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La Festa Major de 2022, recupera el seu esperit original, els formats 
i espais per gaudir al màxim després de dues edicions marcades per 
la pandèmia. Enguany recuperem propostes, activitats i tradició, 
com el sopar popular amb música per a ballar a la festa més grossa 
de l’any!

La música de Koers, Itaca Band, Anxovetes i the Sey Systers; la festa 
amb Va Parir tour de Ràdio Flaixbac o DJ Thejabbanews, el teatre 
amb la companyia local La Forja que celebra 25 anys. Les activitats 
familiars encapçalades per la festa que ens porta Reagge per Xics i 
Pentina el Gat ompliran de diversió els dies de Festa Major.

Natza Farré i Judit Martín ens portaran la crítica, l’humor i re�exió 
àcida amb el podcast “El Nou Paradigma”, el dia 15 al Casinet.

Per a la gent gran, el dia 16 de setembre, Sant Corneli, tindrem 
teatre de la mà del grup La Teatral i havaneres.

L’edició de 2022 recupera amb intensitat la col·laboració amb les 
entitats locals amb �ns a una desena d’entitats implicades. Gegants, 
Salnitrats, Teatre La Forja i entitats esportives com el Centre 
d’Esports o el Club Ciclista treballen per una festa que faci poble i 
saludable. L’AAVV de Can Dalmases, la Comissió de Festes de la 
Font del Còdol, la Penya Barcelonista i el Casal de la Gent Gran es 
sumen com a col·laboradors del programa de festes.

Tornem a apostar per la contractació de talent femení al programa 
de la festa per tal que les artistes omplin els nostres escenaris amb 
propostes de qualitat.

Per quart any, instal·lem un Punt Lila les nits de divendres i dissabte 
a la Pista Martí Gil perquè volem diversió sense cap agressió, per un 
poble lliure de violència masclista i Lgtbifòbica. S’oferirà informació 
i suport a les persones contra les agressions masclistes i sexistes.

Esperem que les propostes siguin del vostre interès, us demanem 
responsabilitat en la vostra participació als actes i sobretot espe-
rem que gaudiu de la festa!

L’Equip de Govern Municipal

Sant Corneli
Collbató es vesteix de Festa Major coincidint amb la festivitat de 
Sant Corneli (16 de setembre), patró del municipi. Així, al voltant 
d’aquesta festa local, té lloc la programació de la Festa Major 
coincidint amb els darrers dies de l’estiu.

h

Recuperem la Festa Major ! 
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19:00h | Casal de Cultura
Conferència Barça i Catalunya: 
TEMPS DE FOSCOR
Com van ser els anys de la "guerra civil espanyola" i la 
postguerra en un Barça que va renàixer de les cendres 
�ns a formar un gran equip, el Barça de les cinc copes. 
A càrrec de Salva Torres i Xavier Gamper.
Organitza: Penya Barcelonista de Collbató

ACCÉS LLIURE

setembre
dimartsl3

20:00h | Casinet
EL NOU PARADIGMA AMB NATZA FARRÉ I 
JUDIT MARTÍN. Podcast en directe
“El nou paradigma” és un podcast que pretén, essen-
cialment, distreure les persones que el fan: La Natza 
Farré i la Judit Martín. Si després distreu les persones 
que l’escolten, BÉ. En aquest podcast no es pronuncia 
la paraula podcast perquè costa molt de pronunciar.

Essencialment, parlem del que no som i del que no en 
tenim ni idea. A veure si aquestes alçades hem d’anar 
donant explicacions al personal.
La resposta és No.

