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SALUDA

Al setembre a Collbató estem de Festa Major!
Teatre, música, jocs infantils, esport popular, arts al carrer són algunes de les propostes del programa de Festa
Major els dies 13, 14, 15 i 16 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 a tots
i totes, segur que trobeu la vostra activitat en aquest programa que us oferim.
A l’edició del 2019 destaca la música de la Fundación
Tony Manero, la Banda Biruji, Quico el Cèlio, el noi i el mut de
Ferreries; el teatre Fel Faixedes amb “Bona nit ben parits!” i les
arts de carrer amb Circ Vermut.
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, l’exhibició castellera, la
cercavila amb els Gegants de Collbató, havaneres…

Per la gent gran, la festa “de tota la vida” amb havaneres
i el dinar de germanor.
La festa infantil per la canalla amb jocs i atraccions pels
més menuts…
La festa jove amb música, diversió i algunes sorpreses
que us desafiaran!
Només cal que busquis la “teva” festa... De ben segur
que la trobaràs!
Una Festa Major contra les violències masclistes. On
trobareu un punt Lila on professionals us informaran i us
ajudaran a actuar contra les violències contra les dones i el
col•lectiu LGTBI en els espais d’oci. Volem una festa sense
violència.

Gaudiu de la festa! Gaudiu de Collbató!
L’Equip de Govern

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.

Cartell Festa Major: Espai Blanc | Fotografia: Oscar Garcia (P.11, 14, 16 i 18)
Producció Editorial:
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PROGRAMA
D’ACTIVITATS
13 SETEMBRE 2019

20:00

h
Plaça de l’Era (Casc Antic)
PREGÓ DE FESTA MAJOR: PEP PLAZA
ACTIVITAT GRATUÏTA

L’humorista i actor serà el protagonista del pregó de la
Festa Major 2019.
La faceta d’humorista i actor de Pep Plaza es va començar a forjar al teatre amateur mataroní i a la ràdio local
d’Argentona i Arenys de Mar. Després 10 anys d’espectacles en solitari -imitacions, festes per empreses, pregons,
monòlegs, presentacions d’actes i animacions infantils.

Les imitacions de Pep Plaza es van popularitzar amb
Polònia i Crackòvia (2008-2017) de TV3, amb personatges
com Pep Guardiola, Jordi Pujol o Quim Monzó, entre molts
d’altres.
El 2007 també va participar a Buenafuente (BFN) amb
La Paranoria, una paròdia del programa La Noria de Jordi
González.
I EN ESPECTACLES…
Pep Plaza va estrenar la seva primera
funció d’imitacions en solitari, Clònica
d’humor, l’any 2009. Actualment se’l
pot veure sobre els escenaris amb
I ara què més?, estrenat el 2013 al
Club Capitol, Pep Plaza en directe i Pep a banda.

Plaza fa el salt a la televisió l’any 2001 al programa Set de
Nit de TV3, presentat per Toni Soler, on imitava a Jordi González, Lluís Canut i Joan Gaspart. Poc després, va començar
a formar part de l’equip de Toni Clapés al Versió Original de
Catalunya Ràdio i, posteriorment, al Versió RAC1 durant quatre temporades. Les seves col•laboracions a la televisió van
continuar amb:
• Homo Zapping (2003-2007) a Antena3, presentat per
José Corbacho, on imitava a Jordi González, Boris Izaguirre i J.J. Santos.
• Senyores i Senyors a La 2, el talk-show d’Àngle Casas,
durant dues temporades.
• El Club (2004-2009) a TV3, presentat per Albert Om, durant tres temporades.
• La Réplica (2008) a Telecinco, el programa d’imitacions
de Carlos Latre.
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13S CASINET (Casc Antic)
h
FEL FAIXEDAS.
2:00
2
BONA NIT BEN PARITS!
L’obra és un cant divertit i serè al cicle de la vida.
Aquest és el propòsit que ens presenta el protagonista. Ell canta i toca,
i entre cançó i cançó ens explica la
seva particular manera de passar per
aquest món.
Sense llàgrimes ni estridències
Faixedas ens ensenya com és: natural,
planer, sincer, divertit, carismàtic, entranyable, gamberro i seductor, exactament com aquest espectacle.
DONATIU SOLIDARI 1€ (a taquilla)
destinat a l’ONG Collbató Dona la Mà
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13S PISTA ESPORTIVA MARTÍ GIL
OSCAR DJ 23:59h
ACTIVITAT GRATUÏTA
Des de Intime, Famee, Tropic, Luxum a Collbató!

