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Per fi ho podem dir: torna la Festa Major! La de sempre, la més 
xamosa i més galana . I ho celebrem fent que duri un dia més!

Tenim moltes ganes de tornar-nos a trobar i a abraçar a pla-
ces, a carrers . D’anar al Toc d’inici, d’emocionar-nos a la Diada 
castellera, d’admirar la Trobada gegantera, de saltar al Corre-
foc . De ballar i ballar plegats i plegades, prenent un vermut 
al Fondo o de nit als concerts . De córrer la cursa i participar 
en actes esportius . D’àpats familiars, de passejades per la fira 
d’atraccions, de viure les arts en viu, de trobades amb amics . . . 
En definitiva, de cridar a ple pulmó allò de “Salut, foc, i que cre-
mi la plaça” . I per poder-ho fer bé, enguany hem decidit que la 
Festa Major tingui un dia més . Cinc dies per celebrar, plegats i 
plegades, que el nostre lloc al món torna a bategar vibrant .

Celebrar, entre d’altres, que per fi hem superat la pandèmia . 
Però aprenent algunes lliçons que ens han fet millorar . Tam-
bé pel que fa a la Festa Major . L’any passat ens vam haver 
d’adaptar a un context sanitari complicat, descentralitzant la 
festa, i això ens va portar a descobrir nous espais que van fun-
cionar . Per això enguany en mantenim alguns, com la plaça 
de Louis Braïlle o La Cirquera a la plaça de Sant Jordi. Una altra 
novetat d’enguany és la Zona Jove Estació, mentre que també 
tindrem més activitats a Sant Cosme, al CEM Julio Méndez.

Torna la Festa Major, de sempre, que és una festa de tothom i 
per a tothom . De tothom, perquè aquest programa que teniu a 
les mans és fruit de l’esforç de molts serveis municipals co-
mençant pels de Cultura i també dels centenars de veïns i veï-
nes que hi posen el seu gra de sorra des de desenes d’entitats 
de cultura popular, regionals, culturals . . . També és fruit del ta-
lent de la nostra cartellista d’enguany, la creadora pratenca 
Núria Oreja . Tot aquest talent i aquest esforç són el que fan 
especial la nostra ciutat, una ciutat sorprenent, que enamora 
tothom qui la coneix, com el pregoner d’enguany: el periodista 
radiofònic  Sique  Rodríguez. Un lleidatà de naixement que va 
descobrir el Prat per amor, i que s’ha convertit en un apassio-
nat de la ciutat que ja descriu com un dels seus llocs al món .

La festa és de tothom i també per a tothom, perquè és un mo-
ment per celebrar la comunitat, el conjunt de persones ben 
diverses que formem el Prat . Celebrem aquesta diversitat en 
una festa on només en poden quedar fora el masclisme, la 
LGBTI-fòbia, el racisme i la discriminació de qualsevol mena . 
Gaudim, gaudim esbojarradament, però sempre amb respec-
te, llibertat i responsabilitat .

Pratencs i pratenques, gaudiu d’una molt bona Festa Major!

Visca el Prat!

Por fin lo podemos decir: vuelve la Fiesta Mayor. La de siempre, la 
más xamosa i galana . ¡Y lo celebramos haciendo que dure un día más!

Tenemos muchas ganas de volver a encontrarnos y abrazarnos 
en las plazas y las calles . De asistir al Toc d’inici, de emocionarnos 
en la Diada castellera, de admirar la Trobada gegantera, de saltar en 
el Correfoc . De bailar y bailar, tomando un vermut en el Fondo o de 
noche en los conciertos . De correr la cursa y participar en los ac-
tos deportivos . De comidas familiares, de paseos por la feria, de 
vivir las artes en vivo, de encuentros con amigos... En definitiva, 
de gritar a pleno pulmón eso de “Salut, foc, i que cremi la plaça” . 
Y para poder hacerlo bien, este año hemos decidido que la Fiesta 
Mayor tenga un día más . Cinco días para celebrar, juntos y jun-
tas, que el nostre lloc al món vuelve a palpitar vibrando .

Celebrar, entre otras cosas, que por fin hemos superado la pan-
demia . Pero aprendiendo algunas lecciones que nos han  hecho 
mejorar . También en lo que respecta a la Fiesta Mayor . El año 
pasado nos tuvimos que adaptar a un contexto sanitario com-
plicado, descentralizando la fiesta, y esto nos llevó a descubrir 
nuevos espacios que funcionaron bien . Por este motivo, este año 
mantendremos algunos de ellos, como la plaza de Louis Braïlle o 
La Cirquera en la plaza de Sant Jordi. Otra novedad  de este año es 
la Zona Jove Estació, y también tendremos más actividades en 
Sant Cosme, en el CEM Julio Méndez.

Vuelve la Fiesta Mayor de siempre, que es una fiesta de todos y 
para todos . De todos, porque este programa que tenéis en las ma-
nos es fruto del esfuerzo de muchos servicios municipales  empe-
zando por los de Cultura y también de los centenares de vecinos 
y vecinas que ponen su granito de arena desde decenas de enti-
dades de cultura popular, regionales, culturales . . . También es fruto 
del talento de nuestra cartelista de este año, la creadora pratense 
Núria Oreja . Todo este talento y esfuerzo son lo que hace especial 
nuestra ciudad, una ciudad sorprendente, que enamora a todos 
los que la conocen, como el pregonero de este año: el periodista ra-
diofónico Sique Rodríguez. Un leridano de nacimiento que descu-
brió El Prat por amor, y que se ha convertido en un apasionado de 
la ciudad que ya describe como uno de sus lugares en el mundo .

La fiesta es de todos y todas, y también para todos y todas, por-
que es un momento para celebrar la comunidad, el conjunto 
de personas diversas que formamos El Prat . Celebramos  esta 
diversidad en una fiesta en que solo pueden quedar fuera el 
machismo, la LGTBIfobia, el racismo y la discriminación de 
cualquier tipo . Disfrutemos, disfrutemos alocadamente, pero 
siempre con respeto, libertad y responsabilidad .

¡Pratenses, que tengáis una buena Fiesta Mayor!

¡Viva El Prat!

Lluís Mijoler Martínez

L’Alcalde/El Alcalde

Salutació de l’Alcalde Saludo del Alcalde



Festa Major del Prat 2022 • del 22 al 26 de setembre

6

Actes Previs
Aniversari Colla 
Trabucaires del Prat
 DIVENDRES 16 DE SETEMBRE, A LES 18 H
 CENTRE CÍVIC PALMIRA DOMÈNECH 

La Colla Trabucaire del Prat commemora el seu de-
but com a entitat de cultura popular i tradicional ca-
talana al Prat amb xerrades al Centre Cívic Palmira 
Domènech i, a continuació, una galejada d’aniversari 
als jardins del Cementiri Vell . 

Concert Vermut amb 
Picacrestes
 DISSABTE 17 DE SETEMBRE, A LES 12 H
 PASSATGE  DEL RECTOR MARTÍ PIÑOL 

La colla Picacrestes organitza un concert vermut pre-
vi a la Festa Major amb el grup Ameba . 

4a Diada Castellera 
prèvia de Festa Major 
 DIUMENGE 18 DE SETEMBRE, A LES 12 H
 PLAÇA DE LA VILA

Castellers del Prat escalfa motors abans de la Festa 
Major amb aquesta trobada castellera en la que partici-
parà com a colla convidada Castellers de Castelldefels . 

Paella de Gent Gran
 DIMECRES 21 DE SETEMBRE, A LES 14 H
 PARC NOU

Paella popular per a persones majors de seixanta 
anys amb ball de tarda .

Recollida d’invitacions a les Cases d’en Puig a partir 
del dijous 8 de setembre (màxim de 4 entrades per 
persona, prèvia presentació del DNI) . Places limitades . 

Recepció d’entitats
 DIMECRES 21, A LES 20 H
 C. MAJOR 2-4

Entrada amb invitació . 
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El Prat Nocturn 
 SESSIONS: 
 DILLUNS 19, A LES 20 I A LES 21.30 H 
 DIMARTS 20,  A LES 20 I A LES 21.30 H 
 DIMECRES 21, A LES 19, 20 I 21.30 H

 PUNT DE TROBADA: PLAÇA DE LA VILA 

Un any més, torna a la seva cita, el Prat Nocturn . Aques-
ta activitat, prèvia a la festa Festa Major, torna als car-
rers del Prat en el seu format habitual d’itinerari . 

Cada any el Prat Nocturn ens explica històries noves 
i diferents, amb itineraris adaptats a aquestes histò-
ries i personatges que ens acompanyen en el recor-
regut, alguns dels quan ja són vells coneguts, com la 
Noia del pou, imprescindible cada any .  

Enguany, l’itinerari s’inicia a la plaça de la Vila i recor-
rerà alguns espais emblemàtics fins arribar al final, 
en el Fondo d’en Peixo . 

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES

INSCRIPCIONS GRATUÏTES A PARTIR 
DEL 14 DE SETEMBRE, A ELPRAT.CAT/FESTAMAJOR

Es podran treure fins a 4 entrades per persona . Cal-
drà presentar l’entrada abans de començar l’activitat .

Tota la informació sobre el Prat Nocturn, incloses to-
tes les edicions dutes a terme  fins ara, es pot trobar 
al web: elprat.cat/patrimonicultural 

L’activitat no és aconsellable a menors de 12 anys i a per-
sones amb dificultat de mobilitat.
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Toc d’Inici     
 A LES 18.30 H, A LA PLAÇA DE LA VILA

Organització: Associació Gegantera Recreativa del Prat

La Festa Major està a punt de començar i els gegants 
de la ciutat, en Rotllà i la Griselda, esperen impaci-
ents a l’interior de l’Ajuntament . 

