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L’avantsala de les Festes de Maig 2019

Enguany es presenta el laboratori de lectura portàtil 
Anem de festa!

Una iniciativa creativa i experimental per conèixer i 
aprendre a viure la Festa Major a través dels contes i 
del joc. L’activitat passa en un poble imaginari inspirat 
en Badalona i en les Festes de Maig. Es recrea un 
espai físic on els contes són el material de treball i 
d’investigació.  Els participants es converteixen en 
ciutadans i veïns d’aquest poble, i tenen una missió. 

“Ha de començar la festa però hi ha un problema, es 
van enviar totes les invitacions de la Festa Major a les 
autoritats del poble, però es van oblidar d’enviar-li 
al Dimoni. És clar, s’ha enfadat moltíssim! Amb els 
seus dimoniets han fet algunes entremaliadures i ara 
necessitem la vostra ajuda”. 

Es presentarà el 2 de maig a les 18 h a la Biblioteca 
Can Casacuberta. Durant el mes de maig es 
programarà a altres biblioteques de la Xarxa. 
Consulteu la programació de biblioteques de maig a 
badabiblios.cat. Cal inscripció prèvia.

Conferències especialitzades

S’introdueixen dues conferències, una sobre les Festes 
de Maig i una altra sobre simbolisme festiu a càrrec de la 
Coordinadora d’entitats badalonines de cultura tradicional i 
popular catalana.

Una de les novetats destacades d’enguany són les xerrades 
adaptades per a públic adult. Amb la clara intenció de 
fer conèixer fets insòlits de la festa major de Badalona. 
Enguany la xerrada “Va de Festes de Maig” pretén fer una 
descripció analítica d’aquells aspectes més definitoris de 
la nostra Festa. Una altra parlarà sobre Simbolisme festiu, 
quines són les peculiaritats, imperceptibles de qualsevol 
festa major? Ho anirem descobrint.

Simbolisme festiu 
el 5 d’abril a les 19.30 h, a la biblioteca Canyadó i 
Casagemes-Joan Argenté.

Les Festes de Maig 
el 10 d’abril a les 19 h, a l’Espai Jove Morera.

Coneguem els Forjadors de la Festa

Té per objectiu introduir els infants d’arreu de Badalona 
en l’imaginari festiu de la ciutat per tal que coneguin de 
primera mà els entremesos i les seves característiques d’una 
manera lúdica i educativa. També pretén difondre la feina 
de les entitats de cultura tradicional i popular, que fan de 
portadores d’aquests elements, en els barris de la ciutat.

Aquestes activitats es despleguen durant el mes d’abril fent 
servir com a escenari la Xarxa Municipal de Biblioteques, el 
Centre Cultural l’Escorxador Nau-3, l’Espai Jove Morera i 
altres espais de la ciutat.

Trobades temàtiques: Va de músiques i danses, Va de 
castells i Va d’Imatgeria festiva amb les entitats de cultura 
tradicional i popular badalonina.

Són propostes de contacte amb els elements festius de la 
ciutat per a públic infantil i familiar: com enfilar-se fins a tocar 
el cel amb la mà amb Castellers de Badalona, conèixer quins 
són els balls i els sons de la festa o veure com es mouen els 
dracs i els gegants i viure’ls des de dins. 

Exposició “Coneguem els Forjadors de la Festa” que 
explica gràficament les Festes de Maig, la Cremada del 
Dimoni i els elements i entitats de cultura tradicional i 
popular badalonina.

Tallers de jocs. Per aprendre jugant amb: Domino Festa, 
Memoritza, Aquesta la saps?, i el joc El nan casteller.

Encén la metxa és un projecte 
cultural que té per objectiu difondre 
els elements festius de la ciutat que 
participen en les Festes de Maig. 
S’articula en un seguit d’activitats: el 
Premi El Dimoni a l’Escola i Coneguem 
els Forjadors de la Festa, són l’avantsala 
de les Festes de Maig i del conjunt 
d’actes de cultura tradicional i popular 
que s’hi celebren.

Aquest laboratori ha estat creat i produït per la Xarxa Municipal de Biblioteques
Formadora: Marta Roig. Disseny i producció: Albert Navarro i Julia Fritz

Laboratori de lectura portàtil 
“Anem de festa!”
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Exposició
Coneguem els Forjadors de la Festa
Del 10 al 26 d’abril
Biblioteca Sant Roc (sala d’exposicions del Centre Cívic)

Tast de la Mostra Forjadors de la Festa que s’exposa a El Carme de 
l’1 al 19 de maig. Material gràfic de text i imatges sobre les Festes de 
Maig, la Cremada del Dimoni i els elements i les entitats badalonines 
de cultura tradicional i popular catalana. S’acompanya de vestuari i 
altres elements propis de les entitats.

Es poden concertar visites guiades amb les escoles i entitats de 
l’entorn. Més informació: a Biblioteca Sant Roc, tel. 93 460 12 57.

Altres activitats

Sigues la festa marcarà el final d’Encén la metxa!
És la gran festa de la cultura tradicional i popular badalonina que se 
celebra l’1 de maig, a partir de les 11 h, a la Rambla. És l’únic dia 
de l’any en què a més de veure en acció tots elements de la ciutat, 
podreu portar un gegant o un drac, fer d’enxaneta, posar-vos la faixa 
o, fins i tot, emprovar-vos la indumentària de diables, miquelets, 
satanasis, estaferms o dansaires de l’Esbart Sant Jordi. 