ACTIVITAT GRATUÏTA
AFORAMENT LIMITAT - ENTRADES ANTICIPADES AL CASAL 
DE CULTURA

setembre
dimecresl4
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12:00h | Casinet
FESTA DE LA GENT GRAN
Teatre: “El señor de las bicis”
‘El señor de las bicis’, una amable contemplació dels 
problemes i contradiccions existencials que van apa- 
reixent amb l’inexorable pas dels anys i el sentiment lògic 
de resistència a fer-se vell. El relat és també una mena   
de reivindicació del dret de tota persona a refer, reorien-
tar o rellançar la seva vida sentimental, prescindint de 
l’opinió o oposició dels seus �lls, familiars i amics. 
Obra coral.
L’autor i director de l’obra és Fidel Rodríguez amb un 
repartiment format per Arnau Muntada, Toni Martí-
nez, Carles de la Calle, Montse Moreno, Ana Abarca, 
Montse Moreno, M. Àngels Sellés i Victòria de Lucas, 
amb Dolça López com a ajudant de direcció
Grup LA TEATRAL
ACTIVITAT GRATUÏTA - AFORAMENT LIMITAT
ENTRADES ANTICIPADES AL CASAL DE CULTURA

19:00h | Plaça de l'Era
HAVANERES: LES ANXOVETES
Les Anxovetes són un grup d’havaneres nascut l’estiu 
del 2013 a Girona. Cantat íntegrament en femení, està 
format per Marta Pérez (veu aguda/mitja), Montse 
Ferrermoner (veu aguda/mitja) i Tona Gafarot (veu 
greu), així com el guitarrista Salva Gallego, el contra-
baixista Xevi Pasqual i el tècnic de so Xevi Salvatella, 
els seitons del grup.
Amb el tradicional rom cremat si la situació sanitària 
ho permet
ACTIVITAT GRATUÏTA - ACCÉS LLIURE

setembre
divendresl6 Sant 

  Corneli
11:00h | Església de Sant Corneli
MISSA DE SANT CORNELI
Homenatge a la gent gran de 
Collbató.
ACCÉS LLIURE

h

setembre
dijousl5
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Sant 
  Corneli
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18:00h | Casal de Cultura
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ "TEATRE LA 
FORJA, 25 ANYS DE TEATRE A COLLBATÓ"
Mostra homenatge amb motiu dels 25 anys de 
trajectòria del grup teatral “La Forja” de Collbató. 

ACCÉS LLIURE

14:00h | Restaurant Hotel del Bruc
DINAR HOMENATGE A LA GENT GRAN DE 
COLLBATÓ 
Les persones majors de 80 anys empadronades a 
Collbató estan convidades per l’Ajuntament. Menors 
de 80 anys, compra de tickets al Casal de Cultura 
(10-14h i 127-20h. Dilluns a dissabte)
PREU: 25 €

setembre
divendresl6

19:30h | Plaça de l’Era (Casc Antic)
PREGÓ DE FESTA MAJOR: 
LA FORJA-25 ANYS
No us perdeu les sorpreses que ens ténen preparats 
els del Teatre La Forja de Collbató… com estan d'ani-
versari la companyia, vem pensar que podien fer el 
pregó de Festa Major… però ai… creïem que ens hem 
equivocat!

ACTIVITAT GRATUÏTA - AFORAMENT LIMITAT

21:30h | Plaça de l’Era (Casc Antic)
SOPAR POPULAR I BALL
Trobada dels veins i veïnes que vulguin sopar a la 
fresca a la Plaça de l’Era. Caldrà reservar prèviament 
les taules i el sopar portar-lo de casa. Hi haurà servei 
de bar.
Un DJ amb música en directe animarà la vetllada amb 
música i ball.

ACTIVITAT GRATUÏTA -   CAL RESERVA PRÈVIA AL CASAL 
DE CULTURA o clbt.cultura@collbato.cat
HI HAURÀ SERVEI DE BAR

h

h

h
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Sant Corneli
Collbató es vesteix de Festa Major coincidint amb la festivitat de 
Sant Corneli (16 de setembre), patró del municipi. Així, al voltant 
d’aquesta festa local, té lloc la programació de la Festa Major 
coincidint amb els darrers dies de l’estiu.

09:00h | Pista esportiva Can Dalmases
CAMPIONAT AMATEUR DE FUTBOL SALA
Apunteu-vos a la festa més esportiva. 

