
PROGRAMA

festA MAjOR
bellAteRRA 2018

7, 8 i 9 seteMbRe



el cartell de la
FESTA MAJOR 2018

Mireia reverter, amb l’obra “l’esquirol va 
de festa” és la guanyadora del concurs del 
cartell d’aquesta festa major. Reverter té 18 
anys i és veïna de Sant Cugat.

i vAixEllA 
reutilitzable

FESTA SOSTENiBlE AMB
gots reciclables...

Seguim compromesos en fer 
una festa major més sostenible. 

adquireix el got reciclable 
per 1€ i si ens el retornes, et 
tornem l’euro.

Els sopars de la 
Penya blaugrana i la unió de Veïns 

contribueixen així a la reducció dels residus



diJous 6

tertúlia del 
fòruM bellaterra

21h  als jardinets        
 de l’eMd

“la noVa i Vella cançó catalana” 

frederic 
roda

Professor de 
l’institut del 

Teatre. 
Director de 

teatre

chus 
cornellana 

Presidenta del 
Fòrum 

Bellaterra

inici de festa MaJor

concert 
d’el Musical

19:30h  el Musical
trio arriaga

diJous 6

Àlvar 
roda

Disseny, Arts 
Gràfiques. 
Empresari. 
Cantautor

ignasi 
roda

Dramaturg. 
Professor i 
director de 

teatre. 
Cantautor

Aperitiu i copa de cava als assistents
concert del gruP bellaterrenc “el tricicle”22h

Entrada gratuïta
confirmar assistència: 93 580 42 46 / info@elmusical.cat



17h a la plaça del Pi

Mercat infantil 
d’intercanVi d’obJectes

diVen
dres 7

17h a la plaça del Pi
inflables Per a infants

19:30h a la sala d’actes de l’eMd
teatre: “Malalt iMaginari”
entrada gratuïta
companyia la inestable de bellaterra

18h a la plaça del Pi
titelles: “la caPutxeta VerMella”
amb can ninot

23:15h a la Plaça del Pi
esPectacle de Percussió
amb Percumania

01h a la Plaça del Pi
Música i ball
amb el dJ ivan

diVendres 7

22:15h a la plaça del Pi
soPar-Pregó de la Penya blaugrana
Preu: 8€
23h a la plaça del Pi
Pregó a cÀrrec de feliu riba 18h a la plaça del Pi

titelles: 
“la caPutxeta VerMella”

17h a la plaça del Pi
Mercat infantil d’intercanVi d’obJectes



teatre
19:30h a la sala d’actes de l’eMd           

diVen
dres 7

entrada gratuïta (Recollida a partir de les 19h)

Primer plat
Amanida
 de pasta

soPar de la 
Penya blaugrana
22:15h a la plaça del Pi

di
Ve

n
dr

es
 7

la crisi i les retallades en sanitat han posat en estat d’alerta 
l’Argan, un home que pateix un excés de preocupació per la 
seva salut. Ara no en té prou amb els serveis del Sr. Purgueta, 
el seu curandero personal, sinó que també vol obligar la seva 
filla Angèlica a casar-se amb un metge; però la noia està 
enamorada del jove Cléant. les minyones de la casa, Toneta 
i Tonteta, seran les encarregades de posar una mica de seny 
a la família, evitar un matrimoni forçat i descobrir quines 
són les autèntiques intencions de la Belina, l’“encantadora” 
dona d’Argan.

reserves: Fins a les 14 hores de divendres 
620 59 08 07 ··· pbbellaterra@gmail.com

noMÉs es garanteix el soPar 
fent la reserVa PrÈViaMent

segon plat
      Botifarra de Calaf, 
patates al caliu i all i oli

i també dissabte! (19:30h)

aforament limitat a 
75 localitats per sessió

Preu: 8€

Postres
Pastís gelat de 
crema catalana



di
Ve

n
dr

es
 7

diVen
dres 7

Pregó de
festa MaJor
23h a la plaça del Pi

feliu riba

90 anys. ha estat tota la Vida 
Vinculat al Món tÈxtil

“la bellaterra dels anys 50 i 60”

esPectacle 
de Percussió
ParticiPatiu
23:15h a la plaça del Pi

barcelona Percussion ProJect

Música i ball
01h a 04h  a la plaça del Pi
amb dJ ivan



11h al parc de la font de la bonaigua
esMorzar PoPular
organitzat per la unió de Veïns

