El

2021, LA CULTURA TAMPOC S’ATURA

Torna la Festa Major i un any després seguim convivint amb una pandèmia que ens ha condicionat des de fa molt temps la nostra
forma de vida. Malgrat tot, la cultura no s’atura!
Apostem per una Festa Major segura com tots els esdeveniments que hem organitzat des de l’inici de la pandèmia l’any 2020.
Collbató Cultura Segura, aquesta és la linia de treball de l’equip de govern que hem dissenyat un programa de festa responsable,
segur i adaptat a la situació sanitària.
La música de Buhos, Lildami, Dalton Bang o Marcel i Júlia; d’artistes locals com Lles, el teatre amb el popular Peyu o
les activitats familiars encapçalades per la festa que ens porta El Pot Petit o la Coloraines Band ompliran de diversió
els dies de festa major.
Per a la Gent Gran, el dia 16 de setembre, Sant Corneli, tindrem Teatre de la mà del grup teatral Apassionats
d’Esparreguera i Havaneres.
Les entitats locals, malgrat les dificultats de la pandèmia, també hi col·laboren a la festa. Gegants, Diables
Salnitrats, Joves de Collbató i entitats esportives com el Centre d’Esports i el Club Ciclista treballen per
una festa que faci poble i saludable.
Per tercer any, instal·lem un Punt Lila les nits de divendres i dissabte a la Pista Martí Gil perquè
volem que us divertiu sense cap agressió, per un poble lliure de violència masclista i Lgtbifòbica.
S’oferirà informació i suport a les persones contra les agressions masclistes i sexistes.
Esperem que les propostes siguin del vostre interès, us demanem responsabilitat en la vostra
participació als actes i comprensió, per exemple, si no aconseguiu entrada per algun espectacle, però hem de ser rigurosos amb la capacitat dels espais per garantir la seguretat.
Sobretot esperem que gaudiu de la festa!
L’Equip de Govern Municipal

Sant Corneli
Collbató es vesteix de Festa Major coincidint amb la festivitat de Sant Corneli (16 de setembre),
patró del municipi. Així, al voltant d’aquesta festa local, té lloc la programació de la Festa Major
coincidint amb els darrers dies de l’estiu.
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15 SETEMBRE 2021. DIMECRES

19:00h

Biblioteca-Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)

Trobada amb Gerard Quintana.
Presentació del llibre « L’home que va viure
dues vegades»

Accés lliure-aforament limitat

16 SETEMBRE 2021.
DIJOUS

10:30h

Església de Sant Corneli

Missa de Sant Corneli.

19:00h

Homenatge a la Gent Gran de Collbató

Accés lliure

Plaça de l’Era

12:00h

Havaneres: La Guingueta.

Casinet
Festa de la Gent Gran. Rebuda institucional a la Gent Gran homenatjada

Teatre: “Love Love + Amor”

Grup teatral Apassionats (Esparreguera)
• Activitat gratuïta-Aforament limitat

Entrades anticipades al Casal de Cultura a partir del 1 de setembre

Tradicional cantada d’havaneres per
Festa Major, enguany a càrrec d’un grup
d’havaneres i cançó de taverna, nascut
a l’interior de Catalunya, a Igualada, que
busca la complicitat i la participació del
públic amb una posada en escena plena
de sensibilitat i entrega.
Atenció: Per restriccions en prevenció
del Covid-19 aquesta activitat es
realitzarà a l’aire lliure i no s’oferirà el
tradicional Rom Cremat.
Activitat gratuïta-Aforament limitat

Entrades anticipades al Casal
de Cultura a partir del 1 de
setembre
-5-
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17 DE SETEMBRE. DIVENDRES

19:30h

Plaça de l’Era (Casc Antic)

Pregó de Festa Major: Agnès Busquets.