El Cap de Meló i el Nas de Carxofa arribaran a la plaça 
de la Vila vestits de gala per ballar al bell mig de la pla-
ça amb tothom que els vulgui acompanyar . Ells seran 
els encarregats de convidar a tots els nens i nenes de 
la ciutat a picar ben fort a les portes de l’Ajuntament, 
perquè en Rotllà i la Griselda surtin a la plaça al com-
pàs de la peça musical del Toc d’Inici .  

Un cop acabat el Toc d’Inici i els gegants de la ciutat 
marxin a la Cercavila d’Inici, la Xaranga de la Casa de 
Aragón animarà la plaça fins al moment en què tot es-
tigui preparat per gaudir de l’Esclat de Festa Major . 

Dijous 22
Cercavila d’inici 
i Esclat 
de Festa Major 
Organització: Federació d’Entitats El Nus 

 A LES 19 H, PLANTADA DEL SEGUICI POPULAR FESTIU 
a la plaça de Pau Casals

 A LES 19.30 H, ARRIBADA DELS GEGANTS ROTLLÀ 
 I GRISELDA I INICI DE LA CERCAVILA
des de la plaça de Pau Casals fins a la plaça de la Vila

 A LES 20 H, ARRIBADA A LA PLAÇA DE LA VILA 
 DE LES COLLES DEL SEGUICI
 I INICI DE L’ESCLAT DE LA FESTA MAJOR

L’Esclat celebra que la Festa Major ja és aquí! Pra-
tencs i pratenques comparteixen la il·lusió de l’ini-
ci de la nostra festa més gran a la plaça de la Vila . 
Aquest serà l’escenari on les colles de cultura popu-
lar i tradicional de la ciutat aniran desfilant: gegants, 
danses, diables, músics i castells mostraran els seus 
lluïments i donaran la benvinguda a la Festa Major. 
No hi faltarà la cantada conjunta de la sardana de la 
Festa Major, interpretada en directe per la Unió Fil-
harmònica del Prat, moment culminant de l’Esclat .
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Pregó de Festa 
Major a càrrec 
de Sique Rodríguez 
 A CONTINUACIÓ DE L’ESCLAT, 
 A LA PLAÇA DE LA VILA 

Director i presentador del programa de ràdio “Què T’hi 
Jugues!”, de SER Catalunya, va rebre el premi Ondas 
2021 al millor programa de proximitat . Participa a les 
transmissions del Barça al Carrusel Deportivo de la 
Cadena SER i és tertulià dels programes de televisió 
“Golazo” de Gol, “Onze” d’Esport 3 i “La Porteria” de BTV . 
També és professor de ràdio a l’acadèmia Radiofònics . 
Ha publicat tres llibres sobre el Barça (Un año en el pa-
raíso, amb Andrés Iniesta; Educats per guanyar; i De la 
gloria al infierno), i ha guanyat 5 premis d’investigació 
periodística per destapar el cas “BarçaGate” .

A més de la seva faceta radiofònica, el lleidatà Sique 
Rodríguez va descobrir el Prat per amor . Des de llavors, 
li encanta gaudir del vermut del Tarrida i dels bars i 
restaurants de la ciutat, dels quals parla sovint a la 
ràdio . També és un amant del Capri pel seu ambient 
de cinema familiar, de tota la vida . Com a periodista 
radiofònic, li va fer molta il·lusió que El Prat Ràdio re-
bés el premi a la millor emissora local de Catalunya 
als Premis de Comunicació Local d’aquest 2022 . En 
definitiva, en Sique, ponentí d’origen, ha fet del Prat 
un dels seus llocs al món .

Focs d’artifici
 A CONTINUACIÓ, A LA PLAÇA DE LA VILA

Després del pregó, tindran lloc els tradicionals focs per 
deixar clar que ha començat la Festa Major del Prat!
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Hey! Pachucos
 A LES 23 H, 
 AL PARC DEL FONDO D’EN PEIXO 

Si estàs saturat de tanta pandèmia, te-
nim el millor antídot festiu: un dels grups 
que ha evolucionat el gènere de versions 
fins a portar-lo a la màxima excel·lència . 
Extravagants i exhibicionistes musicals, 
representen de la millor manera l’esperit 
marxós amb una llista apàtrida d’èxits, 
himnes radiofònics d’actualitat i càntics 
intergeneracionals per a tots els gustos,  
que et farà jurar l’orgull pachuco des de la 
primera nota!

Ball de 
gala amb 
l’Orquestra 
Rosaleda
 A LES 22 H,
 A LA PLAÇA DE LOUIS BRAILLE 

La plaça de Louis Braille s’engala-
na per acollir el gran ball de la Fes-
ta Major amb l’Orquestra Rosaleda, 
que serà l’encarregada de fer-nos 
ballar peces clàssiques i amb un se-
gell molt personal. Amb una trajec-
tòria de gairebé setanta anys, la de-
voció per la bona música i la frescor 
prenen vida. I no oblideu els llumins 
per encendre el vostre fanalet! 

Dijous 22

MÚSIQUES AL PARC
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Festival  
de la Diversió
 A LES 11 H, A L’ESCOLA JAUME BALMES

Nova edició del Festival de la Diversió: un espai de jocs 
infantils, tallers i treballs manuals a càrrec de dife-
rents entitats del barri de Sant Cosme . Us hi esperem!

Divendres 23 

L’Y: ànsia per volar, 
d’Yldor Llach
 
 A LES 11 H, AL PATI DE L’ARTESÀ

Yldor Llach i la seva bicicleta ens recorden aquell petit 
príncep que ens va agradar tant . Aquesta vegada, però, 
el personatge no és petit, tampoc no és príncep, i les 
bicicletes s’han de deixar muntar . . .

Una història màgica d’un personatge fantàstic que ar-
riba a un lloc preciós i pot ballar amb la lluna, caçar 
una flor… però no sap volar. Potser el seu company li 
ensenyarà com fer-ho . 

Espectacle familiar per a tots els públics 
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 AL PARC DEL FONDO D’EN PEIXO

Antaño con swing, 
amb la Banda Ashé
 A LES 13 H

Agrupació de salsa cubana radicada a Barcelona i es-
pecialitzada en autèntica música cubana passant pel 
son, la guaracha, la rumba, el txa-txa-txà, el mambo i 
el bolero. Un repertori que conserva l’essència d’aquests 
gèneres però amb noves sonoritats i interpretant mo-
dernes versions sense perdre l’autenticitat de les can-
çons .  Una aposta segura per no parar de ballar! 

ChivoChivato
 
 A LES 19 H 

Pepo López, guitarrista pratenc molt conegut per 
formar part de La Cabra Mecánica o de la banda de 
Quique González entre d’altres, presenta el seu tercer 
disc Frágil amb el seu alter ego ChivoChivato . 

Amb un format elèctric i acústic farà un repàs dels 
temes del nou disc i dels anteriors, en un concert 
dinàmic en què passarem, a mesura que avanci el 
vespre, per moments explosius però també delicats 
i íntims .

Habla de Mí  
en Presente
 A LES 23 H

Encara no t’has sumat a la technorumba? Habla de Mí 
en Presente és un col·lectiu musical indie per festejar 
des de la consciència . Entre la tradició i la modernitat, 
el tecno i la rumba, la seva principal ambició és de-
lectar les ànimes i fer ballar els cossos . L’originalitat 
de la seva música, la seva presència a l’escenari i la 
sinceritat de les seves composicions, són el que els 
ha garantit el seu èxit continuat .

Aquest 2022 serà el tret de sortida d’una nova etapa de 
la banda, gràcies al llançament del seu primer disc, Vivir 
más, que no deixarà a ningú indiferent . Us enamorarà!

MÚSIQUES AL PARC



Festa Major del Prat 2022 • del 22 al 26 de setembre

16

Kamusay, 
de la Cia. 
Circ Los
 A LES 18 H, 
 A LA PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ

Tres persones molt diferents entre sí 
es troben al voltant d’una taula: es-
tan esperant una trucada de treball . 
De fet, és possible que estiguin espe-
rant la trucada que canviarà les se-
ves vides . Ens sorprendran amb les 
seves reaccions i ens divertirem pel 
caràcter de cadascuna d’elles .

Edat recomanada: infants a partir de 3 
anys

Correfoc jove
 
A LES 21 H, CARRERS DE LA CIUTAT

Organització: Colla de Diables del Prat

Les colles més joves de diables salta-
ran, correran i ballaran sota les espur-
nes i els trons del Correfoc juvenil de 
Festa Major . Perquè la bogeria del foc 
no té edat i els més menuts també 
ocuparan el carrer fent-nos còmplices 
a tots del seu deliri . 

Recorregut: pl. de la Vila, c. de Jaume Ca-
sanovas, c . de Madoz, c . de Ferran Puig 
fins a arribar a la pl . de la Vila .

Colles participants: Colla Infantil de 
Cornellà i Colla Jove de Diables del Prat

Podeu consultar totes les recomanacions 
i consells de seguretat que cal seguir du-
rant el Correfoc al web elprat.cat/festa-
major  i a la pàg. 25 d’aquest programa.

Divendres 23 
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Los Diablos
 A LES 19 H, A LA PLAÇA DE LOUIS BRAILLE

Los Diablos, un dels conjunts mítics dels setanta i 
de més vida musical de l’estat, oferiran un concert 
de Festa Major molt especial, ple de clàssics .

