


Veïnes i veïns d’Abrera, ja estem de Festa 
Major!

Els nostres carrers acolliran la darre-
ra setmana del mes de juny la gran 
festa del nostre poble, amb tot tipus 
d’activitats amb la participació de tota 
la família com a protagonista, amb es-
deveniments per a totes les edats.

Amb la necessària col·laboració, il·lusió i 
empenta de les associacions del nostre 
municipi, des de l’Ajuntament d’Abrera 
hem preparat per totes i tots un pro-
grama amb més de 70 activitats i totes 
gratuïtes. 

Com a novetat d’aquest any, la Festa 
Major Jove tindrà dos espais: el parc de 
Can Morral i el pàrquing del carrer Joan 
Miró al barri de Can Morral, a prop de 
l’estació dels FGC. També és novetat la 
inclusió d’alguns espais reservats per 
a persones amb diversitat funcional. 
La nostra Festa Major és per a totes i 
tots. I pensant en la nostra Gent Gran, 
el Gegantó Porronet, acompanyat de 
grallers i bastoners, visitarà la residència 
Canigó del municipi abans de l’inici de 
la Cercavila de Festa Major.

Enguany tornarem a repetir l’èxit de 
la Festa Pride, amb la participació 
d’entitats locals, amb la lectura del 
manifest a càrrec de la nova associació 
de joves Garsasound i l’amenització de 
#Big Friday. El Porró Electrònic, amb el 
DJ local Andreu Presas. La Festa Revival, 
amb el DJ abrerenc Emilio de KRIPT & 
COL. L’Abrera Circus, pels més menuts 
de les famílies, i la jornada de portes 
obertes de Ràdio Abrera, per a totes 
les veïnes i veïns que vulguin visitar les 
instal·lacions de l’emissora.

També repetirem aquest any el servei de 
bus per facilitar la mobilitat i apropar la 
Festa Major als barris d’Abrera. 

Des de l’Ajuntament d’Abrera us convi-
dem a participar en la Festa Major en un 
ambient festiu i cívic. Totes i tots gaudi-
rem un any més de la nostra festa!
Gràcies per la vostra col·laboració. 

Vecinas y vecinos de Abrera, ¡ya es Festa 
Major! 

Nuestras calles acogerán la última 
semana del mes de junio la gran fiesta 
de nuestro pueblo, con todo tipo de 
actividades con la participación de 
toda la familia como protagonista y 
eventos para todas las edades.

Con la necesaria colaboración, ilusión 
y empuje de las asociaciones de nues-
tro municipio, desde el Ajuntament 
d’Abrera hemos preparado para todas 
y todos un programa con más de 70 
actividades y todas gratuitas. 

Como novedad este año, la Festa Major 
Jove tendrá dos espacios: el parc de 
Can Morral y el parking del carrer Joan 
Miró, en el barri de Can Morral, cerca de la 
estación de los FGC. También es novedad 
la inclusión de algunos espacios reserva-
dos para personas con diversidad funcio-
nal. Nuestra Festa Major es para todas y 
todos. Y pensando en nuestros Mayores, 
el Gegantó Porronet, acompañado de 
grallers y bastoners, visitará la residencia 
Canigó del municipio, antes del inicio de 
la Cercavila de Festa Major.

Este año volveremos a repetir el éxito 
de la Festa Pride, con la participación de 
entidades locales, con la lectura del ma-
nifiesto a cargo de la nueva asociación 
de jóvenes Garsasound y la amenización 
de #Big Friday. El Porró Electrònic, con 
el DJ local Andreu Presas. La Festa 
Revival, con el DJ abrerense Emilio de 
KRIPT & COL. L’Abrera Circus, para los 
más pequeños de las familias, y la jornada 
de puertas abiertas de Ràdio Abrera, 
para todas las vecinas y vecinos que quie-
ran visitar las instalaciones de la emisora.

También repetiremos este año el servei de 
bus para facilitar la movilidad y acercar la 
Festa Major a los barrios de Abrera.

Desde el Ajuntament d’Abrera os invita-
mos a participar en la Festa Major en un 
ambiente festivo y cívico. ¡Todas y todos 
disfrutaremos un año más de nuestra fies-
ta! Gracias por vuestra colaboración.

Molt bona Festa Major a tothom!

Jesús Naharro Rodríguez
L’Alcalde

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR 2019
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TALLER INCLUSIU 
D’ESTIMULACIÓ
MITJANTÇANT EL COS
I EL MOVIMENT

11.00 h – 13.00 h
CASA DE CULTURA (C. DE FEDERICO GAR-
CIA LORCA, 17)

Aprèn a escoltar el teu cos i vine a passar-
ho bé. Obert a tots els públics. Partici-
pació especial dels membres del TOCC 
d’Esparreguera. Més informació i inscrip-
cions a l’email:
auxiliarprojectes@ajuntamentabrera.cat
Activitat pensada per a la inclusió
de les persones amb diversitat
funcional. A partir de 7 anys.

TALLER DE CAPGROSSOS
A càrrec de l’Associació 
Blanc de Guix

17.30 h – 20.30 h 
HOTEL D’ENTITATS (PL. DE LES ESCOLES 
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:
actespublics@ajuntamentabrera.cat. 
Tens fins al 22 de juny per inscriure-t’hi! 
Places limitades. Els nens i nenes han
de venir acompanyats per un ajudant
(la mama, el papa, l’avi, l’àvia...).
A partir de 7 anys.

31è CAMPIONAT DE 
FRONTÓ PER PARELLES

19.00 h 
FRONTONS MUNICIPALS

Inici de les finals del 31è Campionat de 
frontó per parelles. 

TALLER INCLUSIVO 
DE ESTIMULACIÓN
MEDIANTE EL CUERPO
Y EL MOVIMIENTO

11.00 h – 13.00 h
CASA DE CULTURA (C. FEDERICO GARCÍA 
LORCA, 17)

Aprende a escuchar tu cuerpo y ven a 
pasarlo bien. Abierto a todos los públicos. 
Participación especial de los miembros del 
TOCC de Esparreguera. Más información e 
inscripciones al email:
auxiliarprojectes@ajuntamentabrera.cat
Actividad pensada para la inclusión
de las personas con diversidad
funcional. A partir de 7 años.

TALLER DE CAPGROSSOS
A cargo de la Asociació Blanc 
de Guix

17.30 h – 20.30 h 
HOTEL D’ENTITATS (PL. DE LES ESCOLES 
VELLES, 1)

La Associació Cultural i Folklòrica d’Abrera 
y el Ajuntament d’Abrera organizamos el 
taller de Capgrossos. Si quieres participar 
en la actividad y en la Cercavila, sólo hace 
falta que enviéis un email a: 
actespublics@ajuntamentabrera.cat. 
Plazo hasta el sábado 22 de junio para ins-
cribirte. Plazas limitadas. Los niños
y niñas han de venir acompañados
por un ayudante (la mamá, el papá,
el abuelo, la abuela...). A partir de 7 años.

31º CAMPEONATO DE 
FRONTÓN POR PAREJAS

19.00 h 
FRONTONS MUNICIPALS

Inicio de las finales del 31º Campeonato 
de frontón por parejas. 

25 25dimarts martes
DE JUNY DE JUNIO
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MASTERCLASS 
D’AFROBEATZ
+ animacions 
A càrrec de Fatu i les seves 
ballarines

18.30 h – 20.00 h 
PL. PAU CASALS 

Ritmes africans moderns per totes les 
edats. L’Afrobeatz és una dansa actual 
per divertir-se i contagiar-se d’alegria. 
No cal experiència, només ganes de 
passar-ho bé.

MASTERCLASS 
D’AFROBEATZ
+ animaciones 
A cargo de Fatu y sus
bailarinas

18.30 h – 20.00 h
PL. PAU CASALS 

Ritmos africanos modernos para todas las 
edades. El Afrobeatz es una danza actual 
para divertirse y contagiarse de alegría. 
No hace falta experiencia, solo ganas de 
pasarlo bien.  

26 26dimecres
DE JUNY DE JUNIO

miercoles

CERCAVILA DE TIMBALS
A càrrec de la Colla de
Diables Bram de Foc d’Abrera

19.00 h – 19.30 h

Aquest any, la Colla de Diables s’estrena 
amb una cercavila pels carrers del nostre 
poble. Que ningú es relaxi, que la Fes-
ta Major està a punt de començar! El 
recorregut serà pel c. del Rebato, ps. de 
l’Estació, c. d’ Antonio Machado i acabarà 
al parc de Can Morral.

CERCAVILA DE TIMBALS
A cargo de la Colla de
Diables Bram de Foc d’Abrera

19.00 h – 19.30 h

Este año, la Colla de Diables se estrena 
con una cercavila por las calles de nuestro  
pueblo. Que nadie se relaje, que la la Festa 
Major está a punto de empezar! El recorri-
do será por la c. Rebato, ps. de la Estación, 
c. Antonio Machado y acabará en el parc 
de Can Morral.

25 25dimarts martes
DE JUNY DE JUNIO



Divendres 28 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 la Festa Major d'Abrera!

Descobreix com es fa la ràdio en directe, coneix als 
locutors i locutores de l'emissora i gaudeix d'un petit 
refrigeri. Només per venir emporta't un regal de 
l'emissora! (*) 

I segueix tota la programació de la Festa Major 
d’Abrera a L’Agenda, als butlletins dels Serveis 
Informatius de Ràdio Abrera i a radioabrera.cat!

(*) 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



ORXATADA AMB
FARTONS

18.30 h - 19.00 h
ESCENARI CASALS (PL. DE PAU CASALS)

Enguany, l’AMPA de l’Escola Josefina 
Ibáñez organitza el berenar de Festa Major. 
Orxata ben fresqueta per a tothom
acompanyada de fartons.
Activitat per a tota la família

CONCERT DE L’ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA 
D’ABRERA 

19.00 h – 20.30 h 
ESCENARI TRUETA (PL. DEL DOCTOR 
TRUETA) 

Concert a càrrec de diversos grups, corals, 
orquestra i combos de l’Escola Municipal 
de Música on ens oferiran el seu repertori. 
Gaudeix de la música en directe!