11h al parc de la font de la bonaigua
concurs de dibuix
organitzat pel grup escolta bellaterra

9:30h a 11h al parc de la font de la bonaigua
bicicletada faMiliar Pel caMí Verd
organitzada per la unió ciclista sant cugat

14h a la plaça del Pi
VerMut aMb els restaurants de bellaterra

18:15h a la plaça del Pi
giMcana esPortiVa infantil
organitzada per la unió de Veïns, el grup escolta bellaterra i 
el club bellaterra

22:15h a la plaça del Pi
nit Multicolor
organitzada per la unió de Veïns de bellaterra
22:15h sopar. Preu: 8€
23h espectacle de bollywood

dissabte 8

17h al carrer sant Pancraç
baixada de carros
organitzada per la unió de Veïns i el club bellaterra

19:45h a la plaça del Pi
cursa de Patinets
organitzada per la unió de Veïns i el club bellaterra

23:45h a la plaça del Pi
actuació Musical
Versions de clàssics de tota la vida amb super gang

dissabte 8

Matí tarda

nit

19:30h a la sala d’actes de l’eMd
teatre: “Malalt iMaginari” 
entrada gratuïta
companyia la inestable de bellaterra

11:30h a 14h al parc de la font de la bonaigua
actiVitats infantils
organitzades pel grup escolta bellaterra
es recomana portar banyador i roba per embrutar

14h a la plaça del Pi
exhibició & classe oberta de country
amb isa gibert

0:45h a la plaça del Pi
sessió aMb dJ Jann noVi

10h al parc de la font de la bonaigua
classe oberta de tai-txí
organitzada per l’eMd bellaterra



esMorzar
PoPular 
11h al parc de la font de la bonaigua

Pista 
aMericana

dissabte 8di
ss

ab
te

 8
bicicletada
caMí Verd
9:30h   al Parc de la font de la bonaigua

iMPortant: 
-no hi poden participar bicis amb rodetes o 
sense pedals.
-ús obligatori del casc

cal Portar 
banyador i roba 

que es Pugui 
eMbrutar

actiVitats 
infantils

11h al parc de la font de la bonaigua

concurs de 
dibuix

11:30h al parc de la font de la bonaigua

“dibuixa un soMni”
Consulta el recorregut aquí:
https://www.bikemap.net/en/r/4135681/#/z16/41.5019808,2.0918334/terrain 

classe de tai-txí
10h   al Parc de la font de la bonaigua
gaudeix d’una classe oberta amb l’anna oltra



baixada 
de carros
de 17h a 18h
del carrer sant Pancraç a la plaça del Pi

Premis:
mecànica, 
velocitat, 
originalitat,
més artesanal 
i millor carro.

di
ss

ab
te

 8
dissabte 8

VerMut de 
festa MaJor
14h a la plaça del Pi

Diversos restauradors de Bellaterra s’uneixen a la 
festa major oferint un tast de les seves creacions 
culinàries. Bon profit!

exhibició & 
classe oberta de 
country
14h a la plaça del Pi
amb isa gibert

Preinscripcions: data límit 6 de setembre:
lluis.ribaf@gmail.com // 677 49 52 87

entrega de premis:
Diumenge 9 a les 16:30h a la plaça del Pi



dissabte 8

Els nascuts entre el 2004 i el 2013 podran jugar a:

giMcana esPortiVa 
infantil
18:15h a 19:30h a la plaça del Pi

di
ss

ab
te

 8
cursa de 
Patinets

Una de les activitats més concorreguda de la festa!
les categories són: 

a) nascuts el 2011, 2012 i 2013
b) nascuts el 2008, 2009 i 2010 
c) nascuts el 2005, 2006 i 2007

d) nascuts abans del 2005

19:45h a 20:15h a l’avinguda Josep M. Marcet

Preinscripcions: data límit 4 de setembre
lluis.ribaf@gmail.com // 677 49 52 87

Les inscripcions es poden fer individualment o 
en equips de 4 persones

recollida d’acreditacions: divendres 7 a la 
tarda al punt d’informació de la plaça del Pi

Places liMitades!

