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ANYS DE FESTA DE TARDOR
40 anys d’esforç i

Dedicació

L’any 1978 van passar moltes coses al món. Va néixer la
primera nena proveta, una dona entrava per primera
vegada a la RAE, es despenalitza l’adulteri i s’estrenen
dues pel·lícules mítiques, Grease i Superman.
El mateix any a Cerdanyola passaven coses; naixia
l’Escoleta, s’inaugurava el primer institut del municipi,
el Forat del Vent, i es preparaven candidatures per presentar-se a les eleccions municipals de l’any següent.
També va ser l’any en que es va recuperar una festa
major: la de Sant Martí.
Com en tants altres fets a
Cerdanyola, el Bar Grau va
ser el lloc on es va idear i
preparar aquella primera
festa organitzada per la
Comissió de Festes de

Només fa
Sant Martí ha estat des
d’antuvi la festa patronal de Cerdanyola,
però els orígens de la
Festa de Tardor que
avui celebrem es remunten a l’any 1978,
quan un grup de joves amb ganes de
passar-s’ho bé van decidir muntar un “sarau” en una
ciutat que en aquells primers anys de la transició els
resultava avorrida. El mèrit d’aquells joves va ser saber engrescar a veïns i veïnes a participar en la festa i
il·lusionar-los en un projecte comú. I d’aquesta manera
la Festa de Tardor de Sant Martí va esdevenir una veritable festa popular.
Al llarg dels 40 anys d’existència, la Festa de Sant Martí s’ha fet gran. Ha passat de ser la festa “del Barri de
Dalt” a ser la Festa Major de Tardor de tota la ciutat de
Cerdanyola però sense perdre l’esperit popular i participatiu que la caracteritza. Això ha estat possible gràcies a la feina de “La Comi”, però també perquè cada
cop són més els col·lectius i entitats de Cerdanyola que

Sant Martí. 40 anys després molts dels joves que van
participar en aquella organització encara hi continuen
vinculats.
Per celebrar el 40è aniversari la Comissió de Festes de
Sant Martí ha ampliat el seu programa a tot l’any, tot i
que les activitats principals es realitzaran, com sempre,
al voltant de la festivitat de Sant Martí l’11 de novembre.
Aquest any més que mai vull agrair l’esforç i la dedicació de totes aquelles persones que al llarg de 40 anys
han fet possible la Festa de Sant Martí, sigui elaborant el
programa o en l’organització de les activitats.
Animo tothom a participar i gaudir de la Festa de tardor
de Sant Martí 2018.
Carles Escolà Sánchez
Alcalde de Cerdanyola del Vallès

40 anys

se sumen a la festa i la fan més diversa i més plural.
A part de les activitats que ja són tradicionals de la
Festa de Tardor, aquest any el programa incorpora
actes de celebració d’aquest 40è aniversari. Ens fa especial il·lusió l’exposició homenatge al fotògraf municipal Pepe Urbano, un reconeixement a la seva tasca
de documentació de tots els grans esdeveniments de
la nostra ciutat.
També volem destacar la recuperació de la ballada
de Gitanes que era tradició en els primers anys de
la festa i que va acabar desapareixent del programa.
Conﬁem que hagi tornat per quedar-se!
Felicitem “La Comi” per aquests 40 anys
de bona feina i els desitgem que la continuïn com a mínim 40 anys més!
I convidem tots els cerdanyolencs i cerdanyolenques a viure intensament
aquesta Festa de Tardor tan especial.
No us la perdeu!
Elvi Vila
Regidora de Cultura