HORCHATADA CON
FARTONS

18.30 h - 19.00 h
ESCENARI CASALS (PL. PAU CASALS) 

Este año, el AMPA de la Escola Josefina 
Ibáñez organiza la merienda de Festa 
Major. Horchata bien fresquita para todos 
acompañada de fartons.
Actividad para toda la familia

CONCIERTO DE LA
ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA D’ABRERA 

19.00 h – 20.30 h
ESCENARI TRUETA (PL. DOCTOR TRUETA) 

Concierto a cargo de diferentes grupos, 
corales, orquesta y combos de la Escola 
Municipal de Música que nos ofrecerán 
su repertorio. ¡Disfruta de la música en 
directo!

27 27dijous
DE JUNY DE JUNIO

jueves

QUAN NO TOCÀVEM DE 
PEUS A TERRA
Premi Zirkólika 2018
Amb la Cia. Circ Pistolet 

19.00 h – 20.00 h 
ESCENARI CASALS (PL. DE PAU CASALS)

Espectacle autobiogràfic sobre l’amistat 
de dos amics lliurement adaptada al circ 
a través dels equilibris acrobàtics. És un 
viatge al passat, a aquelles tardes d’estiu, 
plenes de jocs i de bones estones, a ve-
gades rient, a vegades suant, però sempre 
gaudint, acompanyades d’emocions ge-
nuïnes i de complicitat, buscant l’equilibri 
fràgil entre dues persones.
Activitat per a tota la família

QUAN NO TOCÀVEM DE 
PEUS A TERRA
Premio Zirkólika 2018 
Con la Cia. Circ Pistolet

19.00 h – 20.00 h
ESCENARI CASALS (PL. PAU CASALS)

Espectáculo de circo autobiográfico sobre 
la amistad de dos amigos, mediante equi-
librios acrobáticos. Es un viaje al pasado, 
a aquellas tardes de verano, llenas de 
juegos y de buenos ratos, a veces riendo, a 
veces sudando, pero siempre disfrutando, 
acompañadas de emociones genuinas y de 
complicidad, buscando el equilibrio frágil 
entre dos personas.
Actividad para toda la familia

13Nota: “Totes les activitats organitzades per l’Ajuntament a la nostra Festa Major són gratuïtes”.
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CERCAVILA DE TIMBALS
A càrrec de la Colla de
Diables Bram de Foc d’Abrera

19.30 h – 20.00 h

Per si algú no ho sabia, la Colla de Diables 
ens recordarà a toc de timbals, que la 
Festa Major d’Abrera ha començat. El re-
corregut s’iniciarà a la pl.de la  Constitució 
i continuarà pel c. de Casamada, c. Nou, 
c. de Sant Pere, c. del Mig, c. de la Font, 
c. de la  Florida, ps. de l’Església, rbla. del 
Torrentet i acabarà a la pl. de Pau Casals.

CERCAVILA DE TIMBALS
A cargo de la Colla de
Diables Bram de Foc d’Abrera

19.30 h – 20.00 h

Por si alguien no lo sabía, la Colla de Dia-
bles nos recordará a toque de timbals, que 
la Festa Major de Abrera ha empezado. El 
recorrido se iniciará en la pl.de la Cons-
titució y continuará por  c. Casamada, c. 
Nou, c. Sant Pere, c. del Mig, c. de la Font, 
c. Florida, ps. de l’Església, rbla. del Torren-
tet y acabará en la pl. de Pau Casals.

FESTA PRIDE

ESCENARI CAN MORRAL (Parc de Can 
Morral) 

El dia 28 de juny és el Dia Internacional de 
LGTBI, i aquest any comencem a celebrar-
la un dia abans. Des de l’Ajuntament 
d’Abrera 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 la LGTBIfòbia i contra tota 
mena de discriminació de persones per 
raó de la seva orientació sexual, identitat 
de gènere o expressió de gènere. Abre-
ra acollirà la segona FESTA PRIDE. Amb 
l’amenització per part de Santi Cámara.

18:00 h – 19.00 h
MASTERCLASS I EXHIBICIÓ DE HIP HOP, 
COMERCIAL DANCE I DANCEHALL
a càrrec de l’Escola Anubis 

19.00 h – 19.45 h 
EXHIBICIONS DE BALL
Podrem gaudir de les exhibicions de ball 
del Grup de Hip Hop del Casal de Joves, de 
l’Associación Cultural Bailamos, amb en Juan 
Antonio García, i de l’Associación Vive y Baila. 
Totes aquestes actuacions estan especial-
ment elaborades per a l’ocasió.

19.45 h – 19.50 h
LECTURA DEL MANIFEST LGTBI
amb la col·laboració de l’Associació de 
Joves Garsasound.

20.00 h - 21.30 h
FESTA HOLI AMENITZADA PER #BIG 
FRIDAY.

21.30 h -22.30 h 
FI DE FESTA a càrrec de l’Associació de 
Joves Garsasound.

FESTA PRIDE

ESCENARI CAN MORRAL (Parc de Can 
Morral)

El día 28 de junio es el Día Internacional de 
LGTBI, y este año lo empezamos a celebrar 
un día antes. Desde el Ajuntament d’Abrera 
se trabaja conjuntamente con la ciudadanía 
de nuestro municipio para la igualdad, para 
garantizar los derechos de lesbianas, gays, 
bisexuales, transgéneros e intersexuales, 
para erradicar la LGTBIfobia y contra toda 
clase de discriminación de personas por 
su orientación sexual, identidad de género 
o expresión de género. Abrera acogerá la 
segunda FIESTA PRIDE. La amenización de la 
fiesta va a cargo de Santi Cámara.

18.00 h – 19.00 h 
MASTERCLASSY EXHIBICIÓN DE HIP HOP, 
COMERCIAL DANCE I DANCEHALL
a cargo de la Escola Anubis.

19.00 h – 19.45 h 
EXHIBICIONES DE BAILE
Podremos disfrutar de las exhibiciones de 
baile del Grup de Hip Hop del Casal de Joves, 
la Asociación Cultural Bailamos, con Juan 
Antonio Garcia y la Asociación Vive y Baila. 
Todas las actuaciones están especialmente 
creadas para la ocasión. 

19.45 h – 19.50 h 
LECTURA DEL MANIFIESTO LGTBI
con la colaboración de la Associació de 
Joves Garsasound.

20.00 h - 21.30 h 
FIESTA HOLI AMENIZADA POR #BIG 
FRIDAY.

21.30 h – 22.30 h 
FINAL DE FIESTA a cargo de la
Associació de Joves Garsasound.

27 27dijous
DE JUNY DE JUNIO

jueves
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28 28divendres
DE JUNY DE JUNIO

viernes
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 
relaxant de ioga amb la Loli, de l’Associació 
Vive y Baila. Porta una tovallola i comença la 
Festa Major amb la ment oberta.

PORTES OBERTES A
RÀDIO ABRERA
 
11.00 h – 13.00 h i 16.00 h – 19.00 h
RÀDIO ABRERA (C. CASAMADA,14)

Vine a veure’ns i celebra amb nosaltres la 
Festa Major. Descobreix com es fa la ràdio 
en directe, coneix als locutors i locutores 
de l’emissora i gaudeix d’un petit refrigeri. 
Només per venir t’enduràs un regal de 
l’emissora! (*)
(*) Fins a exhaurir-ne existències

FESTA PRIDE INFANTIL. 
ESCUMA DE COLORS 
 
11.30 h – 13.00 h
ESCENARI CASANOVA (PL. DE RAFAEL 
CASANOVA)

Vine a gaudir de la Festa Pride Infantil per 
compartir els valors i drets de totes les 
persones amb animació i escuma de co-
lors per a tota la família, a càrrec de la Cia. 
l’Ou Ferrant. En finalitzar, també hi haurà 
un pica-pica ben refrescant i acolorit.
Activitat per a tota la família.

SARDANES
Amb Abrera Sardanista

17.30 h – 19.30 h
ESCENARI CASALS (PL. DE PAU CASALS)

Comptarem amb la participació d’Abrera 
Sardanista que, acompanyats per 
l’Orquestra Nova Blanes, ens oferiran una 
ballada de Sardanes.

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 hacer 
una clase relajante de yoga con Loli, de la 
Asociación Vive y Baila. Trae una toalla y 
empieza la Festa Major con la mente abierta. 

PUERTAS ABIERTAS EN 
RÀDIO ABRERA
 
11.00 h – 13.00 h y 16.00 h – 19.00 h
RÀDIO ABRERA (C. CASAMADA,14)

Ven a vernos y celebra con nosotros la 
Festa Major. Descubre como se hace 
radio en directo, conoce a los locutores 
y locutoras de la emisora y disfruta de un 
pequeño tentempié. ¡Solo por venir te 
llevarás un regalo! (*)
(*) Hasta fin de existencias 

FIESTA PRIDE INFANTIL. 
ESPUMA DE COLORES
 
11.30 h – 13.00 h
ESCENARI CASANOVA (PL. RAFAEL CASA-
NOVA)

Ven a disfrutar de la Fiesta Pride Infantil para 
compartir los valores y derechos de todas 
las persones con animación y espuma de 
colores para toda la familia, a cargo de la 
Cía. l’Ou Ferrat. Al finalizar, también habrá 
un pica-pica bien refrescante y colorido.
Actividad para toda la familia.

SARDANAS
Con Abrera Sardanista

17.30 h – 19.30 h
ESCENARI CASALS (PL. PAU CASALS)

Contaremos con la participación de 
Abrera Sardanista que, acompañados por 
la Orquestra Nova Blanes, nos ofrecerán 
unos bailes de Sardanas.
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TALLER DE CAPGROSSOS
A càrrec de l’Associació 
Blanc de Guix

17.30 h – 20.30 h
HOTEL D’ENTITATS (PL. DE LES ESCOLES 
VELLES, 1)

Segona part del taller, en què acabarem els 
capgrossos que vam començar
en la primera sessió del dia 25 de
juny. A partir de 8 anys.