13S PISTA ESPORTIVA MARTÍ GIL
LA BANDA BIRUJI 02:00h
ACTIVITAT GRATUÏTA
“El poble ha parlat i La Banda Biruji ha escoltat”. Amb
Make Barraques Great Again Tour! han edificat un ambiciós
concert amb un repertori bestial. D’Ebri Knight i La Raíz
a Zoo, passant pels nostres clàssics com Obrint Pas, La
Gossa Sorda o Dr Calypso, tot per anar a parar als mítics Bob
Marley, Madness o Manu Chao. Bandes impossibles de reunir
en un sol cartell, que La Banda Biruji recrea i t’interpreta en
concert, donant-ho tot.
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14 SETEMBRE 2019 09:00h
PISTES ESPORTIVES DE CAN DALMASES
CAMPIONAT DE FUTBOL SALA

14S PEDALADA POPULAR 09:30

h

SORTIDA: CAMP DE FUTBOL
RECORREGUT : Pels carrers de Collbató fins a les Pistes esportives de Can Dalmases
Organitza: Club Ciclista Collbató

APUNTEU-VOS A LA FESTA MÉS ESPORTIVA
CAMPIONAT AMATEUR DE FUTBOL SALA
REGLAMENT DEL CAMPIONAT:
• Partits de futbol sala de 5 jugadors.
• Edat mínima 16 anys
• Duració partits: 20 min a rellotge corregut (2 parts de 10’ cada
part)
• Inscripcions: 0€
• Lloc inscripció:
1. al Casal de Cultura fins el dia 13/09 ( caldrà que indiqueu:
nom equip, DNI i data de neixament dels integrants ( màxim
7 jugadors per equip); tfn contacte i correu del responsable
de l’ equip)
2. fins a mtija hora abans, el mateix dia a la pista coberta si no
s’ha arribat al límit d’inscrits
PREMIS:
Hi hauran premis pels 3 primers equips guanyadors
DESENVOLUPAMENT CAMPIONAT:
Els partits es realitzaran a la pista Can Dalmases a partir de les
09h del dia 14/09/2019.
Col•labora Centre d’Esports Collbató
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14S PISTES ESPORTIVES CAN DALMASES
CIRC VERMUT : NI CAP NI PEUS 0h
ACTIVITAT GRATUÏTA
12:0
Dos personatges amb clau de circ i humor intentaran
sortir-se’n dels entrebancs que ells mateixos es busquen
amb accions quotidianes com pot ser seure en una cadira,
penjar una jaqueta o pintar un quadre.
Com que aquests dos personatges decideixen donar-li
la volta a tot objecte, persona o animal que es trobin i fer-lo
servir a la seva manera, es veuen immersos en un món de
incongruències impossible de desxifrar.

Intèrprets: David Candelich, Perxa Xinesa. Jordi Mas, Malabrars i Roda Cyr
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14S PG. MANSUET 17:30h
CERCAVILA POPULAR
ACTIVITAT GRATUÏTA
Acompanyeu als Gegants de Collbató, la Marta i en Mansuet i els tabalers de la colla en la tradicional cercavila pels
carrers del poble. No hi falteu a la festa!
Gegants convidats: Colles geganteres d’Esparreguera i
d’Olesa de Bonesvalls

14S CARRERS DEL POBLE
SEGUICI DEL PASTOR
21:30h ACTIVITAT GRATUÏTA
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...

14S PLAÇA DE L’ERA 18:30h
EXHIBICIÓ
CASTELLERA

ACTIVITAT GRATUÏTA

Arriben els castells a
Collbató! Exhibició de les
colles castellers d’Esparreguera, castellers de Mediona i Nois de la Torre.

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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14S PISTA ESPORTIVA MARTÍ GIL
FUNDACIÓN TONY MANERO 23:5
presenta Lugares Comunes 9h

14S PISTA ESPORTIVA MARTÍ GIL
DJ MIGUELITO SUPERSTAR :30h
01
ACTIVITAT GRATUÏTA

ACTIVITAT GRATUÏTA
La música de la Fundacion com mai l’havies escoltat
abans.
La Fundacion Tony Manero presenta un concert en format reduït, buscant la intimitat i la proximitat amb el públic,
que a mesura que vagi avançant s’anirà fent més gran.
El show presenta les cançons del nou disc de la banda,
Lugares Comunes, un pas més en l’evolució de la banda,
aquest cop cap a territoris propers a l’acid-jazz dels 90. Ball
i bellesa es donen la mà sense oblidar l’essència ballable
de la Fundacion Tony Manero, i els clàssics de la Fundación
son reinterpretats en noves versions, donant nova vida als
temes i acostant-los al soul, atmosferes jazzy, a moments
més acústics i a d’altres de pur funk sense tallar.
Nou músics en escena i un concert ple de ritme, ball,
humor, sensibilitat i bona música, feta amb molta ànima i
funk. Buscant la connexió, buscan l’emoció, buscant Lugares Comunes.
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14S ÀREA ESPLAI LA SALUT
FESTA JOVE: MONTSERRAT
TECHNO PARTY 23
:00H
ACTIVITAT GRATUÏTA

Festa amb música Techno a l’Àrea d’Esplai de la Salut
amb servei de barra. Un lloc idíl•lic per poder disfrutar de la
música i la natura als peus de Montserrat.

