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Ja se sent, ja arriba, la Festa Major de Collbató!
Ja és aquí la Festa Major de Collbató, una festivitat
que vol agrupar les diferents dimensions lúdiques i
d’oci del nostre poble per oferir un ventall d’activitats
per a totes les edats, amb la participació de les entitats locals i amb una visió global i descentralitzada.
Per segon any consecutiu, i després de la gran acollida
de l’any passat, les pistes esportives de Can Dalmases
seran, dissabte al matí, el centre de la Festa Major, i
diumenge a la tarda el campionat popular de bàsquet
al barri de les Illes, perquè volem que Collbató visqui
una festa inclusiva, per a tota la població.
Us oferim activitats i propostes d’oci per a persones
grans i petites; amb un pregoner, el Joan Pera, que és
un referent del nostre teatre. També comptarem amb
The Chanclettes, que celebraran amb nosaltres els
20 anys de carrera amb un nou espectacle de cabaret modern, agosarat i ple de qualitat. Pel que fa a la
música, Gertrudis ens oferirà la seva fusió de rumba
catalana amb pop, plena de ritme i energia.
Podrem gaudir d’espectacles, ballar, fer esport; en
definitiva, viure i riure. Aquesta Festa Major és l’ocasió
perquè tothom ens trobem als carrers del poble per
celebrar i per gaudir de Collbató.
Tens a les teves mans el programa d’actes, que hem
dissenyat perquè et serveixi com a guia per fer la Festa Major a la teva mida. Tria les propostes que més
t’agradin i gaudeix, amb responsabilitat i civisme, de
l’entorn privilegiat en què vivim, que es vesteix de gala
per acollir la nostra celebració més gran.
Donem la benvinguda a la Festa Major de Collbató!
Fes-te-la teva!
L’equip de Govern
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Al setembre a Collbató estem de Festa Major!
Teatre, música, jocs infantils, esport popular, arts al
carrer algunes de les propostes del programa de Festa
Major els dies 14, 15, 16 i 17 de setembre.
Aprofitem la recta final de l’estiu per gaudir de la festa
més grossa de tot l’any, uns dies plens de sorpreses
per tots i totes, segur que trobeu la vostra activitat en
aquest programa que us oferim.
A l’edició del 2018 destaca la música de Big Festival,
Swing Latino i Gertrudis, el teatre “The Chanclettes” i
les arts de carrer amb Bot Project.
A Collbató la festa major té moltes cares, la festa esportiva amb els campionats de Futbol sala, Basquet i la pedalada popular. La més tradicional amb el correfoc dels
Diables Salnitrats, havaneres i l’exhibició castellera amb
una de les colles més importants del país, els Castellers
de Vilafranca, per primer cop a Collbató.
La festa més “gamberra” amb el teatre “The Chanclettes” i
la més sonada amb les músiques de Big Festival i Gertrudis.
Per la gent gran, la festa “de tota la vida” amb havaneres,
ball de festa major amb l’orquestra Swing Latino, i el dinar de germanor.
La festa infantil per la canalla amb jocs i atraccions pels
més menuts…
Només cal que busquis per la “teva” festa...
De ben segur que la trobaràs!

Cartell Festa Major: Berta Piqué | Fotografia: Óscar García (Pàg. 10, 13, 14, 17, 18 i 20)
Producció Editorial:
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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.
I el dilluns 17 de setembre és la jornada de la festa dedicada especialment a la Gent Gran. Destaca, al matí
“L’espectacle d’Ulises & Eli” el dinar de germanor que
tradicionalment es celebra a un restaurant del municipi, al vespre la cantada d’Havaneres al Casinet.