TALLER DE CAPGROSSOS
A cargo de la Associació 
Blanc de Guix

17.30 h – 20.30 h
HOTEL D’ENTITATS (PL. DE LES ESCOLES 
VELLES, 1)

Segunda parte del taller, acabaremos los 
capgrossos que empezamos en la
primera sesión del día 25 de junio.
A apartir de 8 años.

   ABRERA CIRCUS 
3a 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. (Aquestes activitats 
estan pensades per a la inclusió de les 
persones amb diversitat funcional).

18.00 h – 21.00 h 

INSTAL·LACIÓ EL PÁJARO
CARPINTERO 
PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH
El so és el protagonista d’aquest espai de 
joc, de descoberta i experimentació mu-
sical, per a infants de 0 a 4 anys. L’espai és 
ple d’instruments afinats instal·lats
sobre diverses estructures que
permeten un fàcil accés. 

18.00 h – 19.30 h 

TALLER DE CIRC – CIRC A LES 
GOLFES
A càrrec de la Cia. Los Herrerita 
PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH
Ser artista de circ per un dia de la mà de 
professionals del circ, un taller per totes 
les edats per fer un tast de circ en família.
Activitat per a tota la família.

   ABRERA CIRCUS 
3a edición de Abrera Circus: un espa-
cio de circo para toda la familia.
La caravana del circo ha aparcado, de nue-
vo, en el pati de la Escola Ernest Lluch. En 
el Abrera Circus, todo es posible. Todas las 
actividades están pensadas para la inclusión 
de las personas con diversidad funcional.

18.00 h – 21.00 h 

INSTALACIÓN EL PÁJARO
CARPINTERO 
PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH
El sonido es el protagonista de este espacio 
de juego, de descubrimiento y experimen-
tación musical, para niños y niñas de 0 a 4 
años. El espacio está lleno de
instrumentos afinados instalados
sobre diferentes estructuras que
permiten un fácil acceso.

18.00 h – 19.30 h 

TALLER DE CIRCO – CIRC A LES 
GOLFES
A cargo de la Cía. Los Herrerita
PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH
Sé artista de circo por un día de la mano de 
profesionales del circo. Un taller para todas 
las edades y experimentar el circo en familia.
Actividad para toda la familia.
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   ABRERA CIRCUS 
19.30 h – 20.30 h

ESPECTACLE PIRATES DE CIRC 
A càrrec de la Cia. Tot Circ
PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH
Els coneguts pallassos “Tastacirc i Tas-
tet” es transformen en autèntics pirates i 
s’embarquen a la recerca d’un fabulós tre-
sor, acompanyats del simpàtic “Timoner”. 
Un espectacle amb números d’equilibris, 
malabars i molt d’humor, que recrea 
l’imaginari del món dels pirates.
Activitat per a tota la família.

   ABRERA CIRCUS 
19.30 h – 20.30 h

ESPECTÁCULO PIRATES DE CIRC 
A cargo de la Cía. Tot Circ
PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH
Los conocidos payasos “Tastacirc i Tastet” 
se transforman en auténticos piratas y se 
embarcan en a la búsqueda de un fabuloso te-
soro, acompañados del simpático “Timoner”. 
Un espectáculo con números de equilibrio, 
malabares y mucho humor que busca recrear 
el imaginario mundo de los piratas.  
Actividad para toda la familia.

EXHIBICIÓN DE BAILE
A cargo de la Asociación 
Cultural Bailamos

18.30 h – 20.00 h
ESCENARI TRUETA (PL. DOCTOR TRUETA) 

Bailamos, con Juan Antonio García, pre-
sentan una propuesta con muchas coreo-
grafías y temáticas de baile. Una vez más, 
nos mostraran el gran elenco de bailarines 
y bailarinas que hay en nuestro pueblo. 

EXHIBICIÓN DE BAILE
Con el grupo de Batuka del 
Casal d’Avis

20.00 h - 20.30 h 
ESCENARI TRUETA (PL. DOCTOR TRUETA) 

Este año, por primera vez, un grupo de 
gente mayor del Casal d’Avis nos ofrece-
rán una muestra de Batuka, un baile que 
combina diferentes géneros musicales.

EXHIBICIÓ DE BALL
A càrrec de la Asociación 
Cultural Bailamos

18.30 h – 20.00 h
ESCENARI TRUETA (PL. DEL DOCTOR TRUETA) 

Bailamos, amb en Juan Antonio García, 
presenten una proposta amb moltes coreo-
grafies i temàtiques de ball. Un cop més, ens 
faran una mostra del gran planter de balla-
rins i ballarines que hi ha al nostre poble. 

EXHIBICIÓ DE BALL
Amb el grup de Batuka del 
Casal d’Avis

20.00 h - 20.30 h 
ESCENARI TRUETA (PL. DEL DOCTOR TRUETA) 

Aquest any, per primer cop, un grup de 
gent gran del Casal d’Avis ens oferiran una 
mostra de Batuka, un ball que combina 
diferents gèneres musicals.
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CONCIERTO DE TARDE
Con la Orquestra Nova Blanes

20.00 h – 22.00 h
ESCENARI CASALS (PL. DE PAU CASALS)

Orquesta de baile con un repertorio muy 
variado y con música 100% en directo, con  
propuestas típicas de las orquestas de gran 
formato catalanas, ofreciendo sesiones de 
sardanas, concierto y baile.

ALWAYS DRINKING
MARCHING BAND
20.00 h – 22.00 h 
INICIO DEL RECORRIDO EN EL ESCENA-
RI CASANOVA (PL. RAFAEL CASANOVA)  
HASTA EL AYUNTAMIENTO (PL. DE LA 
CONSTITUCIÓ)

Always Drinking Marching Band es un gru-
po formado por músicos, actores, técnicos 
y poetas de bar entre muchos otros, que 
recorre y anima las calles, plazas y escena-
rios del mundo desde 1997. La misión de 
esta banda es no dejar indiferente al públi-
co, siendo la calidad musical y humorística 
su gran prioridad.

PREGÓN DE FESTA MAJOR
A cargo de Judit Martín

22.00 h – 22.45 h 
BALCÓ DE L’AJUNTAMENT 

La flamante ganadora del “Premi Interna-
cional d’Humor Gat Perich 2018” será la 
pregonera de este año. En su espectáculo 
aparecerán los personajes que imita tanto 
en el “Polònia” como en el “Versió Rac1”. 
Judit Martín combinará humor de actuali-
dad con improvisación, ya que a partir de 
les peticiones y sugerencias del público 
creará un pregón in situ: único, irrepetible 
y a medida.

CONCERT DE TARDA
Amb l’Orquestra Nova Blanes

20.00 h – 22.00 h
ESCENARI CASALS (PL. DE PAU CASALS)

Orquestra de ball amb repertori molt variat 
i amb música 100% directe, que dóna un 
ventall de propostes típiques de les or-
questres de gran format catalanes, oferint 
sessions de sardanes, concert i ball.

ALWAYS DRINKING
MARCHING BAND
20.00 h – 22.00 h 
INICI DEL RECORREGUT A L’ESCENARI 
CASANOVA (PL. DE RAFAEL CASANOVA) 
FINS A L’AJUNTAMENT (PL. DE LA CONS-
TITUCIÓ)

Always Drinking Marching Band és un 
grup format per músics, actors, tècnics i 
poetes de bar entre molts altres, que porta 
recorrent i animant els carrers, places i 
escenaris d’arreu des del 1997. La missió 
d’aquesta banda és no deixar indiferent a 
cap públic, sent la qualitat musical i humo-
rística la seva gran prioritat. 

PREGÓ DE FESTA MAJOR
A càrrec de Judit Martín

22.00 h – 22.45 h 
BALCÓ DE L’AJUNTAMENT 

La flamant guanyadora del “Premi Inter-
nacional d’Humor Gat Perich 2018” serà la 
pregonera d’aquest any. En el seu especta-
cle apareixeran els personatges que imita 
tant al “Polònia” com al “Versió Rac1”. 
Judit Martín combinarà humor d’actualitat 
amb improvisació, ja que a partir de les pe-
ticions i suggeriments del públic crearà un 
pregó in situ, únic, irrepetible i a mida.
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CORREFOC DE FESTA 
MAJOR
Amb la Colla de Diables Bram 
de Foc d’Abrera

22.45 h – 23.45 h 

I després del pregó, s’iniciarà el Correfoc, 
que recorrerà els carrers del nucli antic, 
amb la participació de la Colla de Diables 
Bram de Foc d’Abrera, la Colla de Diables i 
Dracs de Martorell i els Diables Keresus de 
Santa Coloma de Queralt. 

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

23.45 h – 23.55 h 
PL. DE L’ESGLÉSIA 

Un any més, la Colla de Diables ens oferirà 
un espectacular Piromusical per posar 
punt final al Correfoc de Festa Major.

BALL DE NIT
Amb l’Orquestra Nova Blanes

23.55 h – 03.00 h 
ESCENARI CASALS (PL. DE PAU CASALS) 

Obrim les sessions de ball amb temes des 
dels clàssics més ballables fins a les ver-
sions més modernes i actuals, perquè en 
gaudeixi tothom. 

CORREFOC DE FESTA
MAJOR
Con la Colla de Diables Bram 
de Foc d’Abrera

22.45 h – 23.45 h 

Después del pregón, dará inicio el Corre-
foc, que recorrerá las calles del núcleo 
antiguo, con la participación de la Colla de 
Diables Bram de Foc d’Abrera, la Colla de 
Diables i Dracs de Martorell y els Diables 
Keresus de Santa Coloma de Queralt. 

ESPECTÁCULO
PIROTÉCNICO
A cargo de la Colla de
Diables Bram de Foc d’Abrera

23.45 h – 23.55 h 
PL. DE L’ESGLÉSIA 

Un año más, la Colla de Diables nos ofrecerá 
un espectacular Piromusical para poner 
punto y final al Correfoc de Festa Major.

BALL DE NIT
Con la Orquestra Nova Blanes

23.55 h – 03.00 h 
ESCENARI CASALS (PL. DE PAU CASALS) 

Abrimos las sesiones de baile con temas 
desde los clásicos mas bailables hasta las 
versiones mas modernas y actuales, para 
que disfrute todo el mundo. 