REGLAMENT DEL CAMPIONAT:
• Partits de futbol sala de 5 jugadors.
• Edat: 16 o més de 16 anys (nascuts a 2004 o abans)
• Duració partits: 20 min a rellotge corregut 
   (2 parts de 10' cada part)
• Inscripcions: gratuïta 
• Lloc inscripció: 
a) al Casal de Cultura �ns el dia 12/09 (caldrà que 
     indiqueu: nom equip, nom dels integrants, el seu    
     DNI i les dates de naixement (Màxim 7 jugadors 
     per equip); telf. contacte i correu del responsable 
     de l'equip).
b) �ns a mitja hora abans, el mateix dia a la pista de 
     Can Dalmases si no s'ha arribat al límit d'inscrits.

PREMIS:
Hi haurà premis pels 3 primers equips guanyadors.

DESENVOLUPAMENT CAMPIONAT:
Els partits es realitzaran a la pista Can Dalmases a 
partir de les 9h del dia 17/09/2022.
Col·labora: Centre d'Esports Collbató
Patrocina: Bon Preu

setembre
dissabtel7

setembre
divendresl6 SantCorneli 2022

23:59h | Pista Esportiva Martí Gil
VA PARIR TOUR 2022-RÀDIO FLAIXBAC 
Festival de música Flaixbac amb els millors èxits, els 
locutors de la cadena, espectacle continu sense descans, 
regals amb la millor festa de l’estiu 2022!
T’ho perdràs?

ACTIVITAT GRATUÏTA - ACCÉS LLIURE
HI HAURÀ SERVEI DE BAR
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setembre
dissabtel7 2022

09:30h | CAMP DE FUTBOL
PEDALADA POPULAR
Sortida: Camp de futbol
Recorregut: Pels carrers i camins de Collbató �ns a les 
Pistes esportives de Can Dalmases.
Organitza: Club Ciclista Collbató

h

h17:30h | Plaça de l’Era
BALAMBAMBÚ, ESPECTACLE FAMILIAR. 
PLANTADA DELS GEGANTS DE COLLBATÓ
i tots els nens i nenes, grans i petits que vingueu a la 
festa estareu acompanyats dels Gegants de Collbató la 
Marta i en Mansuet, que faran una plantada a la plaça 
per veure a la companyia Pentina el Gat.

ACTIVITAT GRATUÏTA - ACCÉS LLIURE

12:00h | Zona Esportiva Can Dalmases
ROLACIRC: TALLER DE CIRC I ESPECTACLE. 
COMPANYIA: TOT CIRC
Grans i petits! Acompanyeu al pallasso Tastacirc amb 
els diferents reptes que us proposarà. Voleu fer circ? 
Aquesta és la vostra oportunitat!
Taller i espectacle �nal.

ACTIVITAT GRATUÏTA. HI HAURÀ SERVEI DE BAR
ACCÉS LLIURE
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18:00h | Pista petanca Casal de Cultura
CAMPIONAT DE PETANCA CASAL DE LA 
GENT GRAN SANT CORNELI
Més informació al Casal de Gent Gran (Dilluns a diven-
dres a partir de les 17h al Casal de Cultura)
Organitza: Casal de la Gent Gran Sant Corneli

setembre
dissabtel7

h21:00h | Casinet
TEATRE “QUE FEM AMB LA MAMA?” 
Al voltant d’una família catalana s’in�ltren molts dels 
temes amb els que convivim tots plegats. Estem 
envoltats de tecnologia, comoditats, accés a la infor-
mació immediata, però els vells temes no ens han 
abandonat, s’espolsen la mandra i apareixen com 
fantasmes coneguts que no deixen de ser molestos i 
perversos, sense resoldre, sempre penjats al tinter.
Obra escrita i dirigida per Silvia Baraldés
Organitza: Teatre La Forja-25 aniversari