Nascuda a Tarragona, estudia Art Dramàtic a l’Institut del
Teatre de Barcelona. El 1998 entra a formar part del Col·lectiu
de Teatre Necessari Trono Villegas amb qui participarà en
diversos espectacles com La Veu del Món dirigit per Oriol
Grau. És membre fundadora de la Companyia Menudos
dirigida per Pau Miró amb qui estrenaran La Poesia dels
assassins i Una Habitació a l’Antàrtida. També ha participat
en altres produccións teatrals com La Família Irreal de Dagoll
Dagom i Polònia el musical de Minoria Absoluta dirigida per
Xavier Ricart.
En Televisió ha presentat EL Club Super 3, el concurs Play,
l’hem vist en diverses produccions d’ El Terrat com Malalts de
Tele, La Cosa Nostra o Set de Notícies, i Crakòvia actualment
forma part dels actors que de la mà de Toni Soler Amb Minoria
Absoluta participen en el Polònia de TVC.
Recentment l’hem vist a El Crèdit, una coproducció de TVE i
TVC, dirigida per Abel Folk i Joan Riedweg.
Activitat gratuïta - Aforament limitat

Entrades anticipades al Casal de
Cultura a partir del 1 de setembre
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22:00h

Pista Esportiva Martí Gil

Dalton Bang en concert
Els Dalton Bang van néixer arran d’una colla d’amics amb un únic
objectiu: assaltar tots els pobles i ciutats de Catalunya per a deixar la
seva població exhausta de festa. El seu botí sempre ha estat l’alegria
dels seus fans i seguidors que no paren de créixer.
I és que els Dalton Bang no són delinqüents, però sí uns dels personatges
més buscats, i més encara des del salt del seu anticfrontman i fundador Miki
Núñez cap a nous horitzons musicals dels que el grup en segueix formant part com a
banda de l’artista.
Aquesta colla de músics en busca i captura us captivaran el cor a base de bona música que va des dels hits dels anys 70,
passant per la patxanga i els temes més actuals de l’escena cultural del país.

Lildami
Amb missatges allunyats de les drogues i el sexisme i una trajectòria
intensa, Lildami s’ha convertit en el portaveu de la música urbana
cantada en català. És l’únic artista de l’escena que ha guanyat el
Premi Cerverí a Millor lletra (2019) i dos anys consecutius el Premi
Enderrock a Millor artista de hip-hop i de músiques urbanes. A
més, amb un nou disc sota el braç, Viatge en espiral, publicat
el gener de 2021, i amb el seu lema ‘IMPARABLA’ per bandera,
Lildami també serà el promotor del Maleducats, el primer festival
internacional de música urbana de Catalunya.
Sí, ningú no pot aturar el fenomen Lildami.

Entrades anticipades al Casal de Cultura a
partir del 1 de setembre o a vivetix.com
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18 SETEMBRE 2021

09:30h

Pista esportiva Can Dalmases

SORTIDA: CAMP DE FUTBOL
RECORREGUT: Pels carrers i camins de Collbató fins a les

09:00h

Campionat amateur de Futbol Sala
Apunteu-vos a la festa més esportiva.

REGLAMENT DEL CAMPIONAT:

* Partits de futbol sala de 5 jugadors.
* Edat: 16 o més de 16 anys (nascuts a 2005 o abans)
* Duració partits: 20 min a rellotge corregut (2 parts de 10’
cada part)
* Inscripcions: 0€
* Lloc inscripció:
a) a l Casal de Cultura fins el dia 14/09 ( caldrà que indiqueu:
nom equip, nom dels integrants, el seu DNI i les dates de
naixement ( màxim 7 jugadors per equip); tfn contacte i
correu del responsable de l’ equip)
b)fins a mitja hora abans, el mateix dia a la pista de Can
Dalmases si no s’ha arribat al límit d’inscrits
*Caldrà entregar declaració responsable signada (persones
majors d’edat i menors d’edat)
PREMIS: Hi haurà trofeu pels 3 primers equips classificats.
DESENVOLUPAMENT CAMPIONAT: Els partits es
realitzaran a la pista Can Dalmases a partir de les 09h del dia
18/09/2021.
Col·labora Centre d’Esports Collbató