SANT MARTÍ

2018

AQUELLA PRIMERA

Festa

Ja hem arribat a la Festa de Tardor que fa quaranta. Quaranta anys
de vida, qui ho havia de dir i que ràpid que es diu! Qui ens ha anat
seguint ja sap que les hem vist de tots colors: que hem passat de
l’eufòria a la depressió, que hem hagut de lluitar molt -massa- per
mantenir el nostre model de festa i que, ﬁnalment, hem aconseguit mantenir-ne els eixos que per a nosaltres eren essencials.
Des de la Comissió de Festes volem agrair la dedicació a tothom
que en un moment o altre ha col·laborat amb la festa: als molts
amics i amigues que ho faran també enguany; als que, malauradament, ja no hi són, però que sens dubte podrien estar orgullosos
de la feina que hem seguit fent amb ells al pensament, i, per descomptat, a tota la ciutadania que any rere any ens dona suport,
fent que la Festa de Tardor, la Festa de Sant Martí, tingui sentit.
Això és el que sempre hem volgut tenir present: que una festa ha
de comptar amb la participació de la ciutadania i que, a més, pren
valor si es munta participadament. Per aquest motiu us tornem
a presentar un programa d’activitats força complet, que compta
amb moltíssimes entitats de Cerdanyola i amb la il·lusió i l’esforç
de molts veïns i veïnes nostres.
Segurament no cal, però us animem a tots i a totes a tornar a
participar a la festa, a omplir els carrers i places, a gaudir de les
activitats, a riure, menjar i beure als bars i restaurants, a comprar a les botigues de Cerdanyola… en deﬁnitiva, a redescobrir la
nostra ciutat amb l’excusa de la Festa de Tardor, una ciutat que
volem igual de viva tots els dies de l’any.
No oblidem que per això va néixer la Comissió de Festes de Sant
Martí. Volíem despertar ni que fos uns dies el nostre poble, vestir-lo de colors i omplir-lo de música i cultura, de diversió i d’alegria, per rebutjar la tristesa i la grisor que arrossegàvem des de
feia massa anys.
Quaranta anys després, Cerdanyola viurà una nova Festa de
Tardor, segurament amb la mateixa alegria de sempre. Utilitzem aquesta alegria per seguir rebutjant la tristesa i la grisor
que massa sovint continuen amenaçant-nos. Seguim convertint la Festa Major en un espai de llibertat i en un exemple
de com convivim i col·laborem tots plegats a Cerdanyola, el
nostre poble, la nostra ciutat. De tots i totes.
La Comissió

ANYS DE FESTA
de compres a
l’edat

Mitjana

El Mercat Medieval de la 40a Festa de Tardor no fa quaranta anys,
sinó quinze, però això no li resta
cap mèrit.
De seguida que es va muntar el primer mercat medieval es va veure
que aquesta proposta era un èxit
total i des d’aleshores s’ha anat repetint any rere any.
Així, un cop més, els carrers de
Sant Ramon, Sant Martí i Francesc Layret, a més de la plaça
Abat Oliba, es tornaran a omplir
de parades de menjar i productes
artesans, de demostracions d’artesania tradicional i espectacles de
regust medieval. Serà el divendres
a la tarda i el dissabte i el diumenge tot el dia.
La Fira, un cop més, estarà patrocinada per l’associació de comerciants Cerdanyola Comerç i Serveis,
de manera que els establiments

Restaurante japonés

C. Sant Ramon, 165
Cerdanyola del Vallès
932 778 063
602 595 961
4 SANT MARTÍ 2018

associats que tinguin botiga en
un d’aquests carrers podran obrir
i treure els seus productes a la
porta. Els que no, podran ubicarse amb carpes decorades i vestits
d’època a Francesc Layret.
Dissabte i diumenge també podreu visitar la Fira d’Artesans a la
plaça de Joan Pau II, davant de la
rectoria.

SANT MARTÍ 2018
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ANYS DE FESTA

La Comi�
ió
FARÀ el pregó
d’ENGUany

El tret de sortida oﬁcial de la Festa de Tardor serà aquest divendres
dia 9, a les 19h des del balcó de
l’Ajuntament. Enguany l’entitat protagonista serà la mateixa Comissió
de Festes, acompanyada per un
dels actors més coneguts del nostre país, en Toni Albà, que segur
que ens farà riure i ens sorprendrà
d’allò més i no deixarà ningú indiferent.
Amb tot, i amb motiu dels 40 anys
de la Festa de Tardor, la Comissió
de Festes ha previst fer un petit
pregó a les 17,30h des d’un altre
balcó emblemàtic de Cerdanyola,
el de Can Solanet. Des d’allà, acompanyats per entitats de la ciutat,
faran una petita cercavila ﬁns a
l’Ajuntament per participar en el
Pregó gran.
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SANT MARTÍ 2018