ENTRADA DONATIU: 7€ (Menors de 13 anys gratuït)
VENDA D'ENTRADES AL PAPERAM 
I A MONYART ESTILISTA CANINA
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20:00h | Carrers del poble
SEGUICI DEL PASTOR. Collbató es 
prepara per vèncer el Marmotot
La colla de Diables Salnitrats de Collbató prepara una 
nova proposta, pel dissabte de Festa Major, encabida 
en la llegenda de l'entitat i en la 'Salnitrada. La lluita 
de Collbató contra el Marmotot'. La festa tindrà com a 
clars protagonistes els veïns i veïnes de Collbató i a 
tothom qui vulgui ser-ne partícip. Bé, amb el permís 
del Pastor. Però, voleu saber més d'aquest collbatoní i 
del per què d'aquest 'Seguici del Pastor'? Us hi espe-
rem...

La festa, pels carrers del nucli antic, serà una cercavila 
on els establiments col·laboradors oferiran un tast 
(tapa+beguda) a preus populars a aquells qui acom-
panyin el seguici, que estarà amenitzat amb música en 
directe d’una xaranga i altres sorpreses.

RECORREGUT SEGUICI:
Sortida: Plaça de l'Era
Final: Pista esportiva Martí Gil
Recorregut pels carrrers del poble

setembre
dissabtel7
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setembre
dissabtel7 2022

03:00h | Pista Esportiva Martí Gil
DJ THEJABBANEWS
Allarguem la festa �ns la matinada amb la sessió de 
música de DJ Thejabbanews.

ACTIVITAT GRATUÏTA - ACCÉS LLIURE
HI HAURÀ SERVEI DE BAR

23:59h | Pista Esportiva Martí Gil
KOERS EN CONCERT
Koers en llengua afrikaans vol dir ritme, i és que no es 
queden curts. Groove, New Wave, Dub, Pop i Rock es 
barregen amb la seva assència reggae de més arrel. 
Un combo que fa vibrar al públic amb unes lletres 
marca de la casa. Koers a Collbató, una gran festa al 
costat de casa!

ITACA BAND EN CONCERT
Una de les bandes de referència en la música festiva a 
casa nostra i arreu. La seva música és una explosió de 
ritmes contundents, lletres que canten a la vida i al 
canvi social. Ens porten a Collbató el seu darrer disc 
“Mil tormentas y un Sol”, festa i balls assegurats!

ACTIVITAT GRATUÏTA - ACCÉS LLIURE
HI HAURÀ SERVEI DE BAR



21

2022

h12:00h | Plaça de l’Era
TROBADA CASTELLERA 
Amb els Castellers d'Esparreguera, els Nois de la Torre 
i els Castellers de Mediona.

ACCÉS LLIURE

12:00h | Pista Esportiva Martí Gil
REGGAE PER XICS
Reggae per Xics va néixer de la mà de The Penguins, 
una banda de 10 músics que amb cinc discs i cente-
nars de concerts mantenen la seva proposta on 
música, humor i pedagogia es donen de la mà per a fer 
que un concert de Reggae per Xics esdevingui una 
experiència inoblidable per totes les edats.

Quadern De Bitàcola és seu darrer treball. El passat 
23 d'abril va veure la llum aquest àlbum amb el que 
reviurem l'imaginari oceànic de Jules Verne, d'Hergé, 
o del capità Nemo a bord del seu Nautilus, i també la 
in�nita riquesa que guarden els oceans. Tot a través 
del còctel infal·lible de música, ritme, humor i pedago-
gia, que caracteritza a Reggae per Xics.

ACTIVITAT GRATUÏTA - ACCÉS LLIURE
HI HAURÀ SERVEI DE BAR

setembre
diumengel8
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setembre
diumengel8

h

17:00h | Pista esportiva Les Illes
CAMPIONAT AMATEUR DE BÀSQUET 
Apunteu-vos a la festa més esportiva.