Va ser l’any 1970 que es va enregistrar Un rayo de sol, 
cançó que sonarà i farà cantar totes les generacions 
agrupades a la plaça .  Avui en dia, continuen les se-
ves gires en plena forma per tot l’estat i Llatinoamè-
rica i faran aturada al Prat per celebrar amb nosaltres 
la Festa Major!

Rosa López
 
A LES 21 H, AL CEM JULIO MÉNDEZ

Rosa presentarà els seus nous temes, així com el seu 
repertori més conegut, damunt de l’escenari . Un con-
cert ple de dinamisme, color, alegria, amb canvis de 
vestuari, de ritme… Una festa on el públic se sentirà 
part de l’espectacle al costat de Rosa .

Havaneres  
amb Arjau i 
rom cremat
 A LES 22 H, ALS JARDINS DE MON RACÓ

Organització: AV La Barceloneta 

Les havaneres de La Barceloneta fan 40 anys i ho ce-
lebren amb l’actuació del grup Arjau, una formació 
clàssica de veus i guitarra amb la intenció d’evocar 
els antics cantaires de Calella de Palafrugell . 

Com ja és habitual, hi haurà degustació de rom cre-
mat per a tots els assistents, rifa i no us  oblideu de 
portar mocadors blancs, de paper o de roba, encene-
dors i llumins! 
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ZONA
JOVE
ESTACIÓ
A partir de les 22 h, 
al pàrquing de l’estació

Tota la programació de la Zona Jove Estació
 a les pàgines 10 i 11 del programa 

19

Festa Major del Prat 2022 • del 22 al 26 de setembre

22 H, SUU
23.30 H, 
DJ TRAPELLA
01 H,  
LA FÚMIGA
02.30 H,
DJ SURDA
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MÚSIQUES AL PARC
 AL PARC DEL FONDO D’EN PEIXO

Esmorzar de 
forquilla amb Les 
Escarxofes del Prat
 A LES 9 H

Organització: Associació Cultural i Gastronòmica 
Les Escarxofes del Prat

La millor manera d’agafar forces pel dissabte de 
Festa Major és l’esmorzar de forquilla que ens ofe-
reixen Les Escarxofes, amb degustació de diferents 
plats tradicionals: peus de porc, cap i pota, aletes de 
pollastre... Per llepar-se els dits! 

Preu: 12 € Elena Grueso
 A LES 17.30 H

Nascuda al Prat de Llobregat, l’Elena estrena a la 
Festa Major el seu primer projecte musical com a 
líder: Buscándome en la playa. Aquest està basat en 
trobar un so propi a partir d’un context de felicitat 
i calma en un espai imaginari com és una platja, i 
que dona peu a viure moltes circumstàncies i a sen-
tir-les intensament.

La Voodoo 
Jazz Band
 A LES 13 H

Quintet de New Orleans de jazz i swing amb un llarg 
recorregut i amb un repertori que ofereix jazz antic 
amb arranjaments propis. Empatia i simpatia per 
transportar-nos a una atmosfera plena de ritme i a 
l’autèntica essència del Hot Jazz i el New Orleans.

Dissabte 24
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Javiera Mena
 A LES 23 H

Artista reconeguda internacionalment, Javiera Mena 
és l’actual icona de l’electropop-queer. Ha estat no-
minada al Latin Grammy i és coneguda per èxits 
com Espada, Otra Era, Luz de Piedra de Luna i Dentro de 
ti. Des del seu debut, ha gravat cinc àlbums quali-
ficats per la premsa i pels especialistes com a jo-
ies imprescindibles del pop electrònic i ha treballat 
amb artistes com Julieta Venegas, Camela, Este-
man o Miranda, entre d’altres. Finalment.

No menys important, Javiera és reconeguda per la 
seva participació activa dins del moviment femi-
nista, a més és una de les artistes pioneres i un re-
ferent internacional dins de la comunitat LGBTI.

Ladilla Rusa
 A LA 01 H

Ladilla Rusa és un grup d’electropop que neix en el 
2017 com una broma entre dos amics de tota la vida: 
les periodistes Tània Lozano i Víctor F. Clares. Des de 
llavors, i sempre amb l’humor i la festa com a ban-
dera, el grup ha popularitzat cançons que són ja gai-
rebé himnes de revetlla com Macaulay Culkin o KITT y 
los coches del pasado, amb els quals han aconseguit 
milions de reproduccions a les xarxes socials.
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Matinades Gralleres
 A LES 8 H, CERCAVILA AMB INICI A LA PLAÇA 
 DE LA CONSTITUCIÓ I FINAL A LA PLAÇA DE LA VILA

Organització: Associació Gegantera Recreativa del Prat

Els grallers i gralleres despertaran la ciutat al so del 
toc de matinades. Que comenci la festa!  

Recorregut: pl. de la Constitució, ctra. de la Marina, 
av. de la Verge de Montserrat, c. de Frederic Soler,  
c. de Ferran Puig fins a arribar a la pl. de la Vila. 

Tamborinada 
Popular: Les Tres 
Tavernes del 
Trenca-Sons
 A LES 11.30 H, CERCAVILA AMB INICI A LA PLAÇA 
 DE LA VILA I FINAL AL PARC DEL FONDO D’EN PEIXO

Organització: Colla de Diables del Prat 

Tambors, tabals i timbals! Tots al carrer acompa-
nyant al Trenca-sons, que arriba des de Calanda per 
participar en la cercavila que seguirà la ruta de “les 
3 tavernes”. Que cap tambor es quedi a casa!

Recorregut: pl. de la Vila, c. de Ferran Puig, c. de Fre-
deric Soler, av. de la Verge de Montserrat, pl. de Pau 
Casals, c. de Jaume Casanovas, c. de Mariscal Jofre 
fins a arribar al parc del Fondo d’en Peixo. 

Ball de Bastons 
i Cercavila 
 A LES 12 H, A LA PLAÇA DE LA VILA

Organització: Colla Bastonera del Prat de Llobregat

La Colla Bastonera del Prat ens oferirà el seu reper-
tori de danses populars. Realitzaran diferents balls 
i  una cercavila des de la plaça de la Vila fins a la 
Font del Gall. 

Dissabte 24
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Mostra de la Colla 
Trabucaire del Prat
 A LES 16 H, A LA PLAÇA DE LA VILA

Organització: Colla Trabucaire del Prat: Carrabiners 
i Contrabandistes

La Colla de Trabucaires del Prat celebraran la Festa 
Major amb unes fogonades a la plaça de la Vila.  

Danses Tradicionals 
 amb Picacrestes
 A LES 17 H, A LA PLAÇA DE LA VILA

Organització: Colla Picacrestes 

La Colla Dansaire Picacrestes ens ofereix una mos-
tra de balls populars, que inclou dos balls que s’han 
recuperat: el Ball del Tortell i el Ball de Bastons del 
Prat. Actuaran els diferents grups de ball de la Co-
lla i al final de l’actuació se sortejarà un fantàstic 
tortell i es convidarà a ballar tot el públic assistent.

Versots diabòlics 
de Festa Major
 A LES 16.30 H, A LA PLAÇA DE LA VILA

Organització: Ball de Diables 

Lucífer i la Diablessa dirigiran al grup de diables 
que, a través de la sàtira i la representació del ball 
parlat, faran crítica de temes de societat i política. 
En el darrer instant serà l’Àngel el que acabarà do-
nant una lliçó de bondat i  els farà retornar a l’in-
fern, amb una encesa de petards. 
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Dissabte 24
Diada Castellera  
de Festa Major
A LES 18 H, A LA PLAÇA DE LA VILA

Organització: Castellers del Prat

La colla de Castellers del Prat torna a omplir la pla-
ça de la Vila per la Festa Major! Després de molt de 
temps d’inactivitat forçada i amb una molt bona 
actuació a l’estiu a la seva Diada d’aniversari, arri-
ben amb força i moltes ganes de lluir-se davant de 
tots els pratencs i pratenques. I ho faran acompa-

nyats de tres colles ja habituals a la nostra ciutat: 
els Castellers de Cornellà, els Capgrossos de Ma-
taró i els Castellers de Terrassa. 

Taller de castells
 DIUMENGE 25, A LES 17 H, 
 AL PARC DEL FONDO D’EN PEIXO

Castellers del Prat us convida a participar en aquest 
taller de castells. 



25

Festa Major del Prat 2022 • del 22 al 26 de setembre

37è Pratifoc
 A LES 21 H, INICI A LA PLAÇA DE LA VILA 

Organització: Colla de Diables del Prat

Els carrers s’omplen de l’estrèpit dels tambors que 
anuncien el pas de les colles de Diables. La percus-
sió marca el ritme de les danses i balls sota les es-
purnes,  i el Pollo i la resta de figures de foc oferiran 
la seva versió més espectacular i ferotge, per cele-
brar la Festa Major de foc! 

Recorregut: pl. de la Vila, c. de Ferran Puig, c. de San-
tiago Rusiñol, c. de Jaume Casanovas, c. de Madoz, 
c. de Ferran fins a arribar a la pl. de la Vila. 

Colles participants: Diables de Sant Cugat, Ball de 
Diables del Prat, el Drac de Martorell, el Drac de Sant 
Cugat, el Drac de La Múnia, el Pollo i Diables del Prat

Consells per a les persones que segueixen el Pratifoc:
Us recordem que la participació en el Pratifoc com-
porta uns riscos i n’heu de ser conscients totes les 
persones que hi participeu. A fi d’evitar-los, es re-
comana portar roba de cotó -amb mànigues i pan-
talons llargs-, sabates esportives de pell i ben cor-
dades i mocadors o barrets al cap. Si per qualsevol 

circumstància se us encén la roba, llanceu-vos a ter-
ra i rodoleu per apagar les flames; sobretot no corre-
gueu, perquè les flames s’escamparien i serien més 
perilloses.