28 28divendres
DE JUNY DE JUNIO

viernes



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”.

21

de la festa major 

correfoc

Divendres 28 de juny,
de 22.45 h a 23.45 h

Recorregut: 
carrer de Lluís Companys, carrer de Casamada, plaça de la Creu, carrer 

Nou, carrer de Sant Pere, carrer del Mig, carrer de la Font, carrer Major, 

carrer de l’Era, Carrer de la Florida, passeig de l’Església i plaça de l’Església.

correfoc infantil
El dissabte 29 de juny,
de 21.30 h a 22.30 h
Recorregut: 
carrer de Lluís Companys, carrer de Casamada, plaça de la Creu, 
carrer Major, carrer de l’Era, carrer de la Florida, passeig de
l’Església i plaça de l’Església.

Amb la participació de la Colla de Diables Bram de Foc d’Abrera,
Colla de Diables i Dracs de Martorell i els Diables Keresus de Santa
Coloma de Queralt

Amb la participació de Colla de Diables Infantil Bram de Foc 
d'Abrera, Espurnetes Foc Foll de Bellpuig, els Poll Folls
d’Esparreguera i la Targafera de Tàrrega.

gaudiu-lo amb seguretat!

Per poder gaudir del correfoc
sense riscos ni perills:
• No aparqueu el vehicle a cap zona per on hagi de passar el correfoc.
• Tanqueu les portes, les �nestres, els balcons i protegiu-ne 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 palla. Cal portar calçat �exible, lleuger i tancat, que aga� fort el peu.
• Sobretot, no porteu roba sintètica; es crema fàcilment i s'enganxa a la pell.
• Si, per qualsevol circumstància, se us encén la roba, tireu-vos a terra i rodoleu 

per apagar les �ames. No correu, les �ames s’estendrien i serien més virulentes.
• Per a la vostra protecció i la dels companys i companyes, no demaneu aigua als 

veïns, ja que provocaríeu taps i relliscades.
• No llanceu aigua des de les �nestres.
• No porteu els infants més petits a la primera línia de foc.
• Respecteu les tanques de seguretat durant tot el recorregut.
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MEDIA PARTE DEL BALL 
DE NIT: EXHIBICIÓN DE 
BAILE
A cargo de Manel Llopis de 
Juventudes Rocieras 

01.00 h – 01.30 h 
ESCENARI CASALS (PL. DE PAU CASALS) 

La entidad nos presentará una propuesta 
de bailes de salsa, bachata y kizomba. 

FESTA MAJOR JOVE
Como novedad, el viernes de Festa Major 
habrá dos espacios dedicados a la Festa 
Major Jove. Uno de ellos es el Escenari 
Can Morral (en el Parc de Can Morral) y 
el otro está situado en el párking de la c. 
Joan Miró (en el barri de Can Morral, al 
lado de la estación FGC).

ESCENARI CAN MORRAL 
(PARC DE CAN MORRAL)

23.55 h – 05.00 h 

Este año apostamos por los grupos loca-
les. No os podéis perder esta gran noche 
donde podrás disfrutar de diferentes 
estilos musicales: punk-rock, pop, música 
remember de los 90 y música actual, entre 
otros. ¡Toma nota!

23.55 h – 01.00 h

STEREOFREAK
ESCENARI CAN MORRAL (PARC DE CAN 
MORRAL)

01.00 h – 03.00 h

YOGURT GRIEGO
ESCENARI CAN MORRAL (PARC DE CAN 
MORRAL)
 
03.00 h – 05.00 h

REMEMBER THE TIME
ESCENARI CAN MORRAL (PARC DE CAN 
MORRAL)
III aniversario de remember the time!! 

MITJA PART DEL BALL 
DE NIT: EXHIBICIÓ DE 
BALL
Amb Manel Llopis de
Juventudes Rocieras

01.00 h – 01.30 h 
ESCENARI CASALS (PL. DE PAU CASALS) 

L’entitat ens presentarà una proposta de 
balls de salsa, batxata i kizomba. 

FESTA MAJOR JOVE
Com a novetat, el divendres de Festa Ma-
jor hi haurà dos espais dedicats a la Festa 
Major Jove. Un d’ells és l’Escenari Can 
Morral (al Parc de Can Morral) i l’altre està 
situat al pàrquing del c. de Joan Miró (al 
barri de Can Morral, al costat de l’estació 
FGC).

ESCENARI CAN MORRAL 
(PARC DE CAN MORRAL)

23.55 h – 05.00 h 

Aquest any apostem pels grups locals! No 
et pots perdre aquesta gran nit, on podràs 
gaudir de diferents estils musicals: punk-
rock, pop, música remember dels ’90 i 
música actual, entre d’altres. Pren nota!

23.55 h – 01.00 h

STEREOFREAK
ESCENARI CAN MORRAL (PARC DE CAN 
MORRAL)

01.00 h – 03.00 h

YOGURT GRIEGO
ESCENARI CAN MORRAL (PARC DE CAN 
MORRAL)
 
03.00 h – 05.00 h

REMEMBER THE TIME
ESCENARI CAN MORRAL (PARC DE CAN 
MORRAL)
III aniversario de remember the time!! 
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FESTA JOVE
ESCENARI DEL PÀRQUING C. DE 
JOAN MIRÓ

23.55 h – 05.00 h 

¡Abrera está de estreno! Este año, el vier-
nes tendreis diferentes opciones donde 
escoger para salir con tus amig@s. 

23.55 h – 01.30 h

Espacio destinado a diferentes 
grupos musicales y estilos
(concierto en acústico, reggae, muffin i rap)

01.30 h – 03.00 h 

Espacio destinado a
Garsasound
Espectáculo relacionado con la cultura ja-
maicana y la cultura Hip Hop. Los géneros 
musicales que aparecerán son: Reggae, 
ska, Dubhe, Hip Hop, Trap, R&B, etc.

03.00 h – 05.00 h 

Espacio destinado a
diferentes DJ’s 
Espectáculo dedicado a la música elec-
trónica alternativa, con géneros musica-
les como Drum&Bass, Teckno, Minimal, 
Psytrance, Electro, Electroswim, Hardtek, 
Reggatek, etc.

FESTA JOVE 
ESCENARI DEL PÀRQUING
C. DE JOAN MIRÓ

23.55 h – 05.00 h 

Abrera està d’estrena! Aquest any, diven-
dres tindràs diverses opcions on escollir 
per sortir amb els teus amics i amigues. 

23.55 h – 01.30 h

Espai destinat a diferents
grups musicals i de diferents
(concert acústic, reagge muffin i rap).

01.30 h – 03.00 h 

Espai destinat a 
Garsasound
Espectacle relacionat amb la cultura 
jamaicana i la cultura hip-hop. Els gèneres 
musicals que hi apareixeran seran: Reagge, 
Ska, Dub, Hip Hop, Trap, R&B, etc.

03.00 h – 05.00 h 

Espai destinat a diferents 
DJ’s
Espectacle dedicat a la música electrò-
nica alternativa, amb gèneres musicals 
com Drum&Bass, Tekno, Minimal, Trance, 
Psytrance, Electro, Electroswin, Hardtek, 
Raggatek, etc. 
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TORNEIG DE BÀSQUET  
3x3

08.00 h – 18.00 h
PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL 

El Club de Bàsquet Abrera celebra el 
primer torneig de 3x3 de categories de 
formació: Premini, Mini, Infantil i Cadet.

TORNEO DE BÁSQUET 
3x3

08.00 h – 18.00 h
PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL 

El Club de Bàsquet Abrera celebra el 
primer torneo de 3x3 de categorías de 
formación: Premini, Mini, Infantil y Cadete.
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OPEN FESTA MAJOR 
PILOTA PREOLÍMPICA I 
OPEN VETERANS FESTA 
MAJOR PILOTA LENTA

08.00 h – 21.00 h
PISTES DE FRONTÓ MUNICIPAL

Per Festa Major el Club Frontenis Abrera 
organitza l’Open Pilota Preolímpica a la 
Pista 2 (rebot) i l’Open Veterans Pilota 
Lenta a la Pista 1. 

TROBADA DE XAPES

09.30 h – 14.00 h
CENTRE POLIVALENT (PL. DEL REBATO, 1)

Els col·leccionistes de xapes de cava tenen 
una nova oportunitat per a poder compar-
tir la seva afició. Si vols, pots venir a mirar, 
remenar i intercanviar xapes. 

4t CAMPIONAT D’SKATE I 
SCOOTER MONTSERRAT 
CENTRE ABRERA, FESTA 
MAJOR

10.00 h – 16.00 h
PÀRQUING EXTERIOR MONTSERRAT 
CENTRE ABRERA

Les inscripcions són gratuïtes, al mateix 
circuit, a partir de les 10.00 h. 
Hi haurà tres categories: nens i nenes de 5 
a 12 anys, a partir de 12 anys i Pro. 
Premis per a tots els participants i premi 
especial “The best trick”. Per participar-hi 
és obligatori l’ús del casc. 

VISITA COMENTADA AL 
JACIMENT ARQUEOLÒGIC 
DE LES TRINXERES DE LA 
GUERRA CIVIL

11.00 h – 12.00 h
BOSC DE SANT MIQUEL, ACCÉS PEL CA-
RRER DE SANT MIQUEL (BARRI DE SANT 
MIQUEL)

Fa 80 anys un grup de republicans abre-
rencs van construir unes trinxeres per a 
combatre les tropes franquistes. Vine i 
coneixeràs aquest jaciment arqueològic de 
la mà dels experts que l’han excavat.

OPEN FESTA MAJOR 
PELOTA PREOLÍMPICA Y 
OPEN VETERANOS FESTA 
MAJOR PILOTA LENTA

08.00 h – 21.00 h
PISTES DE FRONTÓ MUNICIPAL

Para Festa Major el Club Frontenis Abrera 
organiza el Open Pilota Preolímpica en la 
Pista 2 (rebote) y el Open Veteranos Pelota 
Lenta en la Pista 1. 