A càrrec de la Coordinadora d’Entitats Badalonines de Cultura 
Tradicional i Popular Catalana i de la Colla de Geganters de Badalona. 

Mostra Forjadors de la Festa a la façana
La nit del 3 de maig, després del pregó de festes es projectarà a la 
façana de l’edifici de l’Ajuntament el nou mappatge fet amb Scratch 
per alumnes de diferents centres educatius de la ciutat. Serà una 
mostra dels elements de cultura tradicional i popular badalonina vists 
des de l’òptica de l’alumnat participant.

Enguany hi participen: Escoles Baetulo i Minguella, Instituts Pau 
Picasso, Eugeni d’Ors, col·legis Badalonès i Maristes Champanyat.

Geocerca
La ruta del Dimoni de Badalona
Per gaudir d’una passejada històrica per la Badalona més tradicional i 
festiva amb un joc de pistes que et porta a la descoberta d’un tresor o 
caché, utilitzant un dispositiu GPS. 
Més informació: http://badabiblios.cat/ruta-del-dimoni/

Recomanem fer la ruta entre l’1 i el 10 de maig quan el Dimoni està 
plantat a la platja.

24è Premi El Dimoni a l’escola
És un concurs adreçat als infants dels centres d’educació primària i 
d’educació especial de la ciutat. Per participart-hi, cal que els infants 
facin un petit dimoni en grup, o de forma individual d’acord amb les 
bases aprovades, que es poden consultar a www.badalona.cat.

Dates d’enguany:
Lliurament de les creacions als centres cívics i biblioteques: de l’1 al 24 
d’abril. 

Exposició dels dimonis presentats, del 25 d’abril al 7 de maig al Centre 
Cívic Dalt la Vila.

Festa El Dimoni a l’Escola i lliurament de premis amb grup d’animació: 
9 de maig, a les 10 h, a la Rambla.

Plantada del Dimoni i inici de la plantada de 
dimonis infantils
De l’1 al 9 de maig

La imatge del dimoni ha estat escollida a partir del vint-i-unè Premi de 
Disseny del Dimoni de Badalona, Crema’l tu! 2019

El guanyador ha estat el disseny d’Anastasia Druzhininskaya.

Forjadors de la Festa
Manifestacions festives de cultura tradicional i popular de Badalona
De l’1 al 19 de maig

1 de maig, a les 19 h. Inauguració de l’exposició
Sala Uclés del Centre Cultural El Carme

L’exposició pretén esdevenir un reflex de la cultura tradicional i 
popular de Badalona present a les Festes de Maig: els elements festius 
que hi participen, les músiques de la Festa i, finalment els jocs de la 
Festa.

Horari: de dilluns a divendres de 16.30 a 20 h
Dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14 i de 16.30 a 20 h

Cremada
10 de maig a les 22 h, a la platja dels Pescadors

La vigília de Sant Anastasi, copatró de Badalona, se celebra la 
Cremada del Dimoni que és l’acte més singular i multitudinari de 
les Festes de Maig. 

Totes les activitats són gratuïtes

CALENDARI D’ACTIVITATS

Dimecres 3 d’abril,17.30 h
Conte “Els pescadors i el Dimoni”, a la Biblioteca Pomar

Dimecres 3 d’abril, 18 h
Conte i jocs sobre Castells, a la Biblioteca Llefià-Xavier Soto

Divendres 5 d’abril, 17.30 h
Tarda de jocs, a la Biblioteca Pomar

Divendres 5 d’abril, 19.30 h
Xerrada sobre simbolisme festiu, a la Biblioteca Canyadó i 
Casagemes-Joan Argenté. A càrrec de COENBACU-TRAPOCA

Dimarts 9 d’abril, 17.30 h
Tarda de jocs, a la Biblioteca Canyadó i Casagemes-Joan Argenté

Dimecres 10 d’abril, 18 h
Va de castells, a la Biblioteca Llefià-Xavier Soto
A càrrec de Castellers de Badalona

Dimecres 10 d’abril, 19 h
Va de Festes de Maig, a l’Espai Jove Morera
A càrrec de COENBACU-TRAPOCA

Dijous 11 d’abril, 18 h
Tarda de jocs, a la Biblioteca Can Casacuberta

Dijous 11 d’abril, 18 h
Va d’Imatgeria festiva, a la Nau 3
A càrrec de la Colla de Geganters i Badalona Bèsties de Foc

Dimarts 23 d’abril, 18h
Sant Jordi a Sant Roc. A la Pl. Sant Elies 
Tallers de cultura tradicional i popular

Dimecres 24 d’abril, 17.30 h
Va de músiques i danses, a la Biblioteca Lloreda
A càrrec de COENBACU-TRAPOCA

Dijous 25 d’abril, 17.30 h
Tarda de jocs, a la Biblioteca Lloreda

Dijous 25 d’abril, 18 h
Visita guiada a l’exposició “Coneguem els Forjadors 
de la Festa”, a la Biblioteca Sant Roc
A càrrec de COENBACU-TRAPOCA

Divendres 26 d’abril, 18 h
Tarda de jocs, a la Biblioteca Sant Roc

Dijous 2 de maig, 18 h
Presentació del laboratori de lectura portàtil 
“Anem de Festa!”, a la Biblioteca Can Casacuberta