Preinscripcions: data límit 4 de setembre
lluis.ribaf@gmail.com // 677 49 52 87

entrega de premis:
A les 20:30h al costat del circuit

bàsquet Pàdel - tennis futbol scoutball



dissabte 8di
ss

ab
te

 8 Menú:

Primer plat
Fideuà de peix 
i marisc 

segon plat
Contracuixa de 
pollastre amb patata 
fornera i pebrot

Postres
Síndria

Preu: 8€

reserVes
Fins a les 14 hores de dissabte

666 555 396
reserves@unioveinsbellaterra.cat

noMÉs es garanteix el soPar 
fent la reserVa PrÈViaMent

0:45h 
dJ Jann novi

23:45h Música Pop-rock dels 80 amb suPer gang

23h  espectacle de bollywood

nit 
Multicolor

22:15h a la Plaça del Pi

soPar de la unió de Veïns

nit 
Multicolor

Vine vestit de coloraines!



10h a la sala d’actes de l’eMd
Jornada de donació de sang
organitzat per anc bellaterra

14h a la plaça del Pi
concurs de Paelles i fideuÀs
organitzat per la unió de Veïns
16:30h a la plaça del Pi
entrega de PreMis

12:30h a la parròquia de la santa creu
Missa de festa MaJor
amb la col·laboració d’el Musical
13:15h a l’avinguda Joan fàbregas
cercaVila
amb la banda d’el Musical i els gegants de bellaterra

1oh al parc saludable del camí Verd
curses infantils de btt
organitzades per bellaterra btt

11:30h a l’hostal sant Pancràs  
MeMorial Pilar casas de btt
organitzat per bellaterra btt
11h a la plaça del Pi
inflables

diuMenge 9

18h a la plaça del Pi
fi de festa holi fest
amb adrià ortega dJ

diuM
en

g
e 9

donació de sang
de 10h a 14h
a la sala d’actes de 
l’eMd

Has de tenir 18 anys i pesar més de 50 quilos
No cal estar en dejú
Portar un document identificatiu oficial

12h al club bellaterra
finals del torneig de PÀdel faMiliar
organitzat per la unió de Veïns i el club bellaterra



diuM
en

g
e 9

di
uM

en
g

e 
9

curses 
de btt

curses infantils: 
Petits: nascuts 2011/12/13
Mitjans: nascuts 2008/09/10
grans: nascuts abans 2007
cursa de bici lenta

10h al parc saludable del camí Verd

inscripcions:
15 minuts abans de l’inici de cada cursa 

Cursa BTT Memorial Pilar casas. 
categoria sènior (majors 16 anys).

És obligatori l’ús de casc en totes les curses

11:30h  sortida: hostal sant Pancràs

Patrocinen:

Més informació cursa Memorial:
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=18689987

finals torneig 
de PÀdel faMiliar
al club bellaterra

1a ronda: divendres a la tarda

quatre categories: 
benjamí: 2010/2011/2012
aleví: 2006/2007/2008

infantil: 2003/2004/2005/2006
absolut: abans del 2003

entrega de premis:
Al Club després de les finals del torneig

inscripcions: 
fins a les 20 hores del 4 de setembre, enviant un mail a: 

elclub@club-bellaterra.com



diuM
en

g
e 9di
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g
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14h a la plaça del Pi

Els premis d’aquest any seran en funció de l’edat 
del xef de les paelles i les fideuàs:
Junior xef (fins a 35 anys) 1r i 2n classificat
senior xef (de 36 a 50 anys) 1r i 2n classificat
Veterà xef (més de 50 anys) 1r i 2n classificat

i també, premi a la millor paella i la millor fideuà

concurs 
de Paelles i 
fideuÀs 16:30h a la plaça del Pi

entrega de 
PreMis

18h a la plaça del Pi

fi de festa 
“holi fest”
amb adrià ortega dJ

la pols és 
biodegradable, no 
inflamable, sense gluten, 
no tòxica i se’n va amb 
aigua.

es recomana portar roba 
còmoda i preferiblement 
blanca per a ressaltar la 
intensitat dels colors. 

no és necessari portar 
ulleres tot i que no 
molestarà portar-les



UN bOCÍ D’HIstÒRIA A CAsA 
AMb l’AUCA De bellAteRRA

els diners recaptats es 
destinaran als projectes de 5€