ENCUENTRO DE CHAPAS

09.30 h – 14.00 h
CENTRE POLIVALENT (PL. DEL REBATO, 1)

Los coleccionistas de chapas de cava 
tienen una nueva oportunidad para poder 
compartir su afición. Si quieres, puedes ve-
nir a mirar, buscar e intercambiar chapas. 

4º CAMPEONATO DE 
SKATE Y SCOOTER 
MONTSERRAT CENTRE 
ABRERA, FESTA MAJOR

10.00 h – 16.00 h
PARKING EXTERIOR MONTSERRAT CEN-
TRE ABRERA

Las inscripciones son gratuitas, en el mis-
mo circuito, a partir de las 10.00 h. 
Habrá tres categorías: niños y niños de 5 a 
12 años, a partir de 12 años y Pro. Premios 
para todos los participantes y premio 
especial “The best trick”. Para participar es 
obligatorio el uso del casco. 

VISITA COMENTADA AL 
YACIMIENTO ARQUEOLÓ-
GICO DE LAS TRINCHERAS 
DE LA GUERRA CIVIL

11.00 h – 12.00 h
BOSQUE DE SANT MIQUEL, ACCESO 
POR C. SANT MIQUEL (BARRIO DE SANT 
MIQUEL)

Hace 80 años un grupo de republicanos 
abrerenses construyeron unas trincheras para 
combatir las tropas franquistas. Ven y conoce-
rás este yacimiento arqueológico de la mano 
de los expertos que lo han excavado.
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ABRERA
Pati de l'Escola Ernest Lluch
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MISSA DE FESTA MAJOR 

12.00 h – 13.00 h
ESGLÉSIA DE SANT PERE D’ABRERA

Per Sant Pere, Festa a Abrera! Missa solem-
ne de Festa Major. 

MISA DE FESTA MAJOR 

12.00 h – 13.00 h
ESGLÉSIA DE SANT PERE D’ABRERA

Missa solemne de Festa Major. 

CONCERT VERMUT 
Amb Los Bongo Beats

13.00 h – 14.00 h
HORT DE LA PARRÒQUIA (PG. DE 
L’ESGLÉSIA, 9)

Després de la celebració de la missa per Sant 
Pere és una ocasió ideal, en plena Festa Ma-
jor d’Abrera, per fer el vermut, compartir una 
bona estona i poder brindar. Aquesta banda 
ens oferirà ritmes afroamericans com el 
Rock and Roll, el Surf, el Rhythm and Blues 
o el Swing amb sabor a guateque que faran 
moure les cames al públic.

PORRÓ ELECTRÒNIC 
AMB DJ ANDREU PRESAS 
I DJ CONVIDAT

12.00 h – 16.00 h
PARC DE L’ESTACIÓ

Música electrònica i house per a famílies, 
amb el DJ Andreu Presas. Hi haurà servei 
de begudes i Food Trucks.

XVI TORNEIG D’ESCACS 
DE FESTA MAJOR 2019. 
MEMORIAL PERE PALAU
17.00 h – 19.00 h
PL. DE RAFAEL CASANOVA

Tornen les partides d’escacs per Festa Major! 
El format de partides llampec és ideal per 
practicar i apropar-se als escacs de manera 
fàcil, distesa i festiva. Les inscripcions són 
limitades i comencen 30 minuts abans de 
l’inici del torneig a la mateixa plaça. Hi haurà 
trofeus per les diferents categories: campió 
absolut, local, sub-18, sub-14 i sub-10. 

CONCIERTO VERMUT 
Con Los Bongo Beats

13.00 h – 14.00 h
HORT DE LA PARRÒQUIA (PG. DE 
L’ESGLÉSIA, 9)

Después de la celebración de la misa por 
Sant Pere es una ocasión ideal, en plena 
Festa Major de Abrera, para hacer el vermut, 
compartir un buen rato y poder brindar. Esta 
banda nos ofrecerá ritmos afroamericanos 
como el Rock and Roll, el Surf, el Rhythm 
and Blues o el Swing con sabor a guateque 
que nos harán mover las piernas.

PORRÓ ELECTRÒNIC 
CON DJ ANDREU PRESAS 
Y DJ INVITADO

12.00 h – 16.00 h
PARC DE L’ESTACIÓ

Música electrónica y house para familias 
con el DJ Andreu Presas. Habrá servicio de 
bebidas y Food Trucks.

XVI TORNEO DE AJEDREZ 
DE FESTA MAJOR 2019.
MEMORIAL PERE PALAU
17.00 h – 19.00 h
PL. RAFAEL CASANOVA

¡Vuelven las partidas de ajedrez de Festa Ma-
jor! El formato de partidas relámpago es ideal 
para practicar y conocer el ajedrez de manera 
fácil, distendida y festiva. Las inscripciones son 
limitadas y empiezan 30 minutos antes del 
inicio del torneo en la misma plaza. Habrá tro-
feos para las diferentes categorías: campeón 
absoluto, local, sub-18, sub-14 y sub-10. 
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   ABRERA CIRCUS 
Aquestes activitats estan pensades per a 
la inclusió de les persones amb diversitat 
funcional

18.00 h – 20.00 h 

INSTAL·LACIÓ SENSORIAL – 
ESPAI BABY
A càrrec de Les Colomes
PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH
Tindrem dos espais sensorials de textu-
res i diferents materials, per la franja de 
0-4 anys, i descobrirem el teatre, el circ 
i el maquillatge de la mà de la Cia. Les 
Colomes. Puja per primera vegada a un 
escenari, i disfressa’t per fer-te una foto i 
emportar-te un record.

18.00 h – 20.00 h 

INSTAL·LACIÓ TITERETÚ
A càrrec de Itinerània
PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH
Titeretú són 5 mans gegants de titellaire 
construïdes amb fusta i ferro amb les seves 
entranyes de mecànica bàsica a la vista. El 
públic deixarà de ser un simple espectador 
per convertir-se en el protagonista de la 
història: el titella! Utilitzant el cos com a 
única eina, els participants resoldran jocs 
d’equilibri, precisió i coordinació.
Activitat per a tota la família.

18.00 h – 20.00 h

INSTAL.LACIÓ- EL LABERINT
A càrrec de Itinerània
PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH
El Laberint és una experiència col·lectiva 
per a totes les edats, capaç de transformar 
qualsevol espai quotidià (plaça, carrer, 
parc...) en una trobada lúdica. Una insòlita 
xarxa de parets transparents, passadissos 
franquejats per enigmàtiques portes on 
el que saps i el que fas crearà el teu propi 
camí. Una instal·lació de gran format que 
planteja el més excitant repte atemporal.
Activitat per a tota la família.

20.00 h – 21.00 h

ESPECTACLE ANTIPASTI
A càrrec de la Cia. EQM
PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH
L’Antipasti és una modesta parada ambulant 
de menjar italià, regentada per dos peculiars 
cuiners: el xef Marcelo Mascarpone i el seu 
ajudant Pepino. Arribats directament de Na-
poli, cuinaran pasta, pizzes, faran malabars 
amb plats, equilibris amb escombres, curses 
amb Vespa, màgia amb els fogons, 
música amb les olles...
Activitat per a tota la família.

   ABRERA CIRCUS 
Estas actividades están pensadas para la 
inclusión de las personas con diversidad 
funcional.

18.00 h – 20.00 h 

INSTALACIÓN SENSORIAL –
ESPAI BABY
A cargo de Les Colomes
PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH
Tendremos dos espacios sensoriales de tex-
turas y diferentes materiales para la franja de 
edad de 0 a 4 años y descubriremos el tea-
tro, el circo y el maquillaje de la mano de la 
asociación Les Colomes. Sube por primera 
vez a un escenario, y disfrázate para hacerte 
una foto y llevarte un recuerdo. 

18.00 h – 20.00 h 

INSTALACIÓN TITERETÚ
A cargo de Itinerània
PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH
Titeretú son 5 manos gigantes de titiritero 
construidas con madera y hierro con sus 
entrañas de mecánica básica a la vista. El 
público dejará de ser un simple espectador 
para convertirse en el protagonista de la his-
toria: ¡la marioneta! Usando el cuerpo como 
única herramienta, los participantes resolverán 
juegos de equilibrio, precisión y coordinación.
Actividad para toda la familia.

18.00 h – 20.00 h

INSTALACIÓN - EL LABERINT
A cargo de Itinerània
PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH
El Laberint es una experiencia colectiva 
para todas las edades, capaz de transformar 
cualquier espacio cotidiano (plaza, calle, 
parque...) en un encuentro lúdico. Una in-
sólita red de paredes transparentes, pasillos 
franqueados por enigmáticas puertas donde 
lo que sabes y lo que haces creará tu propio 
camino. Una instalación de gran formato 
que plantea el más excitante reto atemporal.
Actividad para toda la familia.

20.00 h – 21.00 h

ESPECTÁCULO ANTIPASTI
A cargo de la Cía. EQM
PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH
L’Antipasti es una modesta parada ambulante 
de comida italiana, regentada por dos pecu-
liares cocineros: el chef Marcelo Mascarpone 
y su ayudante Pepino. Llegados directamente 
de Napoli, cocinaran pasta, pizzas, harán 
malabares con platos, equilibrios con escobas, 
carreras con Vespa, magia en los fogones,
música con las ollas...
Actividad para toda la familia.
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PETITA CERCAVILA
RESIDÈNCIA CANIGÓ 
Amb l’Associació Cultural i 
Folklòrica d’Abrera

18.00 h – 18.30 h

Aquest any el Gegantó Porronet, un grup 
de Grallers i els Bastoners visitaran els avis 
i àvies de la Residència Canigó. Els faran 
una petita mostra de la Cercavila apropant 
així l’esperit de la Festa Major i fent-los 
participar. 

