comportaments basats en un abús 
de poder d’una persona sobre d’una 
altra, i com que ens trobem en una 
societat amb fortes desigualtats de 
gènere, generalment són exercits per un 
noi cap a una noia, o una persona que 
no compleixi amb el model normatiu de 
sexualitat o d’expressió de gènere.

QUI LES POT EXERCIR? 
Tothom pot exercir una agressió sexista, i 
en la majoria d’ocasions són persones 
conegudes, o properes.

ON ES PODEN PRODUIR? 
Les agressions sexistes, es produeixen a 
tot arreu, prenent diferents formes i 
nivells de gravetat. Els espais de festa són 
especialment propensos a aquests tipus 
de situacions.
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Podràs obtenir una 
pulsera al cost d'1€

que et donarà ús 
il·limitat del servei de 

bus durant tota la
Festa Major

Des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa, durant la Festa 
Major del divendres 29 de juny al diumenge 1 de juliol, un servei
de bus que comunicarà els barris amb el nucli urbà per apropar
als abrerencs i les abrarenques a la Festa Major.

P1 P2 P3 P4

P8 P7 P6 P5

LES CARPES
P1

Casa Pedro
Casal Social

18.00 h
19.25 h
20.50 h
22.15 h
01.10 h
02.35 h
04.00 h
05.25 h

Dv 29 i Ds 30

18.00 h
19.25 h
20.50 h
22.15 h
00.10 h
01.35 h

Dg 1

Els horaris són orientatius, depenent del trànsit i del volum de passatgers.

T'APROPEM 
A LA FESTA MAJOR!

18.15 h
19.40 h
21.05 h
22.30 h
01.25 h
02.50 h
04.15 h
05.40 h

18.15 h
19.40 h
21.05 h
22.30 h
00.25 h
01.50 h

Dg 1

STA Ma DE VILALBA
Bar del Suro

P3

Dv 29 i Ds 30

18.25 h
19.50 h
21.15 h
22.40 h
01.35 h
03.00 h
04.25 h
05.50 h

18.25 h
19.50 h
21.15 h
22.40 h
00.35 h
02.00 h

Dg 1

CAN VILALBA
Dipòsit zona Nord

Rotonda Virrei Amat
Casal Social

P4

Dv 29 i Ds 30

18.05 h
19.30 h
20.55 h
22.20 h
01.15 h
02.40 h
04.05 h
05.30 h

18.05 h
19.30 h
20.55 h
22.20 h
00.15 h
01.40 h

Dg 1

CAN TORRES
P2

Dv 29 i Ds 30

BV-1202 c. Can Torres

NUCLI URBÀ
P8

Avda.Generalitat
amb cantonada C.Rubí

19.15 h
20.40 h
22.05 h
23.30 h
01.00 h
02.25 h
03.50 h
05.15 h

Dv 29 i Ds 30

19.15 h
20.40 h
22.05 h
23.30 h
00.00 h
01.25 h

Dg 1

18.45 h
20.10 h
21.35 h
23.00 h
01.55 h
03.20 h
04.45 h
06.10 h

18.45 h
20.10 h
21.35 h
23.00 h
00.55 h
02.20 h

Dg 1

NUCLI URBÀ
Davant de Can Martinet

P6

Dv 29 i Ds 30

19.00 h
20.25 h
21.50 h
23.15 h
02.10 h
03.35 h
05.00 h
06.25 h

19.00 h
20.25 h
21.50 h
23.15 h
01.10 h
02.35 h

Dg 1

CA N'AMAT
P7

Dv 29 i Ds 30

Ronda Sant Jordi
C. Aneto

Avda. Abrera

18.35 h
20.00 h
21.25 h
22.50 h
01.45 h
03.10 h
04.35 h
06.00 h

18.35 h
20.00 h
21.25 h
22.50 h
00.45 h
02.10 h

Dg 1

SANT MIQUEL
Rotonda

P5

Dv 29 i Ds 30

Divendres 29 i Dissabte 30 Diumenge 1

C
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Espectacles gratuïts: 
Tots els espectacles de la Festa Major 

són gratuïts.