Museus
De festa
AIs museus de Cerdanyola els dies
10 i 11 hi haurà jornada de portes
obertes , al MAC, hi haurà l’exposició de kusamonos dels Amics del
Bonsai. Podreu visitar l’exposició
permanent que incorpora la renovació de la sala Togores i les mostres temporals: “El modernisme i
les flors” que parla de quan la natura va ser la font d’inspiració d’arquitectes i artistes, i “Diàlegs amb
el mite. Escultures de paper i cartró de Patrícia Maseda”. Diumenge
11 hi haurà a les 11.30h un espectacle de titelles sobre “Les fades de
vidre”, espectacle inspirat en les
Dames de Cerdanyola. A les 12 h es
farà una visita guiada al museu.
D’altra banda, al Museu de Ca n’Oliver
podreu descobrir la Cultura Ibèrica
fent un recorregut pel poblat, els
tres ediﬁcis reconstruïts i al Museu.
El diumenge 11 hi haurà una visita

guiada gratuïta a l’exposició permanent “Cerdanyola, terra d’ibers”.
També podreu visitar l’exposició
“Per bruixa i metzinera. La cacera
de bruixes a Catalunya” on descobrireu el fenomen de la bruixeria i
també la repressió a la qual va estar
sotmesa.
Diumenge 11 hi haurà un conta contes basat en les llegendes de Sant
Martí de Tours al Jardí de Ca n’Ortadó a les 11.30 h.

Els horaris habituals dels museus
son els següents:
Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver
c. de València, 19
Dissabte: 11 - 14.30h i 16.30 - 20h
Diumenge: 10.30 - 14.30h
Dilluns Tancat
Museu d’Art de Cerdanyola
c. de Sant Martí, 88
Dissabte: 11 - 14h i 17-20h
Diumenge: 11 - 14h
Dilluns Tancat

FESTA DE TARDOR
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ANYS DE FESTA
desfilada

Grup Moda
tardor/hivern

El Grup Moda, un conjunt d’establiments de la ciutat dedicats a
la moda, l’estilisme i els complements, ens porten un cop més, juntament amb Roger’s, la desﬁlada
de moda que s’ha convertit en si-

Sant Martí, 81
Cerdanyola del Vallès
t. 936917416
www.opticamaranges.com

nònim d’èxit de públic, d’entreteniment i qualitat.
Divendres, a les 22h, a la carpa de la
plaça de Sant Ramon, us hi esperen
els dissenys que marcaran tendència en els propers mesos de tardor

20%
dte.

C. Tort, 2, Local
Cerdanyola del Vallès
T. 93 594 27 05
estheticshopzen@hotmail.es
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hivern, de la mà d’unes botigues
i professionals que en cada edició
s’esforcen per posar el llistó més alt.
Enguany els participants de seran
Déjà Vu, Va d’Infants, Perruqueries Montull, Mima’t Moda Íntima,
D’Ruta i Nati HM Estilistes.
I com sempre, la desﬁlada es veurà
amenitzada per les actuacions dels
grups de ball de l’Escola de Dansa
Roger’s.

SANT MARTÍ 2018
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DIVENDRES
9 DE NOVEMBRE
A LES 10
DEL VESPRE
A LA CARPA
DE LA PLAÇA
SANT RAMON
FESTA DE TARDOR
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ANYS DE FESTA
Nit de

Cronopios
+ DJ. EROS JUAN

Tot va començar en una classe
despreocupada i hormonada d’un
institut de Cerdanyola del Vallès.
‘Cronopios’ va ser el nom perfecte
per batejar les solemnes tonteries
que un grup d’amics interpretaria,
any rere any, davant del seus com-

C. Foment, 1 · Cerdanyola del Vallès · T. 607287865
10 SANT MARTÍ 2018

panys i professors, durant
les diferentes festivitats del
calendari.
Poc a poc, el projecte va
anar superant l’adolescència: s’hi van incorporar nous
membres, van acordar deixar de maltractar la música,
i ﬁnalment van començar a
aproﬁtar el gasto que durant tants anys els seus progenitors havien invertit en
la seva educació musical.
Els nostres ﬂamants músics
es van atrevir a gravar algunes de
les cançons que havien estat cantant durant aquell temps, i és així
com va néixer el seu primer EP, Brotes Verdes, de tres peces, que van
publicar l’abril de 2017. I a partir
d’aquí, tot es va embolicar.