EXHIBICIÓ DE BALL 
A càrrec del Grup de Hip Hop 
del Casal de Joves

18.00 h – 18.30 h
ESCENARI TRUETA (PL. DEL DOCTOR 
TRUETA) 

Aquest any, els ‘Back2Beat’, ‘Bubble Gang’ 
i ‘Back4U’ -nois i noies d’entre 12 i 20 
anys- ens faran gaudir una vegada més 
de l’essència de la dansa urbana. Com a 
novetat, es sumen a la festa les ‘Dancing 
Queens’ , una nova formació de 17 mares 
fortes i valentes. Tot això i alguna sorpre-
sa més, dirigit per la Melanie Aguilera i la 
Carla Juárez. 

EXHIBICIÓ DE BALL 
A càrrec de Juventudes
Rocieras

18.30 h – 19.30 h
ESCENARI TRUETA (PL. DEL DOCTOR 
TRUETA) 

L’entitat presenta una proposta amb mol-
tes coreografies i temàtiques de ball. Un 
any més, podrem gaudir del seu repertori 
per Festa Major.

PEQUEÑA CERCAVILA 
RESIDÈNCIA CANIGÓ 
Con la Associació Cultural i 
Folklòrica d’Abrera

18.00 h – 18.30 h

Este  año el Gegantó Porronet, un grupo 
de Grallers i els Bastoners visitarán la 
Residència Canigó. Harán una pequeña 
muestra de la Cercavila acercándoles el 
espíritu de la Festa Major y haciéndoles 
partícipes. 

EXHIBICIÓN DE BAILE 
A cargo del Grup de Hip Hop 
del Casal de Joves

18.00 h – 18.30 h
ESCENARI TRUETA (PL. DEL DOCTOR 
TRUETA) 

Este año, los ‘Back2Beat’, ‘Bubble Gang’ 
y ‘Back4U’ –chicos y chicas de entre 12 y 
20 años- nos harán disfrutar una vez más 
de la esencia de la danza urbana. Como 
novedad, se suman a la fiesta las ‘Dan-
cing Queens’, una nueva formación de 17 
madres fuertes y valientes. Todo esto y 
alguna sorpresa más, dirigido por Melanie 
Aguilera y Carla Juárez. 

EXHIBICIÓN DE BAILE 
A cargo de Juventudes
Rocieras

18.30 h – 19.30 h
ESCENARI TRUETA (PL. DEL DOCTOR 
TRUETA) 

La entidad presenta una propuesta con 
muchas coreografías y temáticas de baile. 
Un año más, podremos disfrutar de su 
repertorio de Festa Major.

29 29dissabte
DE JUNY DE JUNIO

sabado



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”.

37



CERCAVILA TRADICIONAL 
DE FESTA MAJOR  
Con la Associació Cultural i 
Folklòrica d’Abrera

19.00 h – 21.30 h

Este año, la Associació Cultural i Folklòrica 
d’Abrera invita para la Cercavila de Festa 
Major als Geganters de: Olesa de Montse-
rrat, Esparreguera, La Beguda, Guixers, 
Barri de Gràcia de Sabadell i Cervera. Y 
también participarán la Colla Infantil de 
diables Bram de Foc d’Abrera, els Basto-
ners del Montserratí y La Mulassa d’Olesa 
de Montserrat.El inicio del recorrido serà 
en la calle del Rebato y finalizará en el 
Ayuntamiento (pl. de la Constitució). 
Actividad para toda la familia.

EXHIBICIÓN DE ZUMBA 
A cargo de Vive y Baila

19.30 h – 20.30 h
ESCENARI TRUETA (PL. DEL DOCTOR 
TRUETA) 

¡Vive la Festa Major bailando con energía 
y buen rollo!. Vive y Baila nos ofrecerá una 
exhibición y clases para que te puedas unir 
a su buen ritmo. 

CONCIERTO DE FESTA 
MAJOR 
Con la Orquestra Selvatana

20.00 h – 22.00 h
ESCENARI CASALS (PL. DE PAU CASALS) 

Uno de los actos más emblemáticos de la Fes-
ta Major de Abrera. ¡No te pierdas la actuación 
de esta gran orquesta! Luces y colores con la 
máxima calidad musical y artística.

CERCAVILA TRADICIONAL 
DE FESTA MAJOR  
Amb l’Associació Cultural i 
Folklòrica d’Abrera

19.00 h – 21.30 h

Enguany, l’Associació Cultural i Folklòri-
ca d’Abrera convida per la Cercavila de 
Festa Major als Geganters de: Olesa de 
Montserrat, Esparreguera, La Beguda, 
Guixers, Barri de Gràcia de Sabadell i 
Cervera. I també hi participaran la Colla 
Infantil de diable Bram de Foc d’Abrera, 
els Bastoners del Montserratí i La Mulassa 
d’Olesa de Montserrat. L’inici del recorre-
gut serà al carrer del Rebato i finalitzarà 
a l’Ajuntament (pl. de la Constitució).  
Activitat per a tota la família.

EXHIBICIÓ DE ZUMBA 
A càrrec de Vive y Baila

19.30 h – 20.30 h
ESCENARI TRUETA (PL. DEL DOCTOR 
TRUETA) 

Viu la Festa Major ballant! Amb energia 
i bon rotllo. Vive y Baila ens oferirà una 
exhibició i classes perquè et puguis unir al 
seu bon ritme.

CONCERT DE FESTA
MAJOR 
Amb l’Orquestra Selvatana

20.00 h – 22.00 h
ESCENARI CASALS (PL. 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.

Nota: “Totes les activitats organitzades per l’Ajuntament a la nostra Festa Major són gratuïtes”.
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GOSPEL 
A cargo de Gospel Abrera

20.30 h – 21.00 h
ESCENARI TRUETA (PL. DEL DOCTOR 
TRUETA) 

Este año, se estrena en la Festa Major, el 
grupo de Gospel de Vive y Baila. ¡Ven a 
disfrutar de esta nueva propuesta musical 
en Abrera! 

GOSPEL 
A càrrec de Gospel Abrera

20.30 h – 21.00 h
ESCENARI TRUETA (PL. DEL DOCTOR 
TRUETA) 

Aquest any, s’estrena a la Festa Major, 
el grup de Gospel de Vive y Baila. Vine a 
gaudir d’aquesta nova proposta musical a 
Abrera!

CORREFOC INFANTIL DE 
FESTA MAJOR
Con la colla infantil de 
Bram de Foc

21.30 h – 22.30 h

Después de la Cercavila tradicional de Fes-
ta Major, se iniciará el Correfoc infantil con 
les colles infantiles: Bram de Foc d’Abrera, 
Espurnetes Foc Foll de Bellpuig, Els Polls 
Folls d’Esparreguera y la
Targafera de Tàrrega.
Actividad para toda la familia.

BALL DE NIT
Con la Orquestra Selvatana

23.55 h – 03.00 h
ESCENARI CASALS (PL. DE PAU CASALS) 

La Orquestra Internacional Selvatana es la 
formación ideal que no puede faltar en una 
Festa Major de prestigio, ya que ofrece un 
amplio repertorio musical y espectáculo, 
que va des de el concierto clásico hasta al 
baile de gala. 
El ánimo de renovación constante de esta 
formación de Cassà de la Selva (Gironès) ha con-
llevado la incorporación de jóvenes intérpretes 
y cantantes que, al lado de nombres de presti-
gio, hacen que la formación, que ya tiene 104 
años sea imprescindible en las grandes fiestas.

MEDIA PARTE  DEL BALL 
DE NIT: EXHIBICIÓN DE 
BAILE
A cargo de l’Associació Pas a Pas

01.00 h – 01.30 h

L’Associació Cultural Cultural Pas a Pas nos 
hará disfrutar de una demostración de baile. 
¡Tenemos muchas ganas de volver a ver que 
nos tienen preparado para esta Festa Major!

CORREFOC INFANTIL DE 
FESTA MAJOR
Amb la colla infantil de 
diables Bram de Foc

21.30 h – 22.30 h

Després de la Cercavila Tradicional de Fes-
ta Major, s’iniciarà el Correfoc infantil amb 
les colles infantils: Bram de Foc d’Abrera, 
Espurnetes Foc Foll de Bellpuig, Els Polls 
Folls d’Esparreguera i
la Targafera de Tàrrega.
Activitat per a tota la família.

BALL DE NIT
Amb l’Orquestra Selvatana

23.55 h – 03.00 h
ESCENARI CASALS (PL. 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 ventall de possibilitats musicals i 
d’espectacle, que van des del concert
clàssic fins al ball de gala. 
L’ànim de renovació constant d’aquesta 
formació de Cassà de la Selva (Gironès) ha 
comportat la incorporació de joves intèr-
prets i cantants que, al costat de noms de 
prestigi, fan que la formació, que ja té 104 
anys, sigui imprescindible en les grans festes.

MITJA PART DEL BALL DE 
NIT: EXHIBICIÓ DE BALL
A càrrec de l’Associació Pas a Pas

01.00 h – 01.30 h

L’Associació Cultural Pas a Pas ens farà 
gaudir d’una demostració de ball. Tenim 
moltes ganes de tornar a veure que ens 
tenen preparat per aquesta Festa Major!

29 29dissabte
DE JUNY DE JUNIO

sabado



Regidoria de Joventut



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”. 49

FESTA MAJOR JOVE

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

23.55 h – 02.00 h
¡Empezaremos la noche con 4Them!

02.00 h – 05.00h
Acabamos la noche con un espectáculo de 
#Big Friday ¡y con muchas sorpresas!

FESTA MAJOR JOVE

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

23.55 h – 02.00 h
Començarem la nit amb els 4Them!

02.00 h – 05.00h
Acabem la nit amb un l’espectacle de 
#Big Friday i amb moltes sorpreses!

FESTA REVIVAL 
Amb DJ’s KRIPT & COL

23.55 h – 05.00 h
ESCENARI CASANOVA (PL. DE RAFAEL 
CASANOVA)

Un any més comptem amb la gran Festa 
Revival. No podrem deixar de ballar amb 
la música que es punxarà i que ens farà re-
cordar aquelles nits de laca, llums de neó i 
marxa desenfrenada.