Eviteu les aglomeracions, participeu en el correfoc 
en els carrers amples. Col·laboreu amb l’organitza-
ció i no demaneu aigua al veïnat: evitareu taps i re-
lliscades, i també que la pólvora es mulli i exploti en 
comptes de cremar-se.

Consells per als veïns i veïnes del recorregut: 
Si el Pratifoc passa per davant de casa vostra, heu 
de mantenir les portes i finestres tancades, les per-
sianes abaixades, i els aparadors i vidres protegits 
amb cartrons o per altres mitjans. Traieu del recor-
regut qualsevol obstacle com, per exemple, testos 
amb plantes, bosses d’escombraries o taules i ca-
dires. Recolliu la roba estesa i plegueu els tendals.  
Les persones propietàries de vehicles heu de res-
pectar la prohibició d’aparcar en tots els carrers 
del recorregut.
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XXVII Mostra 
de Folklore
 A LES 17.30 H, A LA PLAÇA DE LOUIS BRAILLE

Organització: Casa de Aragón del Prat

Mostra de folklore amb la participació de la Xaranga 
92, l’Esbart Rocasagnada de Gelida i els grups de ball 
de la Casa de Andalucía i la Casa de Aragón del Prat.

Concert de Festa 
Major de la Banda 
de Música del Prat
 A LES 18 H, AL CEM JULIO MÉNDEZ

Organització: Banda de Música del Prat 

Concert festiu amb obres ben variades: pasdobles, 
peces de musicals, obres originals per a banda, mú-
sica pop i com no pot ser d’una altra manera, la nos-
tra sardana La Festa Major del Prat.

Concert de La Coral 

Dissabte 24
Concert de la Coral 
Lo Llobregat de Les 
Flors 
 A LES 18 H, AL CÈNTRIC ESPAI CULTURAL 

Organització: Coral Lo Llobregat de Les Flors  

La Coral Lo Llobregat de les Flors oferirà el seu habi-
tual concert de Festa major a l’auditori del Cèntric 
amb la interpretació de les cançons del musical Els 
Miserables, sota la direcció d’en Miquel Garcia Gomà.

Street Dance 
Festival
 A LES 20.30 H, AL CEM JULIO MÉNDEZ

Primer festival de Street Dance al Prat amb la parti-
cipació de les escoles de danses urbanes del Prat i 
un DJ que farà ballar a tothom amb estil urbà.
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Agoney 
 A LES 20.30 H, AL PÀRQUING DE L’ESTACIÓ

Després de molts mesos de treball Libertad és el pri-
mer àlbum d’Agoney on incorpora cançons ja cone-
gudes que ha publicat en aquests dos anys de car-
rera, com A lo mejor i Black, amb noves cançons com 
MÁS, Edén o Soy Fuego. Un àlbum de 9 temes que en-
globa la vida d’un artista totalment complet i fora 
de convencions, ja que Agoney compon, produeix i 
fins i tot  dirigeix els seus propis videoclips.

Azúcar Moreno 
 A LES 22.30 H, AL PÀRQUING DE L’ESTACIÓ

Azúcar Moreno presenta el seu nou single Postureo. El 
duo format per les germanes Encarna i Toñi Salazar 
atresoren una trajectòria de gairebé quatre dècades 
amb mega-èxits com Bajo el Olivo, Sólo se vive una vez o 
Bandido, tema amb el qual van participar a Eurovisió 
en 1990 obtenint la cinquena posició. La seva disco-
grafia supera els 10 milions de discos venuts. 

El duo també ha participat en programes de televisió 
com “Tu cara me suena” o “Supervivientes”, i aquest 
mateix any van ser candidates en el Benidorm Fest 
per representar de nou a Espanya en Eurovisió.

Cercavila Nocturna 
amb Krestatum
A LA 01 DE LA MATINADA, DES DE LA PL. DE LA VILA

Recorregut: pl. de la Vila, c. de Ferran Puig, c. de Ma-
doz, c. de Jaume Casanovas, c. de Madoz, c. del Maris-
cal Joffre, av. del Canal fins a l’estació de Renfe.

Un any més, les penyes surten al carrer per vibrar 
en la cercavila nocturna. Diversió i bon rotllo a rit-
me de batucada. I no oblideu etiquetar les vostres 
fotos a Instagram amb #penyesprat per participar 
al concurs!

ZONA
JOVE
ESTACIÓ
Nit Andami:  
música electrònica 
Tota la programació
de la Zona Jove Estació
a les pàgines 10 i 11 
del programa 

00.30 H, 
AINES
02 H, 
YUNG PRADO
04 H, SIESTA
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La Cirquera
Save the temazo, 
del Col·lectiu 
F.R.E.N.È.T.I.C.
 A LES 22 H, A LA PLAÇA DE SANT JORDI

Deixa’t seduir per Save the Temazo, una ONG amb 
moltes ganes de gresca i diversió que investi-
ga les interrelacions entre la  música i les emo-
cions. Per difondre la seva tasca, la Delegació  de 
Circ  està  realitzant un show en què  el públic  par-
ticipa en el rodatge d’un vídeo promocional. 
Una experiència a 10 metres d’alçada que et canvia-
rà la percepció de la realitat!

Dissabte 24

Ball 
de Festa Major
 A LES 22.30 H, A LA PLAÇA DE LOUIS BRAILLE 

Organització: AV Llevant 

Bon ambient i bona música per gaudir d’aquest ball 
amb el Duo Valparaíso.
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Matinades de foc
 A LES 8 H, INICI DES DE L’AV. PARE ANDREU 
 DE PALMA, L’AV. DEL REMOLAR I ELS JARDINS 
 DE LA PAU I FINAL A LA PL. DE LA VILA

Organització: Colla de Diables del Prat

El diumenge no cal que us poseu el despertador. Us 
aixecareu amb el soroll de tambors i traques de la 
colla de Diables del Prat, Ball de Diables i la Colla 
Trabucaire del Prat, acompanyats de la Xaranga de 
la Casa d’Aragó.

Les tres colles sortiran de tres punts diferents (jar-
dins de la Pau, av. de la Verge de Montserrat amb av. 
del Remolar i av. de la Verge de Montserrat amb av. 
Pare Andreu de Palma) i es trobaran al c. de Frederic 
Soler per continuar el recorregut plegades pel c. de 
Frederic Soler, c. de Ferran Puig, c. de Madoz, c. de 
Jaume Casanovas, c. del Dr. Martí i Julià, c. de Ferran 
Puig fins arribar a la pl. de la Vila.

Diumenge 25
XXXV Trobada 
Gegantera 
 A LES 09 H, PLANTADA A LA PLAÇA DE LA VILA

 A LES 11.15 H, CERCAVILA PELS CARRERS 
 DE LA CIUTAT
 
A LES 13 H, ARRIBADA AL FONDO D’EN PEIXO 

Organització: Associació Gegantera Recreativa del 
Prat

Gegants i gegantes vingudes d’arreu acompanya-
ran a les colles de la ciutat en la Trobada Gegantera 
de Festa Major. Petits i gran podran veure de ben a 
prop les figues plantades a la plaça de la Vila, acom-
panyar-les durant la cercavila i gaudir dels balls i 
lluïments finals al parc del Fondo d’en Peixo. 

Recorregut: pl. de la Vila, c. de Ferran Puig, c. de Fre-
deric Soler, c. de Pau Casals, c. de Jaume Casanovas, 
av. de la Verge de Montserrat, pl. de Pau Casals, c. de 
Jaume Casanovas, c. del Mariscal Joffre i fins arri-
bar al parc del Fondo d’en Peixo. 

Colles participants: Cabrera de Mar, Viladecans, 
Castellbell i el Vilar, Sant Joan Despí, Premià de 
Dalt, Esplugues de Llobregat, Teià, Assoc. Gegantera 
Delta, AMPA Mare de Déu del Carme, Assoc. Cultural 
Sants Metges, AMPA Jacint Verdaguer, AMPA Nostra 
Senyora del Mar, AMPA Charles Darwin, AMPA insti-
tut Salvador Dalí, Capgrossos de la Cooperativa, Ge-
gants de l’Escola Sant Jaume.
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L’Aparador. Petit 
mercat de creació, 
art i artesania
 DES DE LES 11 A LES 20 H, 
 ALS JARDINS DE JOAN SALVAT PAPASSEIT 

Torna L’Aparador de Festa Major, un petit mercat 
d’objectes artesanals que vol apropar a la ciutada-
nia la producció artística de creadors i creadores 
locals i de proximitat. 
A més de l’espai de mercat, on es mostren els pro-
ductes de creació artesana per a la seva venda, hi 
haurà tallers oberts a la ciutadania per fomentar i 
difondre la pràctica del “fet a mà”. 

• A les 11.30 h, Taller d’impressió en Cianotípia 
(a partir de 16 anys)

• A les 12.30 h, Taller d’atrapasomnis: Atrapem 
els somnis! (a partir de 10 anys)

• A les 17 h, Taller de punt de creu modern (a partir 
de 12 anys)

• A les 17.30 h, Taller de fang: torreta per a cactus 
(públic familiar)

• A les 18.30 h, Taller de bijuteria amb fil ferro (a 
partir de 16 anys)

Reggae per Xics 
amb The Penguins
 A LES 12 H, AL CEM JULIO MÉNDEZ 

The Penguins presenta Quadern de Bitàcola i ens con-
viden a fer un emocionant viatge a bord del Calipso, 
descobrint la fauna i flora oceànica i la seva infinita 
riquesa acompanyats del còctel infal·lible de música, 
ritme i humor que caracteritza a Reggae per Xics.  

Diumenge 25

Ballada de sardanes 
amb la Cobla del 
Baix Llobregat
 A LES 12 H, A LA PLAÇA DE LA VILA

Organització: Amics de la Sardana del Prat

Els Amics de la Sardana ens conviden a aquesta ba-
llada amb motiu de la Festa Major. 
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Botifarrada Popular
 A LES 11 H, A LA PL. DEL BARRI 
 (CARRER DEL RIU EBRE, S/N)

Organització: AV Sant Cosme i Sant Damià 

Vermut tastet 
amb el Kaddish
 A LES 11.30 H, ALS JARDINS DE TORRE MUNTADAS 

Organització: Teatre Kaddish 

El Teatre Kaddish ens convida a convertir-nos en ac-
tors per un dia, i fer un petit tastet de què significa 
posar-se davant del públic. Amb l’ajuda de mem-
bres del Kaddish tothom podrà experimentar amb 
la improvisació, el moviment corporal i les lectures 
dramatitzades. 

Lo Promiscuo  
del Son
 A LES 12.30 H, A LA PLAÇA DE LOUIS BRAILLE 

Lo Promiscuo del Son farà sonar la música cuba-
na més ballable durant aquest concert-vermut. El 
grup, fundat a Barcelona fa quinze anys per músics 
provinents del Conservatori de música de Cuba, 
fa música cubana ballable amb repertori propi i de 
les orquestres cubanes més conegudes. 



Festa Major del Prat 2022 • del 22 al 26 de setembre

32

Romeu i Julieta, 
de La Brutal 
 A LES 18 H, AL TEATRE L’ARTESÀ. SALA GRAN

Entrada: 15,50 €  - Anticipada 10,50 €. Tarifa Joves. 
Prat: 5 € (és necessari presentar DNI)

Direcció de David Selvas i dramatúrgia de Joan Yago

A la companyia La Brutal volen continuar fent con-
temporani allò clàssic i s’han ficat en la història 
d’amor més famosa de tots els temps. Una versió 
jove, contemporània i, segons ells afirmen, ben poc 
romàntica del clàssic de Shakespeare.  

Diumenge 25

Romeu i Julieta seran dos joves que s’enamoraran i 
posaran les seves vides en perill, i que convertiran 
el seu amor en un crit desesperat per deixar en evi-
dència l’absurditat de l’odi que enfronta a les seves 
famílies.  I tot explicat amb la bellesa de la paraula 
de Shakespeare, més viva que mai, que ens emocio- 
narà i ens portarà a reviure la història d’amor més 
famosa de tots els temps. 
 
Espectacle recomanat a partir dels 12 anys



33

Festa Major del Prat 2022 • del 22 al 26 de setembre

Concert de la 
Unió Filharmònica 
del Prat
 A LES 18 H, A LA PLAÇA DE LOUIS BRAILLE 

La Unió Filharmònica del Prat ens ofereix aquest 
concert de Festa major, amb un repertori d’arran-
jaments de músiques de ball com  Mambo Jambo 
de Perez Prado o Frenesí d’Alberto Domínguez, i una 
selecció de temes de Carlos Santana arranjada per 
Giancarlo Gazzani.

Ball de Gala 
per a la gent gran
 A LES 19 H, AL CASAL CÍVIC DELTA

Vine a gaudir d’un Ball de Gala al teatre del Casal 
Cívic El Prat de Llobregat - Delta

La Cirquera 
De tu a tu, 
amb la Cia. Mur
 A LES 20 H, A LA PLAÇA DE SANT JORDI

Què passa quan dues persones, sense importar la 
raça o la condició, sense prejudicis, es troben a so-
les? Què sorgeix d’aquesta trobada íntima i sincera?  

Un viatge a la introspecció de les relacions perso-
nals que sorgeixen quan un individu està enfront 
d’un altre, quan no hi ha terceres persones ni inter-
ferències  i després d’aquest moment de cortesia 
inherent a tot procés de comunicació,  comencen 
a passar coses. Neix la veritat, l’avorriment, el joc, 
l’amor, la comprensió, l’escolta, la ira, la fragilitat, la 
complicitat, la manipulació, la confiança... 
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 AL PARC DEL FONDO D’EN PEIXO

Los Hermanos 
Cubero
 A LES 18 H

Los Hermanos Cubero és el nom artístic amb el qual 
es coneix als músics i germans originaris de La Al-
carria, Enrique “Quique” i Roberto Cubero. 

Amb un estil acústic i molt arrelat en la música tra-
dicional, l’eclecticisme és una constant en la seva 
obra. Respecten ritmes i estructures tradicionals 
(seguidillas, paloteos, fandangos, jotas, etc.) però amb 
una visió contemporània. A més de compondre pe-
ces originals, també incorporen al seu repertori pe-
ces tradicionals. 

Diumenge 25
MÚSIQUES AL PARC

Pigmy
 A LES 20 H

Vicente Maciá, exguitarra, cantant i compositor 
de  Carrots, és des del 2007  Pigmy, el seu projecte 
en solitari. Presenta als escenaris de Festa Major 
el seu esperat tercer disc, Manifestación, publicat el 
novembre del 2020 i considerat per diversos mit-
jants com un dels millors discos de l’any.. 

En aquest últim disc, Pigmy  no abandona el so 
acústic i preciosista que el caracteritza, acompa-
nyat d’instruments renaixentistes, com el llaüt i la 
flauta de bec, i algunes pinzellades de rock progres-
siu que doten als temes d’una personalitat única, 
creant ambients màgics i atemporals.

MaambO!, 
amb Sergi Shine 
 A LES 23 H

Un viatge directe al Carib, sortint des del Mediter-
rani i passant per Àfrica. Sergi  Shine  i Marc Sonor 
presenten  MaambO!, un xou de  DJ  i percussió amb 
música afrollatina ple d’alegria, color i desimboltu-
ra. Estàs preparat per al viatge?
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Parné, 
de Glòria Ribera 
 A LES 22 H, A LA PLAÇA DE LOUIS BRAILLE 

Glòria Ribera presenta un espectacle de creació i in-
novació de les varietats, els cuplets i la revista. Amb 
l’humor per bandera, mostra el fet escènic com una 
experiència transversal davant  d’una nova falsa 
normalitat. 

Un collage de política i glamour que reivindica els 
cuplets dels anys vint, les vedets i la vida més enllà 
de la norma. 

Hola Raffaella! 
Tribut 
a Raffaella Carrá 
 A LES 22 H, AL CEM JULIO MÉNDEZ 

Arriba l’espectacle Hola Raffaella!, el tribut a la gran 
diva Raffaella Carrá. Agafant el nom del famós pro-
grama de televisió que presentava, arriba un show 
de ritme trepidant, amb música i ball en directe.

Un espectacle per a totes les edats que fa un repàs 
als èxits que van marcar una època: Para hacer bien 
el amor, Qué dolor, En el amor todo es empezar, Fiesta, 
Rumore...  Un repertori fresc, divertit i amb el que no 
podrem deixar de ballar! 
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Dilluns 26

Micro-Shakespeare. 
 A LES 10 H, ALS JARDINS DEL CEMENTIRI VELL 

Instal·lacio interactiva per gaudir de Shakespeare 
com mai l’havies vist… Humor, amor, intriga, mort, 
venjança, crispetes, públic convertit en actor i 
grans ovacions.

Tots podrem ser espectadors i intèrprets de les 
obres de Shakespeare dins una petita capsa de te-
atre per gaudir d’una peça que pren sentit amb els 
moviments de diferents objectes. 

Fly me to the moon, 
Cia. Leandre Clown
 A LES 11 H, AL PATI DE L’ARTESÀ 

Una bicicleta voladora, fusta, ferro, pols, sabates 
grans i barrets fins a les celles.  Fly Me to the Moon és 
el viatge possible de dos pallassos cap a la lluna. Un 
moment  ple de coses senzilles com riure, escoltar, 
sorprendre’s, jugar. Un regal per als sentits.

Espectacle per a tots els públics, infants a partir de 4 anys
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MÚSIQUES AL PARC
AL PARC DEL FONDO D’EN PEIXO 

EXTRA & Friends
 A LES 13 H

Alguna vegada t’has preguntat com sonava la mú-
sica del Prat en els 80? El mític grup EXTRA unirà 
forces a la Festa Major amb músics de la ciutat amb 
els que han compartit experiències fora i dins de 
l’escenari, per a recordar-nos que el rock i el pop es-
tan en l’ADN d’aquest poble des de fa molts anys.

Marcel i Júlia
 A LES 20 H

Des de fa mesos la Terra ens està enviant un mis-
satge de socors. Ara més que mai la música de Mar-
cel i Júlia cobra sentit com a resposta a aquest mis-
satge.
Marcel i Júlia han esdevingut, sense dubte, el grup 
revelació de la temporada. En òrbita és el tret de sor-
tida de la nova etapa musical d’aquest duo on, amb 
una proposta alegre i constructiva, ens conviden a 
reflexionar sobre el canvi climàtic i la sostenibilitat 
d’un model de societat que viu allunyada dels cicles 
naturals de la vida.

Las Marikarmen
 A LES 18 H

Las Marikarmen és una banda transvestida, nodri-
da del transfeminisme i el queer. Barregen música, 
performance, drag, i vivències. Les integrants ho do-
nen tot en l’escena i totes canten, toquen, fan per-
formance, vídeo, ballarugues... i el que faci falta! 
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La Cirquera
Sopla, de la Cia. 
Truca Circus
 A LES 18 H, A LA PLAÇA DE SANT JORDI 
 
Cinc diàbolos ballarins, un bosc de cordes, un duel 
de bicis, un helicòpter amb peus i mans, unes pilo-
tes amb molt de ritme. Hi ha qui vola alt i qui es tira a 
terra per esquivar uns malabars despietats. Una bona 
festa amb música i un il·lustre i misteriós homenatjat.

The Gospel Prat 
Project en concert
 A LES 19 H, A LA PLAÇA DE LA VILA

The Gospel Prat Project està disposada a fer gaudir 
al públic d’una estona de festa i alegria, amb un re-
pertori divers i per a tots els públics. 

Dance!: 
The Messengers 
sing Motown 
 A LES 19.30 H, A LA PLAÇA DE LA VILA

Dance! és el títol del nou espectacle dels Messen-
gers on, des de l’òptica del gòspel, es dona una nova 
sonoritat a alguns dels grans èxits del mític segell 
Motown. Les immortals cançons de Marvin Gaye, Lio-
nel Richie, Stapple Singers, Stevie Wonder, The Tem-
pations, The Commodores, Bill Withers, The Jack-
son 5, Barry White, Kool & the Gang… s’actualitzen 
ara amb el color sonor i l’energia dels Messengers i 
els arranjaments originals del seu director Ramon 
Escalé, combinant tradició i modernitat,  gòspel i 
funk, tendresa i contundència, respecte i risc.

Dilluns 26
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Castells de Focs 
de Festa Major
 A LES 22 H, A DIFERENTS PUNTS DE LA CIUTAT

Els focs d’artifici tanquen simbòlicament la nostra 
Festa Major. Llums i colors ompliran el cel de la ciu-
tat per tancar cinc dies de festa i gaudir d’un mo-
ment màgic i emotiu. 

El Castell es dispararan simultàniament des de 
diferents indrets de la ciutat de manera que tot-
hom pugui veure una part, o si teniu possibilitats, 
els cinc castells alhora: els patis de les escoles 
Jaume Balmes, Pepa Colomer, Jacint Verdaguer 
i Josep Tarradellas, així com la zona de darrera 
de l’Església. 

L’espectacle està dissenyat per la Pirotècnia Igual 
i pensat específicament per als espais on es dis-
pararan així com perquè es puguin veure des de la 
distància i des del balcó o el terrat de casa. Es reco-
mana que, per gaudir de la pirotècnia, no us aproxi-
meu als llocs de dispar sinó que busqueu els terrats 
dels vostres edificis, sortiu als balcons, o busqueu 
places amb bona visibilitat.

Emoció assegurada per acomiadar-se de la Festa 
Major que acaba i començar el compte enrere per a 
la de l’any vinent! 
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AMICS DEL MODELISME FERROVIARI DEL PRAT 

 Dissabte 24, c. del Riu Llobregat, 25

A les 11 h, Mostra de modelisme ferroviari.

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LLEVANT

 Dissabte 24, a la plaça Ramon Roigé i Badia

A les 18.30 h, Xocolatada i animació infantil 

CASA DE ANDALUCÍA

 Diumenge 25,  c. de les Moreres, 105 

A les 13 h, Degustació del potaje de Festa Major i 
actuació del grup de ball de la Casa de Andalucía. 

Actes d’Entitats
CLUB DE VEHICLES ANTICS DEL PRAT

 Dilluns 26, als jardins del Cementiri Vell

A partir de les 10 h, Exposició vehicles antics i re-
corregut per la ciutat.

 PEÑA TAURINA EL PRAT

 Diumenge 25, c. de Barcelona, 5-7

A les 12 h, Entrega de premis, celebració del vermut i 
activitat de toreo de salón. Paella de germanor.

 COLLA TRABUCAIRE DEL PRAT

 Dilluns 26, a la plaça de les Aigües

A les 18 h, Galejada i processó Sant Cosme i Sant 
Damià

Recorregut de galeig al barri de Sant Cosme per com-
memorar la diada dels Sants Metges i la Festa Major. 

 CASA DE SEVILA

Del 22 al 26 de setembre, al recinte firal 
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 TROFEU DE FUTBOL SALA DE FESTA MAJOR

Com cada any, la Penya Taurina El Prat celebra el 
seu trofeu de futbol sala entre els membres de la 
seva entitat.

Dissabte 24, a les 8 h, al CEM Julio Méndez

Organització: Penya Taurina El Prat

 GRAN PREMI CIUTAT DEL PRAT DE CICLISME

El circuit de la ronda del Sud i carretera de l’Avia-
ció serà el recorregut del Premi de Ciclisme de Fes-
ta Major per a les categories juniors, fèmines elit i 
sots-23. 

Dissabte 24, a les 9 h, pels carrers del Prat

Organització: Agrupació Ciclista El Prat

 INTERCLUB DE PETANCA DE FESTA MAJOR

Les entitats de petanca del municipi i practicants 
d’aquest esport participen després de l’estiu en 
aquesta trobada de Festa Major. 

Dissabte 24, a les 9 h, a les pistes de petanca de 
la Granja

Organització: Club Petanca Catalunya Prat

 PARTIDES SIMULTÀNIES D’ESCACS

Trobada de Festa Major a la pl. de Catalunya dels 
aficionats a aquest joc per gaudir de les partides 
simultànies d’escacs. 

Dissabte 24, a les 9.30 h, a la plaça Catalunya

Organització: Club d’Escacs Prat

Actes Esportius
 CONCURS DE PESCA ESPORTIVA

La platja del Prat acull els tradicionals concursos 
de pesca de Festa Major per a diferents edats i mo-
dalitats.

Categoria infantil. Dissabte 24 de setembre, a les 11h
Categoria sènior. Diumenge 25 de setembre, a les 7h
Platja del Prat

Organització: Grups de Pescadors La Seda

 TORNEIG DE FESTA MAJOR DE NATACIÓ

Durant el cap de setmana el CEM Fondo d’en Peixo 
acollirà el torneig de Festa Major del Club Natació 
Prat. 

Dissabte 24, a les 15 h i diumenge 25, a les 9 h, al 
CEM Fondo d’en Peixo

Organització: Club Natació Prat

 TORNEIG DE BILLAR DE FESTA MAJOR

Estrena de la nova temporada de billar amb el Tor-
neig de Festa Major, on es competeix en diferents 
modalitats. 

Modalitat lliure. Dissabte 24, a les 9 h
Modalitat a tres bandes. Diumenge 25, a les 9 h
Local social del Club Billar Prat (c. de Lo Gaiter del 
Llobregat, 24)

Organització: Club Billar Prat
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 EXHIBICIÓ TAEKWONDO FRAN MARTÍN

Una mostra de l’excel·lent nivell del Taekwondo de 
la ciutat.

Dissabte 24, a les 17 h, al CEM Julio Méndez

Organització: Fran Martín

 EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA RÍTMICA

Les gimnastes de club Gimnàstica Cor Blau oferiran 
aquesta exhibició per donar el tret de sortida de la 
temporada. 

Dissabte 17, a les 9 h, al CEM Julio Méndez

Organització: Gimnàstica Cor Blau

 41A CURSA POPULAR

Una de les cites esportives imprescindibles de la 
Festa Major, la Cursa de Festa Major, amb un recor-
regut de 10 km pels carrers del Prat. 

Data límit d’inscripció: 21 de setembre

Preu: 5 € a la cursa de 10km. Les curses infantils 
són gratuïtes.

Diumenge 25 de setembre, sortida a les 9.30 h, 
pels carrers del Prat. Sortida des del CEM Sagnier

 2n TORNEIG TENNIS TAULA, 
 MEMORIAL JUAN GUERRERO

Torneig de tennis taula obert a tots els joves de 9 a 
15 anys.

Dilluns 26 de setembre, a les 11 h, a la pl. Ramon 
Roigé i Badia

Organització: Coop de Cap

TORNEIG DE TENNIS PLATJA

Una disciplina en auge que, cada any, té més adep-
tes a la platja del Prat.

Dissabte 1 i diumenge 2 d’octubre, a les 9.30 h, a 
la platja del Prat

Organització: AE Beach Tennis Prat
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V CERTAMEN FOTOGRÀFIC JOSEP RADUÀ

CAFÈ DE L’ARTESÀ

Inauguració: 21 de setembre, a les 19.30 h

Organització: Les Escarxofes del Prat  

Les Escarxofes del Prat tornen a organitzar aquest 
certamen fotogràfic sota el lema “Vida quotidiana 
al Prat” i que neix com a un homenatge a Josep Ra-
duà, membre de l’associació i gran aficionat a la fo-
tografia. 
El dimecres 21 es farà el lliurament de premis i que-
darà inaugurada l’exposició. 

EXPOSICIÓ SANT POLLÍN 2022

CENTRE CÍVIC JARDINS DE LA PAU (EN HORARI DE 
L’EQUIPAMENT)

Des del 5 de setembre fins al 30 de setembre

Exposició amb les fotografies participants, finalis-
tes i guanyadores del concurs d’Instagram organit-
zat per l’Agrupació Fotogràfica Prat i la Comissió de 
Festes de Sant Pollín.

ENCREUAMENTS

CÈNTRIC ESPAI CULTURAL (EN HORARI DE 
L’EQUIPAMENT) 

Fins al 5 de novembre

Exposició que gira entorn de l’evolució demogràfica 
del Prat des dels orígens, amb els pobladors, fins al 
segle XXI. La mostra ens ofereix informació sobre 
com ha anat evolucionant la població del Prat i tots 
els elements que han contribuït a la realitat actual. 

EL PRAT PEL MÓN

CENTRE CÍVIC JARDINS DE LA JPAU (EN HORARI 
DE L’EQUIPAMENT)

Des del 16 de setembre fins al 9 d’octubre 

Selecció de les imatges finalistes i guanyadores del 
concurs fotogràfic d’estiu #elpratpelmon

Exposicions

ALEGRIA, ÉS FESTA MAJOR!

BIBLIOTECA ANTONIO MARTÍN 

Del 19 de setembre a l’1 d’octubre

Selecció de llibres on la temàtica principal són les 
festes populars.
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46A EXPOSICIÓ COL·LECTIVA D’ARTISTES DEL PRAT

CENTRE D’ART TORRE MUNTADAS

Inauguració: Divendres 23, a les 12.30 h
Horari de visites durant la Festa Major: d’11 a 14 h 
i de 18 a 20 h

Un any més, arriba l’Exposició Col·lectiva d’Artistes 
del Prat i ja en sumem 46 edicions!  

L’exposició es viu anualment com una celebració 
col·lectiva de les arts, una acció de participació i 
cultura popular. És una de les activitats vinculades 
al Centre d’Art amb més participació ciutadana, on 
artistes, agents culturals i educatius, grups, enti-
tats, veïnes i veïns comparteixen les seves obres i 

els processos artístic. Una mostra de les maneres 
diferents d’entendre i de viure la pràctica artística, 
però amb un interès comú en la creació visual i les 
expressions plàstiques. 

Premi especial del públic

Es portarà a terme una votació popular durant els 
dies de Festa Major per atorgar el premi honorífic 
Artista XL del Prat 2022. Totes les obres presentades 
a l’exposició entraran al concurs, que es resoldrà el 
dilluns 26, a partir de les 12.30 h.



PLAÇA DE LA VILA PÀRQUING DE L'ESTACIÓ PARC DEL FONDO D'EN PEIXO

TEATRE L'ARTESÀ 
 CÈNTRIC ESPAI CULTURAL

CENTRE D' ART TORRE 
MUNTADAS

PL. DE SANT JORDI
JARDINS DE JOAN SALVAT 

PAPASSEIT
JARDINS DE MON RACÓ

PL. DE LOUIS BRAILLE 
PL. DE LA CONSTITUCIÓ

JARDINS DEL CEMENTIRI 
VELL 

BARRI SANT COSME

22
dijous

18 .30 h - TOC D'INICI  
19 h - PLANTADA DEL SEGUICI DE FESTA 
MAJOR a la pl . de Pau Casals . A continuació, 
CERCAVILA fins a la pl . de la Vila .
20 h - ESCLAT
21 h - PREGÓ DE FESTA MAJOR amb Sique 
Rodríguez. A continuació, FOCS D'ARTIFICI            

ZONA JOVE ESTACIÓ
23 H -  PONCELAM
00 .30 h - DON PATRICIO             
02 h - DJ SOFFMM

MÚSIQUES AL PARC
23 h - HEY! PACHUCOS

22 h - GRAN BALL DE 
FESTA MAJOR amb l' 
Orquestra Rosaleda  
(pl . de Louis Braille)

23
divendres

21 h - Inici CORREFOC JOVE

ZONA JOVE ESTACIÓ
22 h - SUU
23 .30 h - DJ TRAPELLA
01 h -  LA FÚMIGA
02 .30 h - DJ SURDA

MÚSIQUES AL PARC
13 h - ANTAÑO CON SWING 
amb LA BANDA ASHÉ
19 h - CHIVOCHIVATO                    
23 h - HABLA DE MÍ EN 
PRESENTE

11 h - PROPOSTA FAMILIAR. 
L'Y: Ànsia per volar   
(Pati de L'Artesà)

12 .30 h - 46a EXPOSICIÓ  
COL.LECTIVA D'ARTISTES 
DEL PRAT 
(Centre d'Art Torre 
Muntadas)

22 h - HAVANERES amb 
ARJAU i ROM CREMAT 
(jardins Món Racó)

18 h - PROPOSTA 
FAMILIAR: KAMUSAY amb 
Cia Circ Los
(pl . de la Constitució)

19 h - CONCERT: LOS 
DIABLOS 
(pl . de Louis Braille) 

11 h - FESTIVAL DE LA 
DIVERSIÓ 
(Escola Jaume Balmes) 

21 h - CONCERT: ROSA LÓPEZ 
(CEM Julio Méndez)                          

24
dissabte

11 .30 h - Inici TAMBORINADA POPULAR 
12 h - BALL DE BASTONS  
16 h - MOSTRA de la COLLA TRABUCAIRE                
16 .30 h - VERSOTS DIABÒLICS amb BALL DE 
DIABLES                           
17 h - DANSES TRADICIONALS amb 
PICACRESTES 
18 h - DIADA CASTELLERA
21 h -  37è PRATIFOC 
01 h - Inici de CERCAVILA NOCTURNA 

CONCERTS DE FESTA 
MAJOR
20 .30 h -  AGONEY                        
22 .30 h - AZÚCAR 
MORENO

ZONA JOVE ESTACIÓ. NIT 
ANDAMI 
00 .30 h - AINES
02 h - YUNG PRADO 
04 h - SIESTA

MÚSIQUES AL PARC
09 h - ESMORZAR DE 
FORQUILLA Preu: 12€       
13 h -  VOODOO JAZZ BAND
17 .30 h -  ELENA GRUESO  
23 h -  JAVIERA MENA 
01 h -  LADILLA RUSA

18 h - CONCERT: CORAL LO 
LLOBREGAT DE LES FLORS 
(Cèntric Espai Cultural)

22 h - LA CIRQUERA: Save 
de Temazo amb Col·lectiu 
F.R.E.N.È.T.I.C. 
(pl. de Sant Jordi)

17 .30 h - XXVII MOSTRA DE 
FOLKLORE  
(pl . de Louis Braille) 

22 .30 h - BALL DE 
FESTA MAJOR amb Duo 
Valparíso 
(pl . de Louis Braille)

18 h - CONCERT: BANDA DE 
MÚSICA DEL PRAT
(CEM Julio Méndez) 

20 .30 h - MOSTRA STREET 
DANCE 
(CEM Julio Méndez)   

25
diumenge

09 h - XXXV TROBADA GEGANTERA: 
plantada de gegants                         
11 .15 h - XXXV TROBADA GEGANTERA: inici 
de cercavila
12 h - BALLADA DE SARDANES

13 h - XXXV TROBADA 
GEGANTERA: sarau final
                        
MÚSIQUES AL PARC
18 h - LOS HERMANOS 
CUBERO         
20 h - PIGMY       
23 h - MaambO! amb SERGI 
SHINE

11 ,30 h - VERMUT TASTET 
amb TEATRE KADDISH 
(jardins de Torre Muntadas) 

18 h - ROMEU I JULIETA de La 
Brutal
Entrada: 10 .50 € - Tarifa 
Joves.Prat: 5 €
(Teatre L'Artesà . Sala Gran)      

11 h - L'APARADOR. PETIT 
MERCAT DE CREACIÓ D'ART 
I ARTESANIA 
(jardins de Joan Salvat 
Papasseit)             

20 h - LA CIRQUERA: De tu a 
tu  de la Cia. Mur 
(pl. de Sant Jordi)

12 .30 h - CONCERT: LOS 
PROMISCUOS DEL SON 
(pl . Louis Braille) 

18 h - CONCERT: UNIÓ 
FILHARMÒNICA DEL PRAT 
(pl . Louis Braille)

22 h - PARNÉ de GLÒRIA 
RIBERA 
(pl . Louis Braille)

11 h - REGGAE PER XICS amb 
THE PENGUINS 
(CEM Julio Méndez)
11 h - BOTIFARRADA POPULAR 
(pl . del Barri)
19 h - BALL DE GALA PER A LA 
GENT GRAN
(Casal Cívic Delta) 
22 h - HOLA RAFFAELLA! Tribut 
a Raffaela Carrá  
(CEM Julio Méndez)

26
dilluns

19 h - CONCERT: THE GOSPEL PRAT 
PROJECT
19 .30 h - DANCE: THE MESSENGERS SING 
MOTOWN

MÚSIQUES AL PARC
13 h - EXTRA & FRIENDS
17 h - TALLER DE CASTELLS 
18 h - LAS MARIKARMEN
20 h - MARCEL I JÚLIA 

10 h - PROPOSTA FAMILIAR: 
MICRO-SHAKESPEARE 
(jardins del Cementiri Vell)  

11 h - ESPECTACLE 
FAMILIAR: Fly me to the 
moon 
(Pati de L'Artesà) 

18 h - LA CIRQUERA: Sopla! 
de la Cia. Truca Circus
(pl. de Sant Jordi) 
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Tot a la Vista