REGLAMENT DEL CAMPIONAT:
• Partits de 3x3
• Hi haurà dues categories :
    Grans (nascuts a 2004 o abans) 
    Infantil-cadet (nascuts entre 2005 i 2008)
• Equips de 3 jugadors
• Partits de 15 min a rellotge corregut 
• Lloc inscripció:  
a) al Casal de Cultura �ns el dia 15/09 (caldrà que      
     indiqueu: nom equip, nom integrants i el seu DNI, 
     data naixement, tfn contacte i correu del respon
     sable de l' equip. Màxim 5 jugadors per equip)
b) �ns a mitja hora abans, el mateix dia a les pistes 
     de Les Illes si no s'ha arribat al límit d'inscrits.
Patrocina: Bon Preu

19:00h | Casinet
THE SEY SISTERS 
Un espectacular trio de veus que, a través del soul i un 
estil pop ple de sonoritats africanes, s’uneixen amb 
l’objectiu de lluitar contra la injusticia, defensar els 
drets humans i transmetre una esperança en el futur. 
Tres germanes de descedència ghanesa combinen les 
seves veus en vibrants armonies acompanyades de 
ritmes contagiosos que són vehïcle per reivindicar el 
seu espai i la seva indentitat com a afrodescendents.

ACTIVITAT GRATUÏTA - ENTRADES ANTICIPADES 
AL CASAL DE CULTURA

2022
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20:30h 
CORREFOC INFANTIL 
Els petits de la colla cremaran per tal d'invocar el Mar- 
motot amb el toc dels tabals i el foc de les carretilles.

RECORREGUT:
Inici: Davant del Casal de Cultura
Final: Plaça de l'Era

setembre
diumengel8

21:30h
SALNITRADA 2022 
Festa Major de foc amb els Diables Salnitrats de Collba-
tó. Us convidem a gaudir de l’espectacle de llums i 
colors pel centre del poble. Qui guanyarà la lluita?

Salnitrada. La lluita entre Collbató i el Marmotot.
Un any més la Salnitrada ens sorprendrà a tots amb 
l'arribada d'en Marmotot al poble.
Els collbatonins i collbatonines més valents, inspirats 
encara per la defensa que va liderar el Pastor en el seu 
dia, lluitaran sota les espurnes amb esma per acabar 
amb les forces del mal amb l’ajuda del Pare Abat.

PREGÀRIA (Plaça de l’Era): Aparició d’en Marmotot 
amb els seus diables Salnitrats per iniciar la crema del 
poble en plena oració del Pare Abat.
LA BÈSTIA (Racó d’en Ponis): Invocació d’un dels 
éssers més ferotges de les Coves del Salnitre.
LA LLUITA FINAL (Plaça de l’Era o Passeig Mansuet): 
Una lluita on el poder diví i la força del poble s’uniran 
per poder vèncer en Marmotot

RECORREGUT:
Inici: Plaça de l'Era
Final: Davant del Casal de Cultura
Recorregut pels carrers del poble

2022

25
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COLLBATÓ, PER UNES FESTES LLIURES 
D’AGRESSIONS SEXISTES I LGTBIFÒBIQUES
Des de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament, s’impulsa la promoció 
d’unes festes lliures d’agressions masclistes i comportaments 
lgtbifòbics. 
S’instal·larà una carpa de Punt Lila situada a la Pista Esportiva Martí 
Gil les nits de divendres 16 i dissabte 17 de setembre  destinada a 
informar, sensibilitzar, prevenir i atendre les actituds masclistes  i 
comportaments sexistes que es produeixin en espais d'oci i festius, 
amb material comunicatiu.

I divendres 16 a la Plaça de l’Era s’instal·larà un segon punt Lila, a 
partir de les 22h, en el marc del sopar popular i ball que hi tindrà 
lloc en aquell espai. 
Aquest espai estarà dinamitzat per educadores 
especialitzades en perspectiva de gènere.