14 SETEMBRE 2018
20:00h-20:45h
Plaça de l’Era (Nucli Històric)
PREGÓ DE FESTA MAJOR: JOAN PERA
L’actor de cinema, teatre i doblatge serà el protagonista del
pregó de la Festa Major 2018.
Joan Pera va debutar com a actor professional el 1965
amb Prohibido suicidarse en primavera, d’Alejandro
Casona, i va obtenir el seu primer èxit de crítica l’any
següent, amb l’estrena d’Historias del Zoo, d’Edward
Albee, dirigit per Hermann Bonnín. Al llarg de la seva
carrera com a actor ha interpretat obres del repertori
clàssic català d’autors com Pitarra, Segarra i Rusiñol,
entre d’altres.
Els seus últims treball teatrals han estat el remake
de La Extraña Pareja (Teatre Condal, 2014); Don
Juan Tenorio (2013); Sí, primer ministre, dirigida
per Abel Folk (2013).
El 2015 li fou concedida la Creu de Sant Jordi “per
ser considerat un dels més populars en el món
de l’espectacle a Catalunya des d’un sentit de
l’humor genuí”.
ACTIVITAT GRATUÏTA
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14 SETEMBRE 2018
22:30h (Amb pre-show a les 22h)
CASINET (Casc Antic)
TEATRE CHANCLETTES
The Chanclettes, amb Lola Bastarda & La Mega Pubilla
com a hostesses d’honor, celebren els seus 20 anys de carrera amb un nou espectacle: ”#DPutuCooL”, el seu xou
més esbojarrat i compromès. Barbudes, kikixou, corruPPtion, whatsappet, trans-gresión, indepentDANCE, selfie, Las Meninas HyperBorbónicas, NewBurlesque,... Un
retrat hilarant de la societat que ens envolta i de temes
socials i polítics d’actualitat.
Cabaret contemporani cosmopolita amb denominació
d’orígen...en català, of course!
DONATIU: 1€ (a taquilla) destinat a la
ONGD Collbató per a la Solidaritat

14 SETEMBRE 2018
23:59h
PISTA ESPORTIVA MARTÍ GIL
THE BIG FESTIVAL
La festa #BIGTOUR per fi arriba a la festa major de
Collbató, mapping, ballarins, actuacions en directe i els
DJs de #BIGFRIDAY que presentaran la seva nova cançó
#TantoBuenoPorVenir.
Vine a gaudir d’una nit diferent
ACTIVITAT GRATUÏTA
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15 SETEMBRE 2018
09:00h
PISTES ESPORTIVES DE CAN DALMASES
CAMPIONAT DE FUTBOL SALA
Apunteu-vos a la festa més esportiva.
Campionat popular de futbol sala.
Reglament del campionat:
>Partits de futbol sala de 5 jugadors.
>Edat: 16 o més de 16 anys
>Durada partits: 20 min a rellotge corregut
(2 parts de 10’ cada part)
>Inscripcions: 0€
>Lloc inscripció:
a) al 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, i el mateix dia a les pistes
de Can Dalmases si no s’ha arribat al límit d’inscrits
Premis:
>Pels 3 primers equips guanyadors
Patrocina:
Desenvolupament campionat:
Els partits es realitzaran a les pistes Can Dalmases
(c/ Dosrius, 18) a partir de les 09h del dia 15/09/2018.
Col·labora: Centre d’Esports Collbató