Pedalada popular

Pistes esportives de Can Dalmases.Organitza: Club Ciclista
Collbató

12:00h

Pista Esportiva Martí Gil

Set up amb els Barlou

Fascinats per la fastuositat de les grans produccions, 3
excèntrics personatges pretenen emular-les de la manera
que saben: amb un gust més que dubtós i una imatgeria
pròpia de octogenàries. A sobre, s’han confós d’horari i arriben
mitja hora tard…
Passin i vegin: Malabars, màgia, monocicles i equilibris
desequilibrats, plens d’humor i acció.
Activitat gratuïta - aforament limitat
Activitat familiar

Entrades anticipades al Casal de Cultura a
partir del 1 de setembre
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17:30h

Plaça de l’Era

La Coloraines Band

Presenta un repertori propi de creació amb una únic idea al cap:
entendre la festa d’una manera divertida, animada, amb molt de ritme i
plena de jocs i sorpreses.
Amb aquesta idea, es troben a l’escenari 4 bojos de l’animació i amants de
la bona música, presentant un viatge musical amb cançons inèdites i d’estils
molt diferents que faran ballar a grans i petits.
Activitat familiar

Plantada dels Gegants de Collbató

I tots els nens i nenes, grans i petits que vingueu a la festa estareu acompanyats dels Gegants de Collbató, la Marta i en
Mansuet que faran una plantada a la Plaça per veure la Coloraines Band!
Activitat gratuïta
Aforament limitat

Entrades anticipades al Casal
de Cultura a partir del 1 de setembre

20:00h

Plaça de l’Era (Casc Antic)

Seguici del Pastor.

Collbató es prepara per vèncer el Marmotot
La Colla de Diables Salnitrats de Collbató prepara una nova
proposta, pel dissabte de Festa Major, encabida en la llegenda de
l’entitat i en la ‘Salnitrada. La lluita de Collbató contra el Marmotot’.
La festa tindrà com a clars protagonistes els veïns de Collbató i a
tothom qui vulgui ser-ne partícip. Bé, amb el permís del Pastor.
Però, voleu saber més d’aquest collbatoní i del per què d’aquest
‘Seguici del Pastor’? Us hi esperem...
La festa, pels carrers del nucli antic, serà una cercavila on els
establiments col·laboradors oferiran un tast (tapa+beguda) a preus
populars a aquells qui acompanyin el seguici, que estarà amenitzat amb
música en directe d’una xaranga i altres sorpreses.
Col·laboren: Els Zebrass
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22:00h

Pista Esportiva Martí Gil

Marcel i Júlia

L’excantant i compositor de Txarango i la seva companya de viatge, han arrelat
amb els anys, fonamentant sense pressa el seu creixement musical, que ara
floreix amb força amb un nou projecte que s’enlaira amb el disc En òrbita.
Acompanyats d’una nova banda, el duet fa un pas més, universalitzant les
seves melodies amb una producció sonora potent, on cultiven les lletres a partir
de les emocions, que broten en les cançons que han vist la llum al 2021.

Buhos en concert

Present del panorama musical
actual, els penedesencs són el
grup festiu de referència dels
Països Catalans.
Amb un públic fidel que ja
supera la xifra de 180.000
seguidors a les xarxes, 250.000
oients mensuals a Spotify i més
de 30 milions de reproduccions
a YouTube.
A finals del 2020, Buhos treuen
a la llum el seu tan esperat disc,
El dia de la victòria, que arriba a
Collbató per Festa Major!

ENTRADA: 1€ (Destinat a la Marató de TV3)
Aforament limitat-entrades al Casal de Cultura o a vivetix.com
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17:00h

Pista esportiva Les Illes

Campionat amateur de Basket.
Apunteu-vos a la festa més esportiva.