La banda va començar un procés de professionalització que la
va dur a tocar a diferents festes
majors i sales de renom del Vallès i Barcelona. Cronopios deixaria de ser un passatemps, per convertir-se en un projecte artístic on
evocar-hi inquietuds i projectar-hi
aspiracions. Entenent l’art també
com a eina transformadora, per estar al servei del col·lectiu i per acabar sent quelcom més que l’actuació d’uns músics dalt de l’escenari.
I ara els tindrem un cop més a Cerdanyola, el divendres 9 a partir de
les 23,30 a la plaça de Jaume Grau.
Tancarà la festa el DJ Eros
que ja ha collaborat en diverses ocasions
amb la Festa de
de Tardor dins
dels actes que
s’han celebrat
dels 40 anys.

SANT MARTÍ 2018
Matinal de

Motos
i rock&roll

Les motos tornaran a prendre els
carrers aquest dissabte de Festa
Major, en el marc de la VI Matinal
de Jokers MC BCN-Nordeste de
Cerdanyola, que també portarà
bona música en directe i menjar
per a qui desitgi passar una vetllada
inoblidable.
Tocaran Willy & The Poorboys,
banda tribut a Creedence Clearwater Revival, que ens transportaran a la Califòrnia dels anys 60 amb els temes de l’única
banda que, segons diuen, va ser capaç de plantar cara al Beatles.
I els acompanyaran Los Locales, banda de rock
de Vilanova i la Geltrú que ens portaran a la
plaça de Sant Ramon els temes més clàssics del
Rock’n’Roll.
No faltarà la cercavila de motos Harley i custom
pels carrers de la ciutat, ni un bon àpat amanit
amb la millor música.

79440
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Cerdanyola

Coo�ra

Coincidint amb les Festes de Sant
Martí, el 10 de novembre se celebrarà
la festa del Cerdanyola Coopera. L’objectiu d’aquesta celebració és sensibilitzar la ciutadania envers els principis
i valors de la solidaritat, la cooperació,
la diversitat i l’acollida.
El programa previst (d’11 a 14.30h)
inclou les actuacions “Contes de la
nevera”, a càrrec de Solidança; Taller
de dansa africana, amb Àfrica Color;
Cant Solidari, amb la Coral Veus Sense
Fronteres, i Taller de dansa Bollywood, a càrrec de Sat’Atma.
Al llarg del matí també es farà una
Mostra d’entitats de solidaritat i cooperació, exposicions i activitats infantils, un tast de Cafè Cerdanyola.
Paral·lelament, la ciutadania, gran i
menuda, podrà participar en la creació
col·lectiva de la peça artística “Cordons
de Drets”. Aquesta activitat d’interven-
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ció comunitària té com a objectiu fer
reﬂexionar sobre drets i deures com a
ciutadania global i participativa, sobre
diversitat i inclusió, i sobre el valor dels
processos col·lectius.
L’obra consistirà en un entramat de
cordons artístics que evocaran aquests
sentiments i reﬂexions i que s’aniran
penjant en l’entramat de cordons collectiu que es desplegarà per l’espai.
Un any més, comptarem amb el Planter Antirumors, amb Diversitas, un
equip de dues clowns de carrer que
desmuntaran estereotips, prejudicis i
rumors sobre les persones immigrades.
Les activitats aniran acompanyades
d’un Vermut Solidari, a càrrec de la
Creu Roja i Amnistia Internacional. La
recaptació del Vermut anirà destinada
a un projecte social que seleccionaran
les entitats de solidaritat locals.

El Cerdanyola Coopera l’organitza
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
amb la col·laboració de les oenegés i
les entitats de solidaritat locals. Hi participaran les entitats ACAU (Associació
Coordinadora d’Ajuda Unida), ADIA
(Associació pel Desenvolupament de
la Infància a l’Àfrica), Alternativa Intercanvi amb el Pobles Indígenes, Amnistia Internacional, Creu Roja, Fundació
Pau i Solidaritat, Fundació Vicente
Ferrer, Grup de Suport de Persones
Refugiades Cerdanyola-Ripollet, Sant
Cugat amb el Poble Sahrui, Sonrisas
de Bombay, Turó Solidari i Veus Sense
Fronteres.