FIESTA REVIVAL 
Con DJ’s KRIPT & COL

23.55 h – 05.00 h
ESCENARI CASANOVA (PL. DE RAFAEL 
CASANOVA)

Un año más contamos con la gran Fiesta 
Revival. No podremos dejar de bailar con 
la música que se pinchará y que nos hará 
recordar aquellas noches de laca, luces de 
neón y marcha desenfrenada.

TOC DE MATINES 
Amb l’Associació Cultural i 
Folklòrica d’Abrera i Bram de 
Foc

8.00 h – 09.00 h
CARRERS DE LA VILA

Els grallers i els diables es passejaran pels 
carrers de la vila, despertaran a tot el poble 
i ens recordaran que estem de Festa Major!

TOC DE MATINES 
Con la Associació Cultural i 
Folklòrica d’Abrera i Bram de 
Foc

8.00 h – 09.00 h
CALLES DEL MUNICIPIO

Els grallers i els diables se pasearan por las ca-
lles del pueblo, despertaran a todo el mundo y 
nos recordaran que estamos de Festa Major!

30 30diumenge domingo
DE JUNY DE JUNIO
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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 (PL. DE RAFAEL 
CASANOVA)

Els Vikingos del 600 organitzen la 19a 
trobada de 600 d’Abrera. Cotxes especials, 
trucs i un recorregut pel poble. 

CONCERT DE
“GUATEQUE”

11.30 h – 13.30 h
ESCENARI CASANOVA (PL. RAFAEL CASA-
NOVA)

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.

CINEMA DE FM:
RALPH ROMPE INTERNET
A càrrec de Cineclub
Emmetcinats

12.00 h – 14.00 h
ESCENARI CASANOVA (PL. DE RAFAEL 
CASANOVA)

Pel·lícula d’animació que explica les 
aventures de Ralph i els seus companys 
del món d’Internet. A la Xarxa s’hauran 
d’enfrontar a diversos perills i es trobaran 
amb personatges com Buzz Lightyear, 
C3PO i les princeses Disney.
Activitat per a tota la família.

ENCUENTRO DE SEAT 600  
A cargo de l’Associació de 
Clàssics del Baix Llobregat 
Vikingos del 600

10.00 h – 13.30 h
ESCENARI CASANOVA (PL. DE RAFAEL 
CASANOVA)

Los Vikingos del 600 organizan el 19º en-
cuentro de 600 de Abrera. Coches especia-
les, trucos y un recorrido por el pueblo. 

CONCIERTO DE
“GUATEQUE”

11.30 h – 13.30 h
ESCENARI CASANOVA (PL. RAFAEL CASA-
NOVA)

Si echas de menos el sonido del vinilo, 
bailar una balada de noche, o los panta-
lones acampanados, ¡no estás solo! Ven 
a disfrutar con los grandes clásicos de los 
años 60, tanto nacionales como interna-
cionales. Desde los Sirex a los Beatles, de 
los Mustang a Creedence, o de
Fórmula V a los Rollings Stones.

CINE DE FM:
RALPH ROMPE INTERNET
A cargo de Cineclub
Emmetcinats

12.00 h – 14.00 h
ESCENARI CASANOVA (PL. DE RAFAEL 
CASANOVA)

Película de animación que explica las 
aventuras de Ralph y sus compañeros en 
el mundo de Internet. En la Red se tendrán 
que enfrontar a diferentes peligros y se 
encontrarán con personajes como Buzz 
Lightyear, C3PO y las princesas
Disney. Actividad para toda
la familia. 

30 30diumenge domingo
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MATINAL CASTELLERA
Con els Castellers 
d’Esparreguera y una colla 
invitada 

12.00 h – 14.00 h
PL. DE L’ESGLÉSIA

Como es habitual en los últimos años, las 
colles castelleres nos harán disfrutar y parti-
cipar de sus mejores actuaciones en la plaza.
Actividad para toda la familia.

ENTREGA DE PREMIOS 
DE PESCA

14.00 h – 15.00 h 
ESCOLA ERNEST LLUCH

Asistiremos a la entrega de trofeos, mientras 
disfrutamos de un vermut con los partici-
pantes y asistentes al acto.

GRAN FESTA JOVE DE LA 
ESPUMA 
A càrrec de #Big Friday

16.00 h – 20.00 h
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
montones de espuma!
A partir de 12 años.

MATINAL CASTELLERA
Amb la colla dels Castellers 
d’Esparreguera i una colla 
convidada 

12.00 h – 14.00 h
PL. DE L’ESGLÉSIA

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

LLIURAMENT DE PREMIS 
DE PESCA

14.00 h – 15.00 h 
ESCOLA ERNEST LLUCH

Assistirem al lliurament de trofeus, mentre 
fem un vermut amb els participants i assis-
tents a l’acte. 

GRAN FESTA JOVE DE 
L’ESCUMA
A càrrec de #Big Friday 

16.00 h – 20.00 h
PARC DE CAN MORRAL

Continuem la Festa Major d’Abrera de la 
millor manera possible, amb la Gran
Festa de l’Escuma. Molta música i
tones d’escuma!
A partir de 12 anys.

   ABRERA CIRCUS 
18.00 h – 20.00 h

PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH 

INSTAL·LACIÓ SENSORIAL – 
ESPAI BABY
A càrrec de Les Colomes
Tindrem dos espais sensorials de textures i 
diferents materials, per la franja de
0-4 anys, i descobrirem el teatre,
el circ i el maquillatge .

   ABRERA CIRCUS 
18.00 h – 20.00 h

PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH 

INSTALACIÓN SENSORIAL –
ESPAI BABY
A cargo de Les Colomes
Tendremos dos espacios sensoriales de 
texturas y diferentes materiales para la
franja de edad de 0 a 4 años y descu-
briremos el teatro, el circo y el maquillaje. 

30 30diumenge domingo
DE JUNY DE JUNIO
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INSTAL·LACIÓ ENGINYS
EKO-POÈTICS
A càrrec de Katakrak
Instal·lació interactiva recomanada per a 
partir de 6 anys. Cada artefacte és
únic i autònom, i tots junts conformen
un espai original, lúdic i participatiu.
A partir de 6 anys.

INSTAL·LACIÓ L’ANIMALADA
A càrrec de Katakrak
Consta d’una col·lecció original de 25 jocs 
autònoms de gran format construïts amb 
materials recuperats, que no volen
ser abandonats.
A partir de 2 anys.

ESPECTÁCULO THE
INCREDIBLE BOX
Con la Cia. La Tal 
Més de 150 anys després de la seva 
estrena, THE INCREDIBLE BOX, continua 
representant-se mantenint el vestuari
i l¹escenografia.
A partir de 4 anys.

INSTALACIÓN ENGINYS
EKO-POÈTICS
A cargo de Katakrak
Instalación interactiva recomendada a partir 
de 6 años. Cada artefacto es único y
autónomo, y todos juntos conforman
un espacio original, lúdico y participa-
tivo. A partir de 6 años.

INSTALACIÓN L’ANIMALADA
A cargo de Katakrak
Consta de una colección original de 25 
juegos autónomos de gran formato cons-
truidos con materiales recuperados,
que no quieren ser abandonados. 
A partir de 2 años.

ESPECTÁCULO THE
INCREDIBLE BOX
Con la Cía. La Tal
Más de 150 años después de su estreno, 
THE INCREDIBLE BOX, continúa represen-
tándose mantienendo el vestuario
i la escenografía. 
A partir de 4 años.

SARDANES 
Amb la Cobla Vila d’Olesa

19.00 h – 21.00 h
PL. DE L’ESGLÉSIA

Sardanistes de totes les edats tenen una
nova cita amb les sardanes a la plaça de
l’Església.

CASTELL DE FOCS
(PIROMUSICAL) 

A càrrec de Pirotècnia Tomàs

23.00 h – 23.15 h 
AV. 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. Para toda la familia.

NIT D’HAVANERES
Amb el grup Neus Mar

23.30 h – 00.30 h 
ESCENARI CASALS (PL. DE PAU CASALS) 

Gaudirem d’un repertori de cançons 
d’amor i desamor, de pescadors, mariners i 
d’aigua salada.

SARDANAS 
Con la Cobla Vila d’Olesa

19.00 h – 21.00 h
PL. DE L’ESGLÉSIA

Sardanistas de todas las edades tienen una
nueva cita con las sardanas en la plaça de
l’Església.

CASTILLO DE FUEGOS
(PIROMUSICAL) 

A cargo de Pirotècnia Tomàs

23.00 h – 23.15 h 
AV. DE SANT HILARI

Desde las zonas próximas al Centre Aquàtic 
Municipal (CAM) se podrá disfrutar del espec-
táculo con toda seguridad. Seguid siempre 
las indicaciones y las recomendaciones del 
personal de Protecció Civil y de la
Policia Local. Para toda la familia.

NIT D’HAVANERES
Con el grup Neus Mar

23.30 h – 00.30 h 
ESCENARI CASALS (PL. DE PAU CASALS) 

Disfrutaremos de un repertorio de
canciones de amor y desamor, de pesca-
dores, marineros y de agua salada.
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Exposició del V Concurs 
de fotografia d’esports 
de muntanya i natura 
2019, 
organitzat pel Centre 
Excursionista d’Abrera,
Del dimarts 25 de juny
al diumenge 30 de juny

Exposición del V Concurso 
de fotografía de deportes 
de montaña y naturaleza 
2019, 
organizado por el Centre 
Excursionista d’Abrera,
Del martes 25 de junio
al domingo 30 de junio

Exposició de treballs 
manuals, costura
i “patchwork”
Del divendres 28 de juny al diumenge 30 
de juny.
Exposició dels treballs realitzats per les i 
els alumnes del Casal d’Avis d’Abrera.

Exposición de trabajos 
manuales, costura
y “patchwork”
Del viernes 28 de junio al domingo 30 de 
junio.
Exposición de los trabajos realizados 
por las alumnas y alumnos del Casal 
d’Avis d’Abrera.