09:30h
PEDALADA POPULAR
SORTIDA: CAMP DE FUTBOL (C/ Montjuïc, s/n)
Recorregut: Pels carrers de Collbató fins a les Pistes
esportives de Can Dalmases
Organitza: Club Ciclista Collbató
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12:00h
PISTES ESPORTIVES CAN DALMASES
BOT PROJECT: COLLAGE
Dos homes suspesos a l’aire es disposen a tirar-se a la
piscina amb la seriositat i la rigidesa que assenyala el
guió. En un primer moment, tot surt com estava previst.
Però ben aviat, unes ànsies de rebel·lió s’apoderen dels
protagonistes d’aquesta història. Entre bot i bot, el duet
d’artistes imposa les seves normes, creant situacions còmiques i esbojarrades amb l’objectiu d’engendrar el seu
propi espectacle. Totes aquestes peripècies passen en un
estat d’ingravidesa més a prop del cel que de la terra.
Acrobàcies, equilibris, salts que desafien la gravetat,
manipulació d’objectes i altes dosis d’enginy i d’humor
són els elements de “Collage”. Un espectacle de trampolí per a tots els públics ple de diversió presentat per
la companyia catalana BotProject.
ACTIVITAT GRATUÏTA
Per a tots les públics
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15 SETEMBRE 2018
17:30h
PG. MANSUET
CERCAVILA POPULAR
Acompanyeu als Gegants de Collbató, la Marta i en
Mansuet en la tradicional cercavila pels carrers del poble.
No hi falteu a la desfilada que després us ho explicaran!
Gegants convidats: Colla de Gegants d’Esparreguera i
Colla Gegantera de Sant Llorenç Savall. També comptarem
amb la participació de la Colla Bastonera del Montserrati.
SORTIDA: Pl. de l’Era (Casc Antic)
ACTIVITAT GRATUÏTA
18:30h
PLAÇA DE L’ERA
EXHIBICIÓ CASTELLERA
Arriben els castells a Collbató! Exhibició de les colles castelleres d’Esparreguera, Cornellà i Vilafranca del Penedès
per a primer cop a Collbató una de les colles més importants del país.
21:30h
CARRERS DEL POBLE
SEGUICI DEL PASTOR. Collbató
es prepara per vèncer el Marmotot
La Colla de Diables Salnitrats de Collbató prepara una nova
festa, 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, que tindrà lloc als 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.
RECORREGUT SEGUICI:
Pl. Era, Racó d’en Ponis, pl.Església, pg.Mansuet, c/Sant
Corneli, c/Muntanya, Av. Centenari Amadeu Vives, c/Mossèn
Cinto Verdaguer, Pista Coberta.
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23:59h-02:00h
PISTA ESPORTIVA MARTÍ GIL
GERTRUDIS: Gira l’Últim ball 2018
abans de treure nou disc
Barreja molt alegre de pop amb rumba catalana,
reggae, cúmbia i ritmes de l’est.
Gertrudis ha titulat la gira d’aquest 2018 amb el
nom de la seva cançó “L’Últim ball”. Aquesta gira
és la darrera abans de tancar-se a gravar les cançons
del que serà el seu nou treball, el setè de la
seva carrera.
Gertrudis està vivint una segona joventut amb el seu retorn, i continua essent un dels grups imprescindibles
del circuit de festa major del nostre país.
No us perdeu un concert que promet una gran festa
la nit de dissabte a diumenge per Festa Major a Collbató!
ACTIVITAT GRATUÏTA

02:30h-04:30h
PISTA ESPORTIVA MARTÍ GIL
DJ ADRIÀ ORTEGA
Locutor número 1 de les tardes de ràdio a Catalunya.
La música més actual amb el DJ més emblemàtic!
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16 SETEMBRE 2018
10:30h
PARRÒQUIA SANT CORNELI
MISSA DE SANT CORNELI
11:00h
JOCS INFANTILS I CONCURS DE DIBUIX
PLAÇA DE L’ERA-C/COLON
Xics del Xurrac” la primera colla castellera que neix en una
fusteria!
Necessitem públic, com tu, per fer pinya amb ganes de jugar
i ser protagonistes a l’hora de donar ànima als nostres “xics”,
compartint els valors castellers …valor Seny Equilibri Força…
La nostra colla castellera és de fusta! i te la trobaràs a la
plaça de l’Era on convidem tothom a jugar i ser per un día
un “xurrac” dels nostres.
T’animes a jugar a castellers? Ens veiem a plaça!

11:30h
EXHIBICIÓ BOMBERS “EXCARCELACIÓ”
PG.MANSUET (Davant Frankfurt)
Demostració d’una extracció d’una víctima d’accident de
trànsit dins d’un vehicle.
I altres activitats!
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12:15h (Inauguració)
EXPOSICIÓ
“30 ANYS DEL PARC DE BOMBERS DE COLLBATÓ”
CASINET
Horari de la mostra 11-14h/17-21
Mostra fotogràfica de la història del parc de Bombers del
poble, tres dècades de vida plenes d’actuacions, anècdotes
i moments viscuts. L’agost de 1986, una onada d’incendis va
afectar més de la meitat de la Muntanya de Montserrat.
Aquests focs es van viure de forma molt intensa, també a Col-