Serveis WC
S’instal·laran lavabos químics a l’espai 
reservat a la Festa Major Jove 2018 a 
l’Escenari de Can Morral (parc de Can 
Morral), a la Festa dels 80 a l’Escenari 
Casanova (plaça de Rafael Casanova)
i a l’Escenari Casals (plaça Pau Casals). 

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 1 de juliol 
es tancarà el trànsit de vehicles dels ca-
rrers Rosers, carrer Martorell i la Rambla 
del Torrentet. Així mateix, es tancarà al 
trànsit qualsevol carrer on es desenvolu-
pi algún acte o activitat de festa. Seguiu 
en tot moment les indicacions de la Po-
licia 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 1 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 30 de juny, 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.

Punts d’informació
Estaran situats a la rambla del Torrentet i 
al passeig de l’Estació.

Policia local
Per a qualsevol incidència podeu posar-
vos en contacte amb la Policia Local:
Tel. 937 700 981

Activitats especials
El dissabte 30 de juny, els voluntaris i les 
voluntàries de l’Associació Espanyola contra 
el Càncer – Secció Local d’Abrera recolliran 
donatius per al desenvolupament de
projectes i serveis de l’AECC.

Actividades especiales
El sábado 30 de junio, los voluntarios y 
las voluntarias de la Asociación Española 
contra el Cancer – Sección Local de Abrera 
recogerán donativos para el desarrollo de 
proyectos y servicios de la AECC.

Servicios WC
Se instalarán lavabos químicos en el espa-
cio reservado a la Festa Major Jove 2018 en 
el Escenario de Can Morral (parc de Can 
Morral), en la Festa dels 80 en el Escenario 
Casanova (plaza de Rafael Casanova) y en 
el Escenario Casals (plaza Pau Casals). 

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

Isla de peatones
Desde el día 28 de junio hasta el día 1 de 
julio se cerrará el tráfico de vehículos de las 
calles Rosers, calle Martorell y la Rambla del 
Torrentet. Así mismo, se cerrará el tráfico 
en cualquier calle en la que se desarrolle 
algún acto o actividad de fiesta. Seguid 
en todo momento las indicaciones de la 
Policía Local y/o del personal de Protección 
Civil y utilizad los recorridos alternativos a 
las calles que permanecerán cerradas.

Castillo de fuegos artificiales
El espectáculo pirotécnico se hará el 
domingo 1 de julio, a las 23.00 h, en la 
avenida de Sant Hilari. Desde el entorno 
del Centre Acuático Municipal se podrá 
disfrutar del espectáculo con seguridad. 
Respetar 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 30 de junio, los voluntarios y 
las voluntarias de la Asociación Española 
contra el Cáncer – Sección Local de Abre-
ra recogerán donativos para el desarrollo 
de proyectos y servicios del AECC.

Puntos de información
Estarán situados en la rambla del Torren-
tet y en el passeig de l’Estació.

Policía local
Para cualquier incidencia podéis poneros 
en contacto con la Policía Local:
Tel. 937 700 981

Espectáculos gratuitos: 
Todos los espectáculos de la Festa

Major son gratuitos.

serveis servicios





Des de L’Ajuntament d’Abrera agraïm la col·laboració de totes les 

entitats del municipi pel seu esforç i suport per a la realització de 

la Festa Major 2018:
 
Coral Contrapunt, La Xarxa, Escola de Ball Juan Antonio Garcia, Associació Vive y 

Baila, Casal de Joves, Colla de Diables Bram de Foc, Amics Xapes d’Abrera, Associació 

Escacs d’Abrera, Juventudes Rocieras, Agrupació Cultural i Folklòrica d’Abrera, Ge-

gants d’Abrera, Grallers d’Abrera (Cosmets i Escola de Grallers d’Abrera), Club Frontenis 

Abrera, Associació Cultural Ballabrera, Associació Cultural Pas a Pas, Aula de Teatre de 

Martorell, Societat Esportiva de Pescadors d’Abrera, Cine Club Emmetcinats d’Abrera, 

Associació clàssics Baix Llobregat “Vikingos del 600” 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 Espanyola contra el Càncer- Secció Local 

d’Abrera, Comissió Assessora i d’Organització de la Festa Major Jove, Voluntaris de Pro-

tecció 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 ajuntamentabrera.cat

Agraïments:






