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Just al bell mig de la primavera
i amb l’arribada del bon temps,
la ciutat celebra les Festes de
Maig. Un escenari en el qual els
veïns de tots els barris expressen
el seu badalonisme de manera
cívica i col·lectiva, amb el legítim
orgull de pertànyer a una ciutat
amb més de 2.000 anys d’his-
tòria i amb un futur que desitgen
esperançador.

La setmana passada es va
donar el tret de sortida a una fes-
ta que durarà tot aquest mes.
Així doncs, seran dies amb més
de 200 activitats repartides per
tots els racons de la ciutat. Tot
i que les festes tenen uns dies
centrals on es concentren la
major part dels actes, el cert és

que Badalona fa temps que està
escalfant motors per a la gresca.
I és que durant tot el mes d’abril
les biblioteques i l’Escorxador
Nau 3 han dut a terme el pro-
jecte Encén la metxa, a través
del qual s’han difós els elements

festius que participen en les
Festes de Maig.

El pregó de Jordi Villacam-
pa, celebrat divendres passat, va
donar pas a un seguit d’activitats
on la cultura popular, la música,
el teatre i la dansa van ser i se-

ran els principals protagonistes.
I, sens dubte, un dels actes  més
esperats serà la Nit de Sant
Anastasi de demà passat, mo-
ment en el qual es porta a terme
la tradicional Cremada del Di-
moni, que serà el punt culmi-
nant de les Festes de Maig.

Enguany tampoc poden fal-
tar-hi el mocador solidari, ela-
borat amb criteris de comerç
just, i la tassa que reprodueix la
figura del dimoni d’aquest any. 

MÚSICA PER TOT ARREU
La novetat d’enguany impulsa-
da des de l’Ajuntament són els
Concerts del Dimoni. La músi-
ca sempre ha estat un punt im-
portant a les Festes de Maig,
però en aquestes, a més, hi hau-
rà un nou espai per gaudir-la: el
Passeig Marítim.

Els Concerts del Dimoni tin-
dran lloc demà, 9 de maig, a les

22h, amb el grup Back2days,
una banda de versions integra-
da per músics professionals que
volen rescatar les joies del soul,
el funck, el rock i el pop des dels
anys 60 fins a l’actualitat. L’en-
demà, a la mateixa hora, serà el

torn del segon concert del Di-
moni amb Los 80 Principales,
un grup de música que reme-
mora els èxits de la dècada dels
80. Per altra banda, el dia 31 de
maig, a la plaça de Trafalgar, hi
actuarà el grup Insurrección,

com a tribut a la mítica banda El
Último de la Fila.

Per altra banda, la Comissió
de Festes també ha organitzat
els seus concerts. Un d’ells se ce-
lebrarà aquest dissabte al parc
del Centenari, amb l’actuació
d’El Veïnat i Ebri Knight, i l’al-
tre, el dia 17, a la platja dels Pes-
cadors, amb Slap i Los Berbe-
rechos en su Salsa. Aquest ma-
teix dia el Teatre Zorrilla també
serà epicentre de la música amb
el concert de la cantant Chenoa,
que presentarà el seu nou disc.

La plaça de la Plana serà
també escenari de diversos con-
certs, com el Ball del Micaco i el
Ball de Festa Major per a Gent
Gran, amb l’Orquestra Selvata-
na, en tots dos casos demà pas-
sat. A més, en altres actes hi ac-
tuarà la Banda Simfònica de
Badalona i es realitzarà la Mos-
tra de Dansa.

Pamela Martínez
BADALONA

Moment de la cremada del dimoni a la platja. Foto: Lluís Andú

Les Festes de Maig
compten amb més
de 200 activitats

Una desena de
grups ompliran 

de música la ciutat

Llum i foc a les Festes de Maig
» Badalona viu un mes de gresca amb la cultura popular, el teatre i la dansa com a protagonistes

» El Passeig Marítim s’estrena com a escenari de música amb els nous Concerts del Dimoni



Les Festes de Maig d’enguany
han vingut precedides de polè-
mica. Una polèmica entre la Co-
missió de Festes i l’Ajuntament
que, latent des de fa temps, va es-
clatar fa setmanes per unes de-
claracions de l’alcalde Albiol a di-
versos mitjans explicant que els
concerts que es feien tradicional-
ment al Turó d’en Caritg es tras-
lladarien al Passeig Marítim.

Aquestes afirmacions van pro-
vocar la indignació de la Comis-
sió de Festes de Badalona, inte-
grada per més de 80 entitats, les
quals creuen que l’alcalde “menys-
té” aquesta plataforma fins a tal
punt que acusen el govern d’Albiol

d’haver “contra-programat” al-
guns actes.

Per tot plegat, la Comissió
ha editat un programa propi amb
totes les activitats que organitzen
les entitats. “Creiem que cal es-
tructurar d’una manera diferent
les festes de la ciutat”, expliquen
en el seu propi díptic. “Cal fer-les
més participatives i implicar-hi
més gent i entitats per no con-
vertir-nos en mers espectadors o
consumidors de la festa, sinó
construir-la entre tots”, afegeixen.

A principis d’abril, Laia Sa-
bater, una de les representants de
la Comissió de Festes, va escriu-
re una carta oberta on assegura-
va que “des que treballo amb di-
verses entitats relacionades amb
el món de la cultura mai un ajun-
tament ens ha tractat com crec
que ens mereixem les entitats”, en

clara referència a l’actual govern
del PP però també a anteriors go-
verns tripartits.

Una situació que, segons Sa-
bater, s’ha agreujat enguany, ja
que “l’alcalde ha decidit ignorar
per complet els actes de la Co-
missió de Festes”. Per això, en el
díptic que ells mateixos han ela-
borat per fer-los visibles, recla-
men que volen ser una comissió
“que compti amb el suport mu-
nicipal aprovat a través del Ple” i
esdevenir un òrgan “transparent,
vinculant i participatiu”.

“Badalona no seria ni la mei-
tat de viva del que és si no tingués
el teixit associatiu que té”, asse-
gura Sabater. Per tot plegat, i sota
el lema Les fetes són del poble, en-
guany la Comissió ha decidit ai-
xecar la veu per aconseguir “una
ciutat més participativa”.
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Arnau Nadeu
BADALONA

» La Comissió de Festes de Badalona reivindica el seu paper actiu a les Festes de Maig
» Les entitats denuncien “menyspreu per part de l’Ajuntament” i editen un programa propi

MÚSICA4Amb el fulletó que la
Comissió de Festes ha autoedi-
tat volen reivindicar els actes que
organitzen les mateixes entitats
i, sobretot, el concert d’aquest
dissabte 10 de maig al Turó d’en
Caritg, ja que entenen que el que
es farà al Passeig Marítim a cà-
rrec de l’Ajuntament és una
“contraprogramació”.

Al concert de la Comissió de
Festes, a la plaça del Centenari
del Turó d’en Caritg, hi actuaran
a partir de les onze de la nit El
Veïnat (grup d’ska de Vilassar de
Mar), Ebri Knight (grup de folk-
rock d’Argentona) i DJ Gear.

Reivindiquen el concert de
dissabte al Turó d’en Caritg

La Comissió de Festes ha fet unes samarretes de suport a la seva tasca i reivindicació. Fotos: Comissió de Festes

“Les festes són del poble”
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Jordi Villacampa dóna 
la benvinguda a les festes

PREGÓ4Enguany fa 20 anys
que l’equip de la Penya va guan-
yar la Copa d’Europa a Tel Aviv.
Amb l’objectiu de fer-los un ho-
menatge, un d’aquells jugadors
i actual president del Club Jo-
ventut Badalona, Jordi Villa-
campa, va ser l’encarregat de fer
el pregó que donava el tret de
sortida de les Festes de Maig. 

Com no podia ser d’una altra
manera, aquest triomf va ser un
dels punts principals del pregó.
Villacampa va sortir al balcó de
la Casa de la Vila amb l’unifor-

me de pregoner i va convidar to-
thom a gaudir de les festes amb
un somriure.

Les reivindicacions també
van ser presents durant aquest
acte. La PAH va omplir de pan-
cartes la plaça i va regalar a Vi-
llacampa una samarreta d’Stop
desnonaments, mentre que els
joves de l’ANC, per la seva ban-
da, van penjar dues estelades ge-
gants a les façanes de davant de
l’Ajuntament i en van fer onejar
d’altres més petites a peu de ca-
rrer entre la ciutadania. 

Demà passat serà el gran dia. El
moment més esperat per tots els
badalonins, perquè se celebra la
Nit de Sant Anastasi, copatró de
la ciutat. El vespre començarà
amb l'Àliga de Badalona que
oferirà el seu ball majestuós a la
plaça de la Vila i després la Co-
lla de Diables, a la Rambla, re-
presentarà l'acte sacramental
de sant Anastasi en un coloris-
ta espectacle de foc.

Però sens dubte el moment
més esperat de la nit serà la Cre-
mada del Dimoni. Aquesta tra-
dició va sorgir al segle XVII
quan sant Anastasi va ser exe-
cutat juntament amb tres dels
seus coreligionaris a les platges
badalonines per les seves cre-
ences. Com a venjança simbòli-
ca els ciutadans cremen cada
any el dimoni a la platja.

La festa, inspirada en un
fragment de l'obra 'Calaix de

Sastre' del Baró de Maldà, on es
descriu com uns pescadors cre-
maven una gran figura a la plat-
ja de Badalona davant un gran
nombre de persones, s'inicia
amb una plantada a la sorra
d'un gran dimoni de cartó. No
és un dimoni qualsevol. El seu
disseny s'escull cada any a tra-
vés d'un concurs que aplega

prestigiosos especialistes en la
matèria. 

Al voltant d'aquest monu-
mental dimoni s’hi aplegaran
d’altres de més petits, que han
fet nens i nenes de les escoles de
Badalona i persones voluntàries,
i junts formaran part d’una gran
columna de foc que cremarà
fins a la matinada.

Inici de la festa a la plaça de la vila. Foto: Lluís Andú

Compte enrere per a l’esperada
Cremada del Dimoni de dissabte

Festes de Maig Fotografia | Imatge Maig!
Els ciutadans poden enviar a l’Ajuntament fotografies relacionades amb

les Festes de Maig. Després d’una selecció feta amb criteris d’interès 
general i qualitat artística, les fotografies es podran veure a l’exposició

Forjadors de la Festa, situada a la sala d’exposició El Refugi. 

Redacció
BADALONA
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Les Festes de Maig no han arri-
bat fins fa pocs dies, però l’olor
de cremat ja s’ha deixat sentir
des del mes d’abril. I és que, per
segon any consecutiu, l’Ajunta-
ment, amb la col·laboració d’En-
titats Badalonines de Cultura
Tradicional i Popular Catalana
i la Colla de Geganters de Ba-
dalona, ha impulsat el progra-
ma Encén la metxa, un projec-
te cultural que té per objectiu di-
fondre els elements festius de la
ciutat que participen en les Fes-
tes de Maig.

Durant tot el mes d’abril les
biblioteques de la ciutat, el Cen-
tre Cultural l’Escorxador Nau 3
i el Centre Comercial Montiga-
là han estat escenaris de difusió
del patrimoni festiu i tradicional
badaloní en un conjunt d’acti-
vitats que porta el lema de Co-
neguem els forjadors de la fes-
ta. Membres de les entitats de
cultura popular i tradicional
catalana han participat en tro-
bades, contes, tallers i jocs de
taula pensats per als més petits,
com per exemple el Dòmino
festa i el Memoritza, l’objectiu

dels quals és fer que els infants
relacionin els elements de la cul-
tura popular badalonina.

Una altra activitat d’Encén la
metxaha estat la geocerca sobre
la ruta del dimoni de Badalona.
Es tracta d’un joc de pistes que
consisteix a amagar i trobar un
tresor resolent una sèrie de pis-
tes utilitzant un dispositiu GPS. 

Per altra banda, també s’ha
impulsat el premi Dimoni a
l’escola, una activitat adreçada
als escolars d’educació primària
i centres d’educació especial de
la ciutat, que han fet petits di-
monis dels quals se n’escollirà
un guanyador durant el decurs
de la Festa del Dimoni a l’Escola
d’avui dijous 8 de maig.

‘Encén la metxa’ ha estat l’avantsala de les Festes de Maig. Foto: Ajuntament

‘Encén la metxa’ ha escalfat
motors durant tot el mes d’abril

CARTELL4A finals de març es
presentava en públic el cartell
de les Festes de Maig d’en-
guany, obra de la dissenyadora
Elisa Bascón García. Ella ma-
teixa va explicar que per dis-
senyar el cartell es va basar
“en el foc, ja que la Cremada del
Dimoni és l’acte principal de les
Festes de Maig”.

Segons la dissenyadora, el
cartell vol mostrar “les arrels del
foc, característic de qualsevol
festa, i una imatge de l’inici de
la Cremada del Dimoni pot ser,
per exemple, una capsa de llu-
mins”, la icona que finalment
ha estat la imatge gràfica del
cartell i de les aplicacions del
Pla de Comunicació de les Fes-
tes de Maig que ha elaborat l’A-
juntament.

Elisa Bascón García va néi-
xer a Saragossa l’any 1988. Viu
a Badalona des de l’any 2009 i
ha estudiat escultura. Actual-
ment estudia disseny gràfic a
l’Escola d’Art i Superior de Dis-
seny Pau Gargallo de la ciutat.

Des de l’any 2007 el cartell
de les Festes de Maig es tria a
través de la col·laboració entre
l’Àrea de Cultura i Ciutadania i
l’Escola d’Art i Superior de Dis-
seny Pau Gargallo de Badalona
per incentivar la creació.

La capsa de
llumins, símbol
de les arrels del foc

El Dimoni romà
recorda l’antiga
ciutat de Baetulo

Redacció
BADALONA

HISTÒRIA4El badaloní Àngel
Martín va ser el guanyador del
setzè Premi de Disseny del Di-
moni de Badalona - Crema’l Tu!.
El dimoni que demà passat es
cremarà durant les Festes de
Maig de la ciutat porta el títol de
Dimoniet romà i presenta la fi-
gura d’un legionari romà, re-
cordant l’antiga ciutat de Bae-
tulo, origen de l’actual Badalona. 

La Cremada del Dimoni, que
se celebra el vespre de dissabte,
vigília de Sant Anastasi (copatró
de Badalona), és l’acte central de
les Festes de Maig i un dels es-
deveniments culturals més des-
tacats i amb més públic dels
que se celebren a la ciutat.
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Nit, compres, dansa i festa. Amb
aquest còctel va celebrar-se el
passat dissabte 3 de maig la se-
gona edició de la reeixida Bada-
lona Shopping Night, una cita que
va aplegar gairebé 200 botigues
del centre de la ciutat que van
obrir les seves portes fins a la mit-
janit amb avantatges comercials
i activitats lúdiques, culturals i gas-
tronòmiques. 

El tret de sortida de la Shop-
ping Nightbadalonina va tenir lloc
pels volts de les 9 de la nit, amb la
posada en escena de la Flashmob
de la Shopping Night, un espec-
tacle de coreografia que enguany
ha estat dirigit per Maribel del
Pino i amb la col·laboració de les
principals escoles de dansa de
Badalona. Així mateix, la nit de
compres de Badalona també té

una cançó pròpia i una passarel·la
virtual, el padrí de la qual és Gui-
llem Rodríguez, dissenyador de la
passarel·la 080 i Premi al Millor
Dissenyador Jove de l’estat. 

ELS MERCATS, TAMBÉ
Per primera vegada els mercats de
Badalona van participar en la
Shopping Night. En concret, el
Mercat Maignon va obrir les se-

ves portes fins a mitjanit per ofe-
rir tastets gastronòmics. Els visi-
tants a la cita comercial van poder
gaudir també d’activitats artísti-
ques, com l’escenari de música
salsa que es va instal·lar a partir
de mitjanit a la plaça de la Vila. 

La Shopping Nightestà orga-
nitzada per BadaCentre i Centre
Comerç Badalona, amb el suport
de l’Ajuntament.

Prop de 180 botigues van participar en la ‘Shopping Night’. Foto: Ajuntament

Milers de persones surten al
carrer durant la Shopping Night
» El centre acull la segona edició d’aquesta cita comercial nocturna
» Una flashmob especial va donar el tret de sortida a les compres

Badalona acull la segona
edició de la ‘Home Design’

MOSTRA4Badalona també és
disseny de la llar. Aquest és el mis-
satge que vol deixar la Badalona
Home Design, una passarel·la
on diversos professionals del món
de la decoració, de l’art i del dis-
seny mostraran no tan sols les se-
ves propostes estètiques per de-
corar la llar, sinó també la seva
manera de treballar. 

Aquest és un aparador obert
a la ciutat de Badalona, on els co-
merços locals tindran l’oportu-
nitat de donar a conèixer els
seus productes i la seva manera
de treballar. La mostra tindrà lloc
a partir del 23 de maig i fins al 15
de juny, a la Casa Clara del parc
de Ca l’Arnús, un dels espais

més emblemàtics de la ciutat.
Durant aquesta cita, els comer-
ciants de Badalona que es dedi-
quen a l’interiorisme s’encarre-
garan de decorar una part de la
Casa Clara. D’aquesta manera,
els visitants i clients podran
comprovar in situ, sense catàlegs
ni fotografies, quins són els pro-
ductes i idees de l’interiorisme
badaloní. 

Aquest any se celebrarà la se-
gona edició d’aquesta mostra de
decoració i disseny de la llar. Serà
una ocasió on, al mateix temps
que es dinamitza el sector a Ba-
dalona, es recuperaran espais
importants i atractius de la ciu-
tat per a l’ús públic.

GASTRONOMIA4Granissat de
llimona i Anís del Mono és igual
a Dimono. Aquesta és la pro-
posta que l’empresa de licors ba-
dalonina, en col·laboració amb
l’Ajuntament, ofereix per animar
les Festes de Maig. 

El nom de Dimono fa refe-
rència, d’una banda, al mateix
Anís del Mono i el seu històric
mico, i d’altra banda, a la també
emblemàtica figura del Dimoni.
El nou producte s’està servint a
una cinquantena de bars i res-

taurants de la ciutat durant les
celebracions. Aquests establi-
ments disposaran també d’uns
gots de plàstic que es podran ad-
quirir per reutilitzar. La beguda
té un preu recomanat de 4,5
euros amb el got inclòs –3,5 si ja
s’ha adquirit prèviament–. 

Ricardo Hierro, gerent de
màrqueting del Grup Osbor-
ne –al qual pertany Anís del
Mono–, destaca que iniciatives
com aquesta ajuden a impulsar
la relació de l’empresa amb Ba-

dalona, i per això “era important
ser present a les festes de la
ciutat”, segons va explicar durant
la presentació de la beguda a fi-
nals d’abril. 

L’alcalde Albiol va explicar a
la presentació de Dimonoque ti-
rar endavant projectes com
aquest “suposa fer un salt més
per incorporar un nou element
d’identitat de les Festes de
Maig”, i va remarcar la vincula-
ció de l’empresa Anís del Mono
amb Badalona. 

Redacció
BADALONA

La Casa Clara serà l’escenari de la Home Design. Foto: BHD

El ‘Dimono’ de les Festes

Anís del Mono i granissat de llimona, ingredients del ‘Dimono’. Foto: Ajuntament

Col·laboració | Montigalà patrocina la Cremada del Dimoni
Enguany, el centre comercial Montigalà patrocina la Cremada del Dimoni, l’acte central de

les Festes de Maig. Segons el gerent del centre comercial, Francisco Ripoll, “les empreses han
d’implicar-se en la vida social i cultural de les ciutats on són”. “Més enllà d’una qüestió de

promoció, és fonamental aquest signe del nostre compromís amb la ciutat”, conclou Ripoll. 
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Badalona torna a córrer per les
Festes de Maig. La 35a Cursa Po-
pular Ciutat de Badalona - La
Cursa del Dimoni torna aquest
pròxim diumenge amb més for-
ça que mai. 

Diumenge, festivitat de Sant
Anastasi, els carrers de la ciutat
s’ompliran de festa i esport a par-
tir de dos quarts de 10 del matí.
Tant la sortida com l’arribada de
la cursa estaran situades al pas-
seig de la Rambla. Segons l’edat,
tanmateix, hi haurà diferents
curses: una gran, on hi partici-
paran els majors de 15 anys i que
tindrà un recorregut de 10 qui-
lòmetres; una mitjana adreçada
als joves d’entre 11 i 14 anys, de
3,9 quilòmetres; i una mini, on
hi participaran els menors de 10
anys, d’1,7 quilòmetres.

Els que hi participin amb
xip de control hauran d’adreçar-
se a l’Ajuntament dissabte, entre
les 10 del matí i les 8 de la tarda.
Tot i així, i de manera excepcio-
nal, es podran recollir el mateix
dia de la cursa a la zona de sor-
tida amb el resguard d’inscripció. 

Aquest esdeveniment espor-
tiu està organitzat per l’Ajunta-
ment. La proximitat d’aquesta
competició atlètica amb l’espe-
rada Cremada del Dimoni, que
tindrà lloc el dia abans, ha fet que
s’hagi acabat rebatejat com a
Cursa del Dimoni. 

La Cursa del Dimoni compta sovint amb una alta participació. Foto: Ajuntament

Badalona es prepara per a
la tradicional Cursa del Dimoni
» Enguany l’esperada cita badalonina arriba a la seva 35a edició

» La prova compta amb tres categories segons l’edat dels corredors

L’esport i l’aigua, un duet 
a les Festes de Maig

ACTIVITATS4La relació entre la
ciutat de Badalona i el medi
aquàtic ve de lluny i durant les
Festes de Maig no canvia. De fet,
les activitats d’aigua programa-
des per a aquest mes de maig són
diverses i importants. 

El pròxim dissabte 17 de maig,
a partir de les 4 de la tarda, la pis-
cina municipal Mireia Belmonte
serà l’escenari del vuitè Trofeu
Festes de Maig de Natació, la ja
tradicional i indispensable cita es-
portiva de les Festes de Maig
badalonines. Organitza el Club
Natació Badalona.

El mateix dia al matí tindrà
lloc una altra cita important de
les Festes, la Jornada Interclubs
del Club de Rem Badalona, el CN
Badalona i el Club Nàutic Bétu-
lo. Aquesta competició està ober-
ta a la participació dels equips de
regatistes de les entitats de rem
en llaüt de la ciutat. 

Abans d’aquests esdeveni-
ments, però, se celebrarà el Gran
Premi Badalona Patins de
Vela –aquest cap de setmana–, i el
bateig submarí de la Societat d’Ac-
tivitats Subaquàtiques d’aquest
diumenge a la Mireia Belmonte.

Escalada i natura a la
Setmana del Muntanyisme

MUNTANYISME4Un dels actes
esportius més destacats durant
el mes de maig és la Setmana del
Muntanyisme de Badalona, que
enguany arriba a la 29a edició. 

Els dies 20, 21 i 22 de maig,
el Teatre Principal serà l’escenari
d’aquesta tradicional trobada
que comptarà amb projeccions
de vídeos i debats i xerrades so-
bre el món de les activitats re-
lacionades amb la muntanya, tot
plegat amb la participació d’es-
pecialistes d’alt nivell. L’orga-
nitzador de la cita és l’Agrupació
Excursionista Bufalà. 

Els esports de raqueta
triomfen durant aquest mes

RAQUETA4La ciutat de Badalo-
na es bolcarà amb els esports de
raqueta durant les Festes de
Maig. Tennis, pàdel i tennis-tau-
la tindran el seu espai en un mes
molt esportiu per a la ciutat. 

Des del 3 de maig s’està dis-
putant el primer trofeu Ciutat de
Badalona de Pàdel a les pistes del
CE Mas-Ram. Fins al pròxim
diumenge, les diferents categories
masculines i femenines buscaran
el nou campió d’aquesta moda-

litat esportiva, que se celebra
coincidint amb el 20è aniversa-
ri del torneig Ciutat de Badalona
de Tennis. De fet, a partir del prò-
xim dilluns dia 12, i fins al 18 de
maig, el mateix CE Mas-Ram
acollirà el Ciutat de Badalona de
Tennis, una competició en què
participaran fins a 140 tennistes. 

Per acabar, divendres 30 de
maig la Societat Coral La Bada-
lonense acollirà el 19è Torneig Fa-
cundo Lagunas de tennis-taula.

Redacció
BADALONA

Les Festes de Maig compten amb activitats esportives aquàtiques. Foto: Arxiu

Agility | 17è Trofeu Ciutat de Badalona contra el càncer
Les pistes d’agility, una modalitat esportiva per a gossos, del parc de la Mediterrània

van ser testimoni de la dissetena edició del Trofeu Ciutat de Badalona d’Agility 
contra el càncer, organitzat pel Club d’Agility Badalona el passat diumenge 4 de

maig. Tota la recaptació es va lliurar a la Fundació Badalona contra el càncer.  
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