SANT MARTÍ 2018
Concert de

Corals

El tradicional Concert de Corals de Sant Martí serà aquest any molt
especial. Aquest estiu ens va deixar la Ma Josep Besson, cantant,
mestra de cant, musicoterapeuta i directora de corals. Va dirigir diverses corals de Cerdanyola i en d’altres feia la preparació vocal. Les
dedicat a ma josep besson hem convidat a participar-hi i, al ﬁnal del concert, a cantar plegades.

passat
La Coral Music Dreams és una coral que va començar el curs
les coamb la voluntat de fer bàsicament concerts solidaris. És una de
40
uns
per
da
Forma
ds.
Recor
rals de l’Escola de Música Motor Music
Els
veus.
tres
i
dues
a
s
cantaires, en el seu repertori hi ha temes variat
.
dirigeix la Conxi Gil Inglada i els acompanya el pianista Arnau Ferrer

La Coral Inclusiva Sons de Pau és un espai intergeneracional de comunicació activa i solidària, on alumnat voluntari de la ciutat realitza l’Aprenentatge Servei de necessitats educatives especials i és
referència necessària per aprendre i ensenyar cantant i dansant. Iniciativa de Turó Solidari els dirigeix la Núria Clapés Capdevila.

Dones per la Pau sorgeix de la idea de la seva fundadora, la Maria Josep
Besson d’ajuntar tots els grups dels tallers de veu que feia a Sant Quirze,
Besson,
Barcelona i Cerdanyola per fer concerts solidaris. En aquests tallers es fa
un treball personal a partir de la propia veu posant-la en relació amb les
altres veus. En els darrers concerts les ha dirigit la Conxi Gil.

La Coral Collserola està formada per una trentena de persones
amb moltes ganes de disfrutar de la música. Tenim un repertori
ampli i de molts estils, que dirigits per l’Álvaro Lafuente fa que
els assajos siguin una bona trobada d’amics. Participem en cantades a la nostra Ciutat i també fem sortides fora de Cerdanyola.

Veus sense fronteres. Ja fa 13 anys que un grup de treballadors de la sanitat es van ajuntar per cantar i, alhora, a través de la música, portar un missatge de solidaritat i suport a totes aquelles persones que ho necessiten.
Seguim cantant sota la direcció de la Céline Borràs, amb tota l’energia
de què som capaços i gràcies a la gent que en aquest viatge ens han
ajudat i donat suport.

La Coral Turó de Sant Pau i la Coral A Bots i Barrals comparteixen director, Álvaro Lafuente, i aquest any, coincidint amb el 100 aniversari
del naixement de Leonard Bernstein han compartit també repertori (West Side Story). Les dues formacions nascudes sobre turons,
s’han agrupat enguany amb el nom de Coral Turons, formada per 35
membres i acompanyament musical.
FESTA DE TARDOR
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els

Go�
os
protagonistes

Caulababa

Els animals també seran protagonistes de la Festa, amb la carpa que
instal·larà a la plaça de Sant Ramon
dissabte i diumenge el Grupo de Ayuda a Bodegueros.
L’entitat organitzadora lluita per
conscienciar contra el maltractament
i l’abandonament de la raça Bodeguero Andalús. Més informació a
www.grupoayudabodegueros.org.

MOLESTIN
LES DISCULPES

(DESFEM OBRES)
Dos personatges es troben en un
banc: el Sol, que hi ve cada dia, i el
Tallat, que no hi ha vingut mai.
Les ganes de gresca d’en Sol s’encomanen al Tallat i de seguida tots
dos participen d’un particular joc
on ni els contes ni res és com havia estat ﬁns ara: els cavallers no
porten cavall, les iaies s’enamoren dels prínceps i les coses es fan
a base de desfer-ne d’altres. Qui
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sap si aquest moment màgic de
fer quelcom, bo i desfent, ha estat
possible gràcies a l’empenta del
Sol o a la curiositat del Tallat... us
hi apunteu? Dissabte a les 18h. Us
hi esperen!
Intèrprets: Anskar Caballero i Fèlix
Heras Director: Carlos Soler