FUNDACIÓN TONY MANERO
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15 SETEMBRE 2019 ACTIVITAT GRATUÏTA
PLAÇA DE L’ERAPASSATGE BLANCAFORT
JOCS INFANTILS 11:30h
Rovell d’Ou ens presenta un espectacular
circuit de jocs tradicionals gegants i l’espectacle infantil “Tabasco que
Rasco”. Diversió assegurada per a tota la familia!

CONCURS DE DIBUIX

Inscripcions: 11:00h
Entrega premis: 13:00h (Racó d’en Ponis)
BASES CONCURS DE FESTA MAJOR
Convocatòria
El concurs està adreçat a nens/es d’entre 3 i 12 anys
Les categories són les següents:
• Categoria A: nens i nenes d’entre 3 i 5 anys
• Categoria B: nens i nens d’entre 6 i 8 anys
• Categoria C: nens i nens d’entre 9 i 12 anys
Tècnica
Totalment lliure. Es pot utilitzar qualsevol tipus de tècnica ( aquarel•la,
llapis, ceres, ets) sempre que s’adapti al format de foli en DIN- A3
Tema
El tema serà la Festa Major de Collbató. Es valoraran especialment
els dibuixos que incloguin algun element, personatge, paisatge o edifici emblemàtic de Collbató.
Inscripcions
El dia 15 de setembre a partir de les 11h i fins les 12:30h tots els participants hauran de recollir la seva fusta i el seu paper DIN 3 al Casinet
(Es lliuren colors i llapis però els participants podran portar el seu
propi material)
A les 12:30h , com a molt tard, s’hauran d’entregar també al Casinet
Entrega de premis
El jurat resoldrà els guanyadors. Hi haurà 2 guanyadors per categoria.
L’Entrega de premis (Material de dibuix) es farà al Racó d’en Ponis (13h)

PLAÇA DE L’ERA
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15S

1
RACÓ D’EN PONIS 2:30h
VERMOUTH
POPULAR
Tast de Vermut per a
Festa Major

17:
15S PISTA ESPORTIVA LES ILLES 00h
CAMPIONAT DE BASKET
APUNTEU-VOS A LA FESTA MÉS ESPORTIVA.
CAMPIONAT AMATEUR 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 :
1. al Casal de Cultura fins el dia 14/09 ( caldrà que indiqueu: nom
equip, nom integrants i el seu DNI, data naixement, telèfon
contacte i correu del responsable de l’ equip. màxim 5 jugadors per equip)
2. 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 classificats.
• DESENVOLUPAMENT CAMPIONAT:
• Els partits es realitzaran a la les pistes Les Illes el dia
15/09/2017 a partir de les 17:00h
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15S

CASINET 19:00h
QUICO EL CÈLIO, EL NOI I EL MUT
DE FERRERIES. VIATGE A BUDA

15S

Pg Mansuet
CORREFOC

21:30h

ACTIVITAT GRATUÏTA

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?

Un viatge a través del temps i les cançons a l’illa més
gran i el far més alt...
A l’esplendor de la cultura rural, la música arrelava en
tots els àmbits de la societat. La gent del camp es prenia
uns dies de festa cap a finals de juliol, amb l’arròs birbat, la
garriga llaurada i el blat tot arreplegat. Aprofitaven aquests
dies per a navegar pel riu fins a Buda (l’illa més gran de Catalunya) per poder admirar el mític ‘Gegant de Ferro’, aleshores
el far més alt de món.
Quico el Célio, el Noi
i el Mut de Ferreries evoquen aquell temps per
recuperar el sentit de la
festa i els valors regeneradors de la cultura
popular. Ho fan amb un
espectacle que combina la cançó tradicional
amb el teatre popular i el
cinema.
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DONATIU SOLIDARI 1€ (a
taquilla) destinat a l’ONGD
Collbató per a la Solidaritat