EMERGÈNCIES: O12
POLÍCIA LOCAL: 670 201 420
PUNT LILA: 618 91 82 28
#FMlliuredeviolències   #estimacomvulguis

RECOMANACIONS PER GAUDIR DE LES 
NITS DE FESTA MAJOR
• Sopeu bé abans de sortir.
• Beveu aigua regularment i mengeu durant la nit.
• Decidiu com fareu la tornada a casa; a peu, en cotxe  
   amb algun amic que no begui…
• Feu un consum responsable de l’alcohol.
• És prohibit entrar als recintes amb ampolles de vidre.
• No llenceu residus a terra. Feu servir els contenidors de 
   reciclatge que hi haurà.
• Si us trobeu malament, aneu al punt d’assistència 
   sanitària més proper o bé truqueu al 112.

RECOMANACIONS DE SEGURETAT-PARTI-
CIPANTS SALNITRADA
• Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i 
   pantalons llargs.
• Portar barret o caputxa que cobreixi el cap i tapar-se el clatell 
   amb un mocador de cotó.
• Protegir-se els ulls.
• Portar el calçat adequat.
• Utilitzar taps per les orelles.
• Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, havent 
   d’utilitzar únicament els preparats pels organitzadors.
• Respectar les �gures de foc, els seus portadors i els músics.
• Adoptar una actitud correcte amb els diables i no obstaculitzar 
   el pas.
• Seguir en tot moment les indicacions dels diables.
• Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc i dels 
   punts d’assistència sanitària.
• En el cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament als punts 
   d’assistència sanitària.

d’interès
informacions

u

u

2022
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d’interès
informacions

RECOMANACIONS DE SEGURETAT PER VEÏNS 
I COMERCIANTS (CORREFOC-SALNITRADA)
• Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
• Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edi�cis que en 
    disposin.
• Protegir els vidres de les �nestres, portes i aparadors amb cartrons 
    gruixuts (Es posaran a disposició dels veïns el diumenge al matí 
    al Racó d’en Ponis).
• Retirar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
• No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc en 
    cap cas.
• Desconnectar tot tipus d’alarmes.
• Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui di�cultar els 
    pas dels actors, organitzadors i participants al correfoc.

INFO RESERVA ENTRADES
• Per garantir l’assistència als actes que tinguin el símbol         ,
    caldrà adquirir prèviament les entrades �ns a esgotar els 
    aforaments previstos. Ho podreu fer a:
    • Personalment al Casal de Cultura apartir del dilluns 5 de 
        setembre (Dilluns a divendres 10-14h i 16-20:30h)
• Les activitats amb entrada indicades amb el símbol         són de 
    pagament.
• Es donaran un màxim de dues entrades per persona i acte, 
    excepte en les activitats familiars adreçades a menors que es 
    podran recollir entrades per a tots els �lls/es
• Demanem que si es recull una entrada hi hagui el compromís 
    d’assistència ja que es guarda una localitat al recinte
• Si, �nalment, no podeu assistir faciliteu les vostre dades a 
    clbt.cultura@collbato.cat per tal de procedir a l'anul·lació de 
    l'entrada

INFORMACIÓ MOBILITAT
• Talls carrers:
    • 16.09.22: c/ Colom i Mansuet (entre Vacarisses i 
        església) prohibit estacionar i tall de circulació 
        (18-21h)
    • 17.09.22: c/ Colom i Mansuet (entre Vacarisses i 
        església) prohibit estacionar i tall de circulació 
        (16-21h)
    • 18.09.22: Pg. Mansuet (19-23h)
    • Del 16.09 (17h) al 18.09 (17h). c/ Occcitània

• Aparcaments recomenats:
    • Esplanada de Bombers
    • Casal de Cultura (Excepte 18.09.22)
    • Zona habilitada davant pista esportiva

2022

u

u



31

Agraïments

Organitza

AVV Veïns Can Dalmases
Bombers Voluntaris de Collbató
Casal de la Gent Gran Sant Corneli
Centre d'Esports Collbató
Club Ciclista Collbató
Colla Gegantera de Collbató
Comissió de Festes Font del Còdol
Penya Barcelonista de Collbató
Salnitrats, Colla de Diables
Teatre La Forja

Regidoria de Cultura amb la col·laboració 
d’Esports, Gent Gran, Joventut, Igualtat i 
Serveis Socials.
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