SANT MARTÍ 2018
Força, equilibri,
valor i

Seny

Aquestes quatre qualitats són les
més famoses del món casteller, però
aquest any els Castellers de Cerdanyola hem arribat molt més lluny i
ens hem superat. Hem demostrat
que quan hi som tots, podem arribar
molt lluny: l’any 2018 sempre serà
recordat com l’any del nostre debut
al Concurs de Castells, l’espectable
casteller més gran del món.
No ens podem oblidar de la segona
ﬁta més important, hem celebrat
els 20 anys. Podem dir, que dins
d’aquests 20 anys, la colla ha anat
evolucionant i canviant. Hem viscut
èpoques de tots els colors, èpoques
bones i èpoques no tant bones...
però el més important és que aquí
seguim donant guerra i volem que
sigui per molts més anys, seguirem
fent pinya al costat del nostre poble
i de la nostra gent.

castellers
de
cerdanyola
Per a aquesta
Festa de Tardor us
hem preparat una
Gimcana Infantil,
les tradicionals
Vigílies Castelleres i la Diada Castellera de Sant Martí.
Us convidem a tothom a participar
a tots els nostres assajos els dimecres i els divendres que tenen lloc al
nostre local a les 20h per preparar
aquestes dues últimes actuacions
de la temporada.
Motivació, nervis, emocions a ﬂor

de pell, felicitat, entusiasme, eufòria, excitació, diversió, gratiﬁcació,
satisfacció, compromís... Encara
t’ho perdràs? Vine a sentir totes
aquestes emocions amb nosaltres.
Estem segurs que no te’n penediràs.
Seguiu-nos a les Xarxes Socials i gaudiu de la Festa Major.
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Precaucions
per al

Correfoc

El dissabte de la Festa de Tardor tenim Correfoc a les 20.45h.
Els Joves Diables de Cerdanyola
sortiran de la plaça de la Constitució i seguiran pels carrers de Sant
Antoni i Santa Marcel·lina, el passeig de Cordelles ﬁns a la plaça de
Francesc Layret.
I, a les 22h, des del balcó de l’Ajun-
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tament, Contrapregó a càrrec del
Joves Diables de Cerdanyola, on
mostraran el seu costat més irreverent i punyent..
Per anar segurs al Correfoc, cal que
no oblideu prendre precaucions.
Porteu roba de cotó amb mànigues
i pantalons llargs, barret d’ales i ta-

peu-vos el clatell amb un
mocador de cotó. Protegiuvos els ulls i porteu calçat
adequat.
Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars
i, és clar, respecteu les ﬁgures
de foc, els seus portadors i els
músics, i no els obstaculitzeu
el pas. Seguiu les indicacions
dels diables en tot moment.
En cas de cremades, dirigiu-vos
immediatament als punts d’assistència sanitària.
Els nens petits han d’anar acompanyats d’un adult responsable. Quan
passin els diables, fures i bèsties de
foc no hi acosteu els cotxets de nens
petits i mantingueu la distància de
seguretat.

SANT MARTÍ 2018
2 super-grups
Per la

Nit Jove

“Pastorets Rock som una banda
lleidatana formada fa gairebé 17
anys que basa el seu repertori en
els temes més coneguts del cançoner popular català adaptades amb
ritmes i arranjaments típics dels
patrons moderns com el funki,
l’ska o el rock dur. Tot plegat amanit
amb dosis d’humor durant els nostres concerts. Venim amb ganes
de fer ballar grans, joves i petits!
Us hi esperem ben nombrosos!”