PLAÇA DE LA VILA PÀRQUING DE L'ESTACIÓ PARC DEL FONDO D'EN PEIXO

TEATRE L'ARTESÀ 
 CÈNTRIC ESPAI CULTURAL

CENTRE D' ART TORRE 
MUNTADAS

PL. DE SANT JORDI
JARDINS DE JOAN SALVAT 

PAPASSEIT
JARDINS DE MON RACÓ

PL. DE LOUIS BRAILLE 
PL. DE LA CONSTITUCIÓ

JARDINS DEL CEMENTIRI 
VELL 

BARRI SANT COSME

22
dijous

18 .30 h - TOC D'INICI  
19 h - PLANTADA DEL SEGUICI DE FESTA 
MAJOR a la pl . de Pau Casals . A continuació, 
CERCAVILA fins a la pl . de la Vila .
20 h - ESCLAT
21 h - PREGÓ DE FESTA MAJOR amb Sique 
Rodríguez. A continuació, FOCS D'ARTIFICI            

ZONA JOVE ESTACIÓ
23 H -  PONCELAM
00 .30 h - DON PATRICIO             
02 h - DJ SOFFMM

MÚSIQUES AL PARC
23 h - HEY! PACHUCOS

22 h - GRAN BALL DE 
FESTA MAJOR amb l' 
Orquestra Rosaleda  
(pl . de Louis Braille)

23
divendres

21 h - Inici CORREFOC JOVE

ZONA JOVE ESTACIÓ
22 h - SUU
23 .30 h - DJ TRAPELLA
01 h -  LA FÚMIGA
02 .30 h - DJ SURDA

MÚSIQUES AL PARC
13 h - ANTAÑO CON SWING 
amb LA BANDA ASHÉ
19 h - CHIVOCHIVATO                    
23 h - HABLA DE MÍ EN 
PRESENTE

11 h - PROPOSTA FAMILIAR. 
L'Y: Ànsia per volar   
(Pati de L'Artesà)

12 .30 h - 46a EXPOSICIÓ  
COL.LECTIVA D'ARTISTES 
DEL PRAT 
(Centre d'Art Torre 
Muntadas)

22 h - HAVANERES amb 
ARJAU i ROM CREMAT 
(jardins Món Racó)

18 h - PROPOSTA 
FAMILIAR: KAMUSAY amb 
Cia Circ Los
(pl . de la Constitució)

19 h - CONCERT: LOS 
DIABLOS 
(pl . de Louis Braille) 

11 h - FESTIVAL DE LA 
DIVERSIÓ 
(Escola Jaume Balmes) 

21 h - CONCERT: ROSA LÓPEZ 
(CEM Julio Méndez)                          

24
dissabte

11 .30 h - Inici TAMBORINADA POPULAR 
12 h - BALL DE BASTONS  
16 h - MOSTRA de la COLLA TRABUCAIRE                
16 .30 h - VERSOTS DIABÒLICS amb BALL DE 
DIABLES                           
17 h - DANSES TRADICIONALS amb 
PICACRESTES 
18 h - DIADA CASTELLERA
21 h -  37è PRATIFOC 
01 h - Inici de CERCAVILA NOCTURNA 

CONCERTS DE FESTA 
MAJOR
20 .30 h -  AGONEY                        
22 .30 h - AZÚCAR 
MORENO

ZONA JOVE ESTACIÓ. NIT 
ANDAMI 
00 .30 h - AINES
02 h - YUNG PRADO 
04 h - SIESTA

MÚSIQUES AL PARC
09 h - ESMORZAR DE 
FORQUILLA Preu: 12€       
13 h -  VOODOO JAZZ BAND
17 .30 h -  ELENA GRUESO  
23 h -  JAVIERA MENA 
01 h -  LADILLA RUSA

18 h - CONCERT: CORAL LO 
LLOBREGAT DE LES FLORS 
(Cèntric Espai Cultural)

22 h - LA CIRQUERA: Save 
de Temazo amb Col·lectiu 
F.R.E.N.È.T.I.C. 
(pl. de Sant Jordi)

17 .30 h - XXVII MOSTRA DE 
FOLKLORE  
(pl . de Louis Braille) 

22 .30 h - BALL DE 
FESTA MAJOR amb Duo 
Valparíso 
(pl . de Louis Braille)

18 h - CONCERT: BANDA DE 
MÚSICA DEL PRAT
(CEM Julio Méndez) 

20 .30 h - MOSTRA STREET 
DANCE 
(CEM Julio Méndez)   

25
diumenge

09 h - XXXV TROBADA GEGANTERA: 
plantada de gegants                         
11 .15 h - XXXV TROBADA GEGANTERA: inici 
de cercavila
12 h - BALLADA DE SARDANES

13 h - XXXV TROBADA 
GEGANTERA: sarau final
                        
MÚSIQUES AL PARC
18 h - LOS HERMANOS 
CUBERO         
20 h - PIGMY       
23 h - MaambO! amb SERGI 
SHINE

11 ,30 h - VERMUT TASTET 
amb TEATRE KADDISH 
(jardins de Torre Muntadas) 

18 h - ROMEU I JULIETA de La 
Brutal
Entrada: 10 .50 € - Tarifa 
Joves.Prat: 5 €
(Teatre L'Artesà . Sala Gran)      

11 h - L'APARADOR. PETIT 
MERCAT DE CREACIÓ D'ART 
I ARTESANIA 
(jardins de Joan Salvat 
Papasseit)             

20 h - LA CIRQUERA: De tu a 
tu  de la Cia. Mur 
(pl. de Sant Jordi)

12 .30 h - CONCERT: LOS 
PROMISCUOS DEL SON 
(pl . Louis Braille) 

18 h - CONCERT: UNIÓ 
FILHARMÒNICA DEL PRAT 
(pl . Louis Braille)

22 h - PARNÉ de GLÒRIA 
RIBERA 
(pl . Louis Braille)

11 h - REGGAE PER XICS amb 
THE PENGUINS 
(CEM Julio Méndez)
11 h - BOTIFARRADA POPULAR 
(pl . del Barri)
19 h - BALL DE GALA PER A LA 
GENT GRAN
(Casal Cívic Delta) 
22 h - HOLA RAFFAELLA! Tribut 
a Raffaela Carrá  
(CEM Julio Méndez)

26
dilluns

19 h - CONCERT: THE GOSPEL PRAT 
PROJECT
19 .30 h - DANCE: THE MESSENGERS SING 
MOTOWN

MÚSIQUES AL PARC
13 h - EXTRA & FRIENDS
17 h - TALLER DE CASTELLS 
18 h - LAS MARIKARMEN
20 h - MARCEL I JÚLIA 

10 h - PROPOSTA FAMILIAR: 
MICRO-SHAKESPEARE 
(jardins del Cementiri Vell)  

11 h - ESPECTACLE 
FAMILIAR: Fly me to the 
moon 
(Pati de L'Artesà) 

18 h - LA CIRQUERA: Sopla! 
de la Cia. Truca Circus
(pl. de Sant Jordi) 
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Plànol de la Festa

1. Pàrquing de l’estació – Zona Jove 
2. Parc del Fondo d’en Peixo
3. Plaça de la Vila
4. Plaça de Pau Casals
5. Jardins del Cementiri Vell
6. Plaça de Roigé i Badia
7. Plaça de Louis Braille
8. Plaça de la Constitució
9. Jardins de Joan Salvat Passeit 
10. Jardins de Mon Racó
11. Plaça de Sant Jordi
12. Escola Jaume Balmes 
13. Plaça del Barri
14. Parc Nou
15. Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)
16.  Oficina Municipal d’Informació de Sant Cosme 

(OMISC)

 COM ARRIBAR-HI I DESPLAÇAR-SE

Metro: L9
Tren
Autobusos: PR1, PR2, PR3, PR4, 65, 165, 104, 21, 
L10, L78, N16, N17, L70, L80, L81, L86, L87 i L95

17. Centre d’Art Torre Muntadas
18. Cèntric Espai Cultural
19. Teatre L’Artesà
20. CEM Sagnier
21. CEM Julio Méndez
22. CEM Estruch
23. El Prat Ràdio

 ESPAIS DE LA FESTA MAJOR

1
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5
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 DEL 22 AL 26 DE SETEMBRE 
 PARC DE LA SOLIDARITAT – CEM SAGNIER

 HORARIS

Dijous, divendres i dissabte, fins a les 03 h
Diumenge i dilluns, fins a les 24 h

Diumenge 25 de setembre, d’11 a les 14 h, la fira 
funcionarà sense música ni sirenes. Es tracta d’una 
pràctica per afavorir la inclusió d’aquells infants 
que tenen hipersensibilitat auditiva i sensorial. 

 RECOMANACIONS

Si vas a la Fira, recorda que:
• Si és possible, és molt millor anar-hi passejant, 

sense utilitzar el cotxe particular.
• Si et cal anar-hi amb vehicle, recorda estacio-

nar-lo als llocs indicats.
• L’Ajuntament reforçarà els serveis de neteja du-

rant aquests dies, però entre tots podem col·labo-
rar a mantenir l’espai més net llençant les deixa-
lles als contenidors i papereres.

• Cal respectar el descans dels veïnat de la zona, so-
bretot a partir de l’horari de tancament de la fira.

Fira de la Festa Major 

PLAÇA DE LA VILA  

PARC DEL FONDO D’EN PEIXO       

PÀRQUING DE L’ESTACIÓ         

Tots els serveis de la Zona Jove Estació a la pàg. 52 

B

C

E

D

A

 Servei de bar    Menjar,   Recinte accessible,  Tarima per a persones amb mobilitat reduïda

 Serveis als espais de Festa Major 

A: Aparcament públic - B: Atraccions d’adults - C: Atraccions infantils - D: Casetes de la fira - E: Casetes de les entitats

 LLEGENDA

PLAÇA DE LOUIS BRAILLE    

LA CIRQUERA  (PL. SANT JORDI)  

CEM JULIO MÉNDEZ         
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