bató, i van generar un gran impacte a gent del territori que,
colpida per l’experiència, no volia tornar a viure una situació
semblant. Amb molta il·lusió, empenta i voluntat, un grup de
Collbatonins, amants del poble i la muntanya, i amb una gran
vocació de servei, es van posar a treballar per crear un parc
de bombers voluntaris a la població. Fruit de l’esforç d’aquells
primers bombers voluntaris, Josep Maria, Miquel Àngel, Pere,
Ferran, Pitu, Isidre, Gaby, Albert i Bernat, el 30 de juliol de
1988 s’obria el parc de bombers voluntaris de Collbató, que
quedava integrat en la xarxa de parcs dels bombers de la Generalitat. D’això ja en fa 30 anys! Enguany ens fa molta il·lusió
celebrar el nostre aniversari, i el volem compartir amb tots
vosaltres. Per aquest motiu, hem preparat un aniversari farcit
d’activitats que desitgem que us agradin.
Vermut pels assistents (Casinet Terrassa)
L’exposició es traslladarà els dies 18 al 29 de setembre al Casal de Cultura on romandrà oberta al públic
(10-14h/16-20:30h)
17:00h
CAMPIONAT DE BASKET
PISTA ESPORTIVA LES ILLES
Apunteu-vos a la festa més esportiva.
Campionat popular de Basket.
REGLAMENT DEL CAMPIONAT:
> Partits de 3x3
> Hi haurà dues categories :
- 12 a 16 anys
- 16 en endavant
> 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
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naixement,tfn contacte i correu del responsable de
l’ equip. màxim 5 jujadors per equip)
b) fins a mitja hora d’abans el mateix dia a Les pistes si
no s’ha arribat al límit d’inscrits
Premis:
> Hi hauran premis pels 2 primers equips participans
Patrocina:
Desenvolupament campionat:
Els partits es realitzaran a la les pistes Les Illes el dia
16/09/2017 a partir de les 17:00h
19:00h
CONCERT ORQUESTRA SWING LATINO
PISTA COBERTA MARTÍ GIL
Per Festa Major, ball de tarda;música per a ballar de totes
les époques i per a totes les generacions. Veniu a moure el
cos! No podeu faltar!
ACTIVITAT GRATUÏTA
21:30h
CORREFOC
CARRERS DEL CASC ANTIC
La ‘Salnitrada’ segueix evolucionant de la mà de la Colla de
Diables Salnitrats de Collbató. Com va preveure el Pastor segles
enrere, el Marmotot va baixar amb els Salnitrats per cremar el
poble. El poble, inspirat encara per la defensa que va liderar el
Pastor en el seu dia, lluita amb esma per acabar amb les forces
del mal amb l’ajuda divina i del Pare Abat.
PREGÀRIA (Plaça de l’Era): Aparició d’en Marmotot amb els
seus diables Salnitrats per iniciar la crema del poble en plena
oració del Pare Abat.
LA CREU (Encreuament carrer Muntanya/Pau Bertran):
Comença la defensa del poble per part del Pare Abat i els
vilatans.
LA BÈSTIA (Racó d’en Ponis): Invocació d’un dels éssers més
ferotges de les Coves del Salnitre.
LA LLUITA FINAL (Plaça de l’Era): Una lluita on el poder diví i la
força del poble s’uniran per poder vèncer en Marmotot
RECORREGUT: Inici i final a Plaça de l’Era. Recorregut itinerant pels carrers Colon, Muntanya, Pau Bertran, Racó d’En Ponis,
Plaça de l’Església, de Dalt, La Salut, Amadeu Vives, Passeig
Mansuet, Joan Vacarisas, Muntanya i Colon.
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17 SETEMBRE 2018
11:00h
CELEBRACIÓ LITÚRGICA EN HOMENATGE A LA GENT
GRAN DE COLLBATÓ
PARRÒQUIA SANT CORNELI
12:00h
ULISES & ELI. TRANSFORMISTA I BARÍTON
CASINET
Espectacle dins la programació de Festa Major adreçada
a la gent gran
14:00h
DINAR HOMENATGE A LA GENT GRAN DE COLLBATÓ
RESTAURANT SLAMCLUB
Preu: 20 €
Les persones majors de 75 anys empadronades a Collbató
estan convidades per l’Ajuntament. Compra de tickets al restaurant
17:00h
KEEP CALM AND ENGRESCA’T PER LA FESTA!!
ÀREA D’ESPLAI LA SALUT
Gimcana juvenil pels voltants de Collbató.
Si tens 12 anys o més i ganes de divertir-te no et perdis aquesta gimcana: saltar, ballar, apuntar, descobrir, etc. Accepta el
repte i supera totes les proves!
Cal portar roba i calçat còmode.
Cal fer les inscripcions per grups de 4-5 persones i inscriure’s
a: bermudezmmn@collbato.cat indicant el nom del grup, els
noms dels participants i les edats.
Organitza:

Col·labora:
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19:00h
HAVANERES: ROQUES BLAVES
CASINET
Cantada d’havaneres amb el grup Roques Blaves.
Rom Cremat per tots els assistents.
ACTIVITAT GRATUÏTA

AS
PEC
TES
DES
TA
CATS
Entrega de
cartrons per
protegir portes
i finestres:
Racó d’en Ponis
Diumenge 16.
Tot el dia

LA FESTA ALS BARRIS
La bona experiència de l’edició anterior fa que enguany, per Festa major, es
torni a programar tota la jornada d’activitats matinals de dissabte 15 de setembre a les pistes esportives de Can Dalmases. Campionat de Futbol Sala,
la pedalada popular i les acrobàcies de la companyia Bot Project.
Les pistes esportives del barri de les Illes acolliràn el campionat de bàsquet,
diumenge 16 a la tarda.
Recomanacions de seguretat-Participants Salnitrada
> Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons
llargs.
> Portar barret o caputxa que cobreixi el cap i tapar-se el clatell amb un
mocador de cotó.
> Protegir-se els ulls.
> Portar el calçat adequat.
> Utilitzar taps per les orelles.
> Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, havent d’utilitzar
únicament els preparats pels organitzadors.
> Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics.
> Adoptar una actitud correcte amb els diables i no obstaculitzar el pas.
> Seguir en tot moment les indicacions dels diables.
> Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc i dels punts
d’assistència sanitària.
> En el cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament als punts d’assistència sanitària.
Recomanacions de seguretat per veïns i comerciants
(Correfoc-Salnitrada)
> Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
> Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en disposin.
> Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons
gruixuts.
> Retirar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
> No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc en cap cas.
> Desconnectar tot tipus d’alarmes.
> Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar els pas dels
actors, organitzadors i participants al correfoc.
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Dia 14 de setembre
Carrers tallats al trànsit
(18:00-22:00) i amb prohibició
d’estacionament

Dia 15 de setembre
Carrers tallats al trànsit
(15:00-20:00) i amb prohibició
d’estacionament

Dia 16 de setembre
Carrers tallats al trànsit
(08:00-14:00) i amb prohibició
d’estacionament

Carrers tallats al trànsit
(19:00-23:00) i amb prohibició
d’estacionament

Zones
d’aparcament
recomanats:
Durant els dies de
Festa Major es
recomana l’ús
del Pàrking dels
Bombers i el
situat al C/ Roselló

De l’11 al 18
de setembre
Carrers tallats al
trànsit i amb prohibició
d’estacionament

Zona
de Firaires:
Situats al carrer
de les Escoles
des del 13 al 17
de setembre
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AGRA
ÏMENTS

· Actua

· Club Ciclista Collbató

· Bombers Voluntaris de Collbató

· Colla Gegantera de Collbató

· Centre d’Esports Collbató

· Salnitrats, Colla de Diables de
Collbató

PA
TRO
CINA
DORS
CO
L·LA
BORA
DORS
OR
GA
NIT
ZA

Regidora de Cultura amb
la col·laboració d’Esports,
Joventut i Serveis Socials
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