SALNITRADA. LA LLUITA ENTRE COLLBATÓ I EL MARMOTOT.
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 a
Collbató per cremar el poble. L’antic monjo castiga a qui no
pensa com ell i el continua repudiant i, el poble, inspirat encara per la defensa que va liderar el Pastor, lluita amb esma
per acabar amb les forces del mal.
INICI (Plaça de l’Era): Aparició d’en Marmotot amb els
seus diables Salnitrats per iniciar la crema del poble. LA
BÈSTIA (Racó d’en Ponis): Invocació d’un dels éssers més ferotges de les Coves del Salnitre. EL PODER DIVÍ (Plaça de l’Església): L’arribada de l’Abat de Montserrat serà de gran ajuda
per salvar el poble de les flames. LA LLUITA FINAL (Passeig
Mansuet): Una lluita on el poder diví i la força del poble s’uniran per poder vèncer en Marmotot.
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16 SETEMBRE 2019
11:00h
ESGLÉSIA DE SANT CORNELI
MISSA DE SANT CORNELI
Homenatge a la Gent
Gran de Collbató

16S

14:3

RESTAURANT EADA
0h
DINAR HOMENATGE A LA
GENT GRAN DE COLLBATÓ
Preu: 25 €

Les persones majors de 75 anys empadronades a Collbató estan convidades per l’Ajuntament. Compra de tickets
consulteu a l’Ajuntament (Oficina d’Atenció Ciutatana)

16S

PASSEIG MANSUET 16:00
SÚPER TOBOGAN URBÀ h

ACTIVITAT GRATUÏTA

16S PL. DE L’ERA 12:00H
INFLABLES INFANTILS
ACTIVITAT GRATUÏTA
Diversió pels més petits
-i no tan petits- de la casa.
Veniu a saltar i fer acrobàcies
a la plaça.

50 metres de pura diversió amb piscina final.
Música, aigua i diversió per acomiadar les festes

16s CASINET 19:00h
HAVANERES. ROQUES BLAVES
ACTIVITAT GRATUÏTA

CASINET 12:00h
REBUDA INSTITUCIONAL
A LA GENT GRAN
16S CASINET 12:30h
LA FESTA DE LA GENT GRAN
16S

JOAQUIN MATAS, MÀGIA PARTICIPATIVA
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ACTIVITAT GRATUÏTA
Espectacle de màgia d’aprop amb objectes quotidians
com un mocador o un bitllet que canvia de forma o color. Activitat dins la programació de la Gent Gran.

Cantada d’havaneres amb el grup Roques Blaves. Rom
Cremat per a tots els assistents.

19

LA FESTA MAJOR DE COLLBATÓ TINDRÀ UN PUNT LILA PER
PREVENIR AGRESSIONS MASCLISTES
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Aquesta Festa Major, des de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament, s’impulsa la promoció d’unes festes lliures d’agressions
masclistes. Amb l’eslògan “Volem diversió
sense cap agressió! Per un Collbató lliure de violències masclistes” s’instal•larà una carpa de Punt Lila situada
a la Pista Esportiva Martí Gil les nits de divendres 13 i dissabte
14 de setembre de 00h a 04h, amb una pancarta informativa,
cartells amb frases disuassòries, xapes, adhesius i polseres.

especialitzades en perspectiva de gènere, i aniran identificades
amb una samarreta, realitzant itinerància als dos espais d’oci
nocturn, desplaçant-se per les diferents zones de concert.

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

COLLBATÓ, PER UNES FESTES LLIURES

D’aquesta manera, Collbató s’afegeix a la necessitat de
donar resposta a les possibles agressions, assetjaments o
comportaments sexistes que poden tenir lloc durant les festes. Per gaudir d’unes festes igualitàries és necessari el respecte a les dones i a la diversitat afectiva sexual.

D’AGRESSIONS SEXISTES I LGTBIFÒBIQUES

PUNT LILA

POLÍCIA LOCAL

EMERGÈNCIES

638425284

670201420

112

INFORMACIONS
D’INTERÈS
RECOMANACIONS DE SEGURETAT-PARTICIPANTS
SALNITRADA

RECOMANACIONS DE SEGURETAT PER VEÏNS I
COMERCIANTS (CORREFOC-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.

•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. (Es posaran a disposició dels veïns el diumenge al matí al Racó d’en
Ponis).
•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.
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 u n 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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MOBILITAT
DIA 13 DE SETEMBRE
Carrers tallats al trànsit
(18:00-22:00) i amb prohibició
d’estacionament

DIA 14 DE SETEMBRE
Carrers tallats al trànsit
(15:00-20:00) i amb prohibició
d’estacionament
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DIA 15 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

DEL 9 AL 17 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

• Bombers Voluntaris de Collbató

• ·Collbató dona la mà

• Centre d’Esports Collbató

• Collbató per a la Solidaritat

• Club Ciclista Collbató

• Joves Collbató

• Colla Gegantera de 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 , Igualtat i Serveis Socials
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