C. de Federico Garcia lorca, 17 
Horari: De 17.00 h a 21.00 h

C. de Federico Garcia lorca, 17 
Horario: De 17.00 h a 21.00 h

Pl. de les Escoles Velles, 1 
Horari: De 17.00 h a 20.30 h

Pl. de les Escoles Velles, 1 
Horario: De 17.00 h a 20.30 h

Rbla. del Torrentet, 8 
Horari: D’11.00 h a 13.00 h 
i de 18.00 h a 19.30 h

Rbla. del Torrentet, 8 
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

Exposició del Concurs
de Pintura Ràpida 2019
(auditori)
Del dimarts 25 de juny
al divendres 5 de juliol

Exposició dels 25 anys 
de la Colla Castellera 
d’Esparreguera (sala 2)
Del dimarts 25 de juny
al divendres 5 de juliol

Exposición del Concurso 
de Pintura Ràpida 2019 
(auditorio)
Del martes 25 de junio
al viernes 5 de julio

Exposición de los 25 años 
de la Colla Castellera 
d’Esparreguera (sala 2)
Del martes 25 de junio
al viernes 5 de julio



al Parc de l’Estació

29 de juny

convidat
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La convocatòria, per part de la Regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament d’Abrera, del 
concurs fotogràfic Festa Major 2019 “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 22 de juny i estarà obert fins al 5 de juliol.

Per participar és necessari compartir una imatge a través de 
Twitter, Facebook o Instagram amb el hashtag #fmabrera19. 

La temàtica ha d’estar relacionada o inspirada amb qualsevol 
acte de la Festa Major 2019.

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 d’entitats 
d’Abrera i 3 persones representants del Departament de Cul-
tura 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. 

Si apareixen menors d’edat a les imatges, caldrà tenir el
consentiment legal dels tutors/es per publicar les fotos.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



No volem
comportaments
ni agrsionsPer una

Festa Major
lliure de sexisme

On
denunciar:

• Punts Liles als espais de la Festa Major Jove

• Serveis de Dones i Igualtat. C/ Major, 3 T.: 93 770 29 11
  dones.igualtat@ajuntamentabrera.cat 

• Policia Local, C/ Tarragona, 2 T.: 93 770 09 81
  pl.abrera@ajuntamentabrera.cat

• Tel.: 112 / 900 900 120 Línia contra la violència masclista

“Abrera lliure de s��me. Per un� ft� lliur� de s��me.
Si necsit� informació, dirige -te als Punts Lil� dels pa� de la

Fta Major Jove.”

QUI LES POT EXERCIR? 
Tothom pot exercir una agressió sexista, 
sigui conegut o desconegut, coincidint 
en el mateix context.

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.

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. 

I SOBRE EL CONSENTI-
MENT, JA SAPS QUÈ...?:
Aquest sempre és:

• sobri
• entusiasta
• verbal
• sense coacció
• continuat
• reversible
• actiu
• honest

QUÈ SON LES AGRESSIONS 
SEXISTES?
És una agressió física verbal o sexual, 
exercida sobre una persona per motius de 
sexe, gènere, orientació sexual o aspecte 
físic en relació als estàndards estètics. Així, 
exemples d’aquestes conductes inclouen 
(tot i que no només):
- Comentaris ofensius i/o degradants, 
abusos verbals o qualsevol altre comporta-
ment hostil com insults, burles, comentaris 
despectius sobre la persona, floretes 
(“piropos”) no desitjades... que tenen per 
objectiu ridiculitzar a una persona o grup.
- Formes no benvingudes de contacte 
físic, tocaments no desitjats que incomo-
din, violentin o no agradin a la persona o 
grup que els pateix. Envair espai, 
intimidar, donar empentes…
-Immobilitzar, arraconar, escopir, estirar 
dels cabells, perseguir…
- Forçar a participar en un lloc que hi hagi 
companys amb els que no es vol estar.
- Exhibició de símbols sexistes ofensius, 
exhibicionisme sexual, violació (no només 
amb penetració), imposició de practiques 
sexuals no segures…

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. General-
ment, son exercits per homes cap a dones 
o bé cap a persones que no compleixen el 
model heteronormatiu de sexualitat, 
identitat o expressió de gènere.

Regidoria de Dones i Igualtat
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5
6

7

9

11

13

plànol de situació
1 PARC DE CAN MORRAL

(escenari Can Morral)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

AVINGUDA DE SANT HILARI

PLAÇA DE RAFAEL CASANOVA
(escenari Casanova)

PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
(Hort de la Parròquia)

PLAÇA DE PAU CASALS
(escenari Casals)

PLAÇA DEL DOCTOR TRUETA
(escenari Trueta)

PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ
(Ajuntament)

PARC DE L’ESTACIÓ

CASAL D’AVIS

PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL

ESCOLA FRANCESC PLATÓN I 
SARTÍ (gimnàs municipal)

16 CENTRE POLIVALENT

17 PÀRQUING DEL C. DE JOAN MIRÓ

FRONTONS MUNICIPALS

RÀDIO ABRERA

ESCOLA ERNEST LLUCH

POLICIA LOCAL

15
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P PÀRQUING

PUNT LILA 

PARADA SERVEI DE BUS 
FESTA MAJOR

i PUNTS D’INFORMACIÓ

SERVEIS

RECINTE FIRAL
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Des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa, durant la Festa 
Major del divendres 28 al diumenge 30 de juny, un servei de bus 
que comunicarà els barris amb el nucli urbà per apropar als
abrerencs i les abrerenques a la Festa Major.

Els horaris són orientatius,
depenent del trànsit

i del volum
de passatgers.

T'APROPEM 
A LA FESTA MAJOR!

Podràs obtenir
al bus una polsera
al cost d'1€ que et 
donarà ús il·limitat

del servei durant tota
la Festa Major

 18.32 h
 19.57 h
 21.22 h
 21.47 h
 02.08 h
 03.33 h
 04.58 h
 06.23 h

 19.05 h
 20.30 h
 21.55 h
 23.20 h
 01.08 h
 02.33 h

CA N'AMAT
Av. d’Abrera

Dg 30Dv 28 i Ds 29

 18.35 h
 20.00 h
 21.25 h
 22.50 h
 02.10 h
 03.35 h
 05.00 h
 06.25 h

 19.07 h
 20.32 h
 21.57 h
 23.22 h
 01.10 h
 02.35 h

CA N'AMAT
C. d’Aneto

Dg 30Dv 28 i Ds 29

 18.29 h
 19.54 h
 21.19 h
 22.44 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

NUCLI URBÀ
Davant de Can Martinet

Dg 30Dv 28 i Ds 29

 18.25 h
 19.50 h
 21.15 h
 22.40 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

SANT MIQUEL
Rotonda

Dg 30Dv 28 i Ds 29

 18.45 h
 20.10 h
 21.35 h
 23.00 h
 01.00 h
 02.25 h
 03.50 h
 05.15 h

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

NUCLI URBÀ
Avda. de la Generalitat

amb cantonada c. de Rubí

Dg 30Dv 28 i Ds 29

 18.15 h
 19.40 h
 21.05 h
 22.30 h
 01.42 h
 03.07 h
 04.32 h
 05.58 h

 18.32 h
 19.57 h
 21.22 h
 21.47 h
 01.42 h
 02.07 h

Casal Social

CAN VILALBA

Dg 30Dv 28 i Ds 29

 18.15 h
 19.30 h
 20.55 h
 22.20 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

STA Mª DE VILALBA
Bar del Suro

Dg 30Dv 28 i Ds 29

 18.03 h
 19.28 h
 20.53 h
 22.18 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

CAN TORRES
BV-1202 c. Can Torres

Dg 30Dv 28 i Ds 29

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

 18.00 h
 19.25 h
 20.50 h
 22.15 h
 00.12 h
 01.37 h

LES CARPES
Casa Pedro

Dg 30Dv 28 i Ds 39

Divendres 28 i Dissabte 29

Diumenge 30
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Y
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MY

CY

CMY
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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 2019 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 dia 30 de juny  
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 30 de juny, 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
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. Estaran el divendres 28 
de juny al Mercat Municipal, el dissabte 29 
de juny a la plaça de l’Església, a la rambla 
del Torrentet, al Rebato i a la plaça de 
Rafael Casanova i el diumenge 30 de juny 
faran la subhasta d’un SEAT 600, donatiu 
de l’Associació els Vikingos durant la 
trobada de SEAT 600.

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

Servicios WC
Se instalarán lavabos químicos en el espa-
cio reservado a la Festa Major Jove 2019 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 30 de 
junio  se cerrará el tráfico de vehículos de 
las calles Rosers, calle Martorell y la Rambla 
del Torrentet. Así mismo, se cerrará el tráfi-
co en cualquier calle en la que se desarro-
lle 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 30 de junio, 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. 
Respetad las zonas de seguridad.

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

Actividades especiales
Los voluntarios y voluntarias de la Asso-
ciació Espanyola contra el Càncer – Sec-
ció Local d’Abrera recogerán donativos 
para el desarrollo de proyectos y servicios 
de la AECC. Estarán el viernes 28 de junio 
en el Mercat Municipal, el sábado 29 de 
junio en la plaça de l’Església, la rambla del 
Torrentet, Rebato y en la plaça de Rafael 
Casanova. El domingo 30 de junio harán 
una subasta de un SEAT 600, donativo 
de la Associació els Vikingos durante el 
encuentro de SEAT 600.

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
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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 2019:
 
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, Gegants 

d’Abrera, Grallers d’Abrera (Cosmets i Escola de Grallers d’Abrera), Castellers d’ Eparra-

guera, Grup Excursionista d’Abrera, Associació Cultural La Garsasound, Club Frontenis 

Abrera, Associació Cultural Pas a Pas, Cine Club Emmetcinats d’Abrera, Associació 

clàssics Baix Llobregat “Vikingos del 600” d’Abrera, Anubis Dance Academy, les Ampes 

de les Escoles d’Abrera, Abrera Sardanista, Parròquia d’Abrera, Mercat Municipal, Escola 

Municipal de Música, Casal d’Avis d’Abrera, Taller Ocupacional Can Comelles, Associa-

ció Espanyola contra el Càncer- Secció Local d’Abrera, Residència Canigó, 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 ajuntamentabrera.cat

Agraïments:
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