19 SETEMBRE 2021

12:00h

Pista Esportiva Martí Gil

El Pot Petit “Vull cantar i ballar”

En Pau i la Jana es troben sols fora del Pot i sense els seus
amics a prop no saben què fer! Cantant i ballant els aniran
retrobant. Qui serà el primer en sortir a fer-los bellugar sense
parar? El mico? Els pirates Rodamons?
El Drac Rac? Sigui qui sigui segur que els farà cantar i cantar
com mai!
“Activitat familiar”

ENTRADA: 1€ (Destinat a la Marató de TV3)
Aforament limitat-entrades al Casal de
Cultura o a vivetix.com

12:30h

Racó d’en Ponis

Concert-Vermut
amb la música
d’en Lles

El músic collbatoní “Lles”, Lluís Arruga, ens oferirà un tast
del seu pop metafísic i intimista a peus de Montserrat.
Premi Èxit a la 9ena edició del Sona9, la seva música és
minimalista i plena de força.

Accés lliure - Aforament limitat
Col·labora: AVV Casc Antic

REGLAMENT DEL CAMPIONAT:

• Partits de 3x3
• Hi haurà dues categories
- Grans (nascuts a 2003 o abans)
- Infantil-cadet (nascuts entre 2004 i 2007)
• Equips de 3 jugadors
• Partits de 15 min a rellotge corregut
• Inscripcions a) al Casal de Cultura fins el dia 14/09 (caldrà que
indiqueu: nom equip, nom integrants i el seu DNI, data naixement,
tfn contacte i correu del responsable de l’ equip. màxim 5 jugadors
per equip)
b) f ins a mitja hora d’abans el mateix dia a les pistes de Les Illes si no
s’ha arribat al límit d’inscrits
*Caldrà entregar declaració responsable signada (persones majors d’edat

i menors d’edat)

PREMIS: Hi haurà trofeu pels 2 primers equips classificats
DESENVOLUPAMENT CAMPIONAT:

Els partits es realitzaran a les pistes de Les Illes el dia 19/09/2021
a partir de les 17:00h.
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19:00h
Casinet

PEYU, l’home orquestra

El disseny horrorós del cartell de L’Home Orquestra ja dóna moltes
pistes del que vol ser aquest espectacle. En Peyu ha volgut fer d’alguna
manera una paròdia-homenatge d’aquesta figura que tots hem vist
actuar alguna vegada a la Festa Major del poble.

ENTRADA: 1 € (Destinat a la Marató de TV3)
Aforament limitat-entrades anticipades al
Casal de Cultura

20:15h

Pg. Mansuet-Casal de Cultura

CARRETILLADA Colla Infantil Diables Salnitrats

Els petits de la colla cremaran per tal d’invocar el Marmotot amb el toc
dels tabals i el foc de les carretilles.
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21:30h

ESPECTACLE SALNITRADA 2021

Aquest any la Salnitrada adopta les mesures covid i canvia de format. El Marmotot recitarà els seus tradicionals versots
prèvi a una representació de foc de la crema del poble i la lluita entre el bé i el mal.
Festa Major de foc amb els Diables Salnitrats de Collbató. Us convidem a gaudir de l’espectacle de llums i colors pel centre
del poble. Qui guanyarà la lluita?
Salnitrada. La lluita entre Collbató i el Marmotot.
Un any més la Salnitrada ens sorprendrà a tots amb l’arribada d’en Marmotot al poble.

Inici passeig Mansuet i final al Casal de Cultura
Atenció!: Als actes de diables no hi haurà participació dels assistents no es podrà
entrar sota el foc per prevenció contra la Covid-19.

PLATEA AL PASSEIG MANSUET
Activitat gratuïta-aforament limitat
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INFORMACIONS D’INTERÈS
COLLBATÓ, PER UNES FESTES LLIURES D’AGRESSIONS
SEXISTES I LGTBIFÒBIQUES

Des de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament, s’impulsa la promoció
d’unes festes lliures d’agressions masclistes. S’instal·larà una carpa de
Punt Lila situada a la Pista Esportiva Martí Gil les nits de divendres 17 i
dissabte 18 de setembre, amb una pancarta informativa, cartells amb
frases disuassòries, xapes, adhesius i polseres. El Punt Lila és un punt
d’informació i suport per a persones víctimes d’alguna agressió de
caràcter masclista, sexista o LGTBIfòbica. Aquest espai, estarà dinamitzat
per educadores especialitzades en perspectiva de gènere.

EMERGÈNCIES 112
POLÍCIA LOCAL
670 201 420
PUNT LILA 638 425 284

RECOMANACIONS PER GAUDIR DE LES
NITS DE FESTA MAJOR
Sopeu bé abans de sortir

Beveu aigua regularment i mengeu durant la nit
Decidiu com fareu la tornada a casa; a peu, en cotxe amb algun amic que no begui…
Feu un consum responsable de l’alcohol
És prohibit entrar als recintes amb ampolles de vidre
No llenceu residus a terra. Feu servir els contenidors
de reciclatge que hi haurà
Si us trobeu malament, aneu al punt d’assistència sanitària més proper o bé truqueu al 112.
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INFORMACIÓ PREVENCIÓ COVID-19
Aquest programa està subjecte a canvis segons la meteorología i/o imprevistos derivats de la Covid-19.
L’elaboració d’aquest programa d’actes s’ha vist condicionada per l’exigència de mantenir les mesures de prevenció i garantir les
distàncies de seguretat anticovid-19
L’organització es reserva el dret de cancel.lar qualsevol espectacle que s’estigui realitzant si el públic no respecta les mesures de
protecció i seguretat
L’aforament dels diferents espais on ténen lloc les activitats és limitat, quan estigui ple no s’hi podrà accedir.
Volem que gaudiu d’una festa segura, per això cal seguir algunes mesures de protecció personal:
- És necessari mantenir la distància de seguretat de 2 metres
- Aforament limitat. Seguiu les indicacions del personal municipal
- Cal romandre assegut durant l’activitat en els indrets acondicionats pel públic
- Obligatori l’ús de mascareta
- Caldrà aplicar-se gel hidroalcohòlic a l’accés als recintes habilitats pel públic

INFORMACIÓ RESERVA ENTRADES
• Per garantir l’assistència als actes que tinguin el símbol
caldrà adquirir prèviament les entrades fins a esgotar els
aforaments previstos.
• Les activitats amb entrada indicades amb el símbol
són de pagament, l’entrada té el preu 1 euro que es destinarà a la
Marató de TV3.
Podreu adquirir les entrades a:
 Personalment al Casal de Cultura a partir del dimecres 1 de setembre
(Dilluns a divendres10-14h i 16-20:30h)
A
 ls concerts de divendres 17 (Dalton Bang i Lildami), dissabte 18
(Buhos i Marcel i Júlia) i diumenge 19 (El Pot Petit) també podeu aconseguir les entrades a
mitjançant un enllaç
a la plataforma Vivetix.com
• Es donaran un màxim de dues entrades per persona i acte, excepte en les activitats
familiars adreçades a menors que es podran recollir entrades per a tota la unitat
familiar
• Demanem que si es recull una entrada hi hagui el compromís d’assistència ja que es
reserva una cadira al recinte.
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INFORMACIÓ MOBILITAT
TALLS CARRERS.

• 17.09.21 C/ Colom i Mansuet (entre Vacarisses
i església ) prohibit estacionar i tall de circulació
(18-21h)
• 18.09.21 C/ Colom i Mansuet (entre Vacarisses
i església ) prohibit estacionar i tall de circulació
(16-21h)
• 19.09.20. Pg. Mansuet (19-23h)
• Del 18.09 (17h) al 20.09 (17h). C/
Occcitània

• Esplanada de Bombers
• Casal de Cultura (Excepte 19.09.21)
• Zona habilitada davant Pista Esportiva
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AGRAÏMENTS
AVV Casc Antic
Bombers Voluntaris Collbató
Centre d’Esports Collbató
Club Ciclista Collbató
Colla Gegantera Collbató
Joves Collbató
Salnitrats, Colla de Diables de Collbató

COL·LABORADORS

ORGANITZA
Regidoria de Cultura amb la
col·laboració d’Esports, Gent
Gran, Joventut, Igualtat i
Serveis Socials
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