The Txandals són 10 músics dalt
de l’escenari tocant els millors hits
dels 80s, 90s i actuals. Porten un
acurat show de dues hores amb
una posada en escena atrevida i
descarada amb el seu vestuari ja
característic. Tenen un so potent,
ple de colors, coreograﬁes i diversió sense ﬁ, que fa embogir el
públic. Són la deﬁnició d’una nit
de festa irrepetible, el savoir faire
dels 80s. Ells són The Txandals i us
esprren a la carpa de la pl. Sant Ramon el dissabte a les 23h.
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Música

Cotxes
i vermut

III Cerdanyola Street
Motor ShoW
Un any més el programa Cop de
Gas de Cerdanyola Ràdio, amb suport del Motor Club Cerdanyola,
organitza l’Street Motor Show, una
trobada de cotxes clàssics i de competició, amb una ruta per als aventurers i paradetes de marques i botigues comercials de motor.
Està previst que el diumenge al
matí s’hi concentrin més de 150
vehicles per retrobar-nos amb el
passat automobilístic i admirar autèntiques joies sobre rodes.
Hi haurà servei de bar, esmorzar,
vermut, paradetes, sortejos, premis... i concerts amb el Sastre de
Clark i els Aged Chords.

ESQUERRA
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PROGRAMA
D’ACTES
DIVENDRES 9
A partir de les 15 h MERCAT MEDIEVAL
Lloc: carrers de Sant Ramon,
Sant Martí i Francesc Layret
Org: Comissió de Festes Sant Marti,
Cerdanyola Comerç i Serveis,
Ajuntament de Cerdanyola

22 h
DESFILADA DE MODA
CERDANYOLA APASSIONA’T 2018
Lloc: Carpa plaça Sant Ramon
Org: Grup Moda amb la col·laboració
de Roger’s i la Comissió de Festes
Sant Martí

17,30 h Concentració i petit PREGÓ
DE 40 ANYS al balcó del Solanet amb
cercavila
Pel carrer Sant Ramon i Sant Martí fins
el balcó de l’Ajuntament amb la collaboració de entitats de la ciutat.

23,30h. NIT DE CRONOPIOS
Presentació del disc La sonora creació
i Dj EROS
Lloc: Plaça Jaume Grau Altayó
Org: Comissió de Festes Sant Martí

12 h XXll CONCURS PAELLES ARRÒS
Lloc: Pl. Jaume Grau Altayó
Org: AVV Sant Ramon
Col: Comissió de Festes Sant Martí

19 h
PREGÓ: COMISSIÓ DE FESTES SANT
MARTÍ AMB TONI ALBÀ
Org: Comissió de Festes Sant Martí
Lloc: Balcó de l’Ajuntament

DISSABTE 10
De 9 a 9,30 h
MATINAL HARLEY-CUSTOM
CONCENTRACIÓ DE MOTOS

DIMECRES 7
19 h TORNA JACINT VERDAGUER
CAMINS DEL PARADÍS
Recital poètic amb la veu i tenora de
Valentí Maymó, dramatúrgia: Jordi Lara.
Lloc: MAC (Museu d’Art de Cerdanyola)
Organitza: Servei de Cultura

20 h MOSTRA DE CURTS I TREBALLS
AUDIOVISUALS DE LES ESCOLES DE
CERDANYOLA
Lloc: Teatre de l’Ateneu
Org: Taller Cinema Cerdanyola i Plat
Artístic, dins del festival (C)SCREEN
TARDOR

DISSABTE 3
9 h Fases prèvies
ll CAMPIONAT DE TENNIS TAULA
Inscripcions: Cal Pinxo, Bar Grau i
Centre Cívic Montﬂorit
Preu Inscripció: 5 €
Lloc: Centre Cívic Montﬂorit
Org: Comissió de Festes Sant Martí
DIUMENGE 4
9-12 h FINALS TENNIS TAULA
VERMUT I LLIURAMENT DE PREMIS
Lloc: Centre Cívic Montﬂorit
Org: Comissió de Festes Sant Martí

De 11 h a 12,30 h
LOS LOCALES
13 a 14,30 h. WILLY&THE POORBOYS
12,30 h. Cercavila de Motos
De 13,30 h a 15,00 h DINAR DE SANT
MARTÍ. Fideuá i Barbacoa
Lloc: Plaça Sant Ramon
Org. Comissió de Festes Sant Martí
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PROGRAMA D’ACTES
De 10 a 12 h
MASTER CLASS DE ZUMBA
Oberta a tothom
15è ANIVERSARI PEM GUIERA
Lloc: Parc del Turonet
Org: PEM GUIERA
De 10 a 13,30 h i de 17 a 20 h
EXPOSICIÓ DE KUSAMONO
Lloc: Museu d’Art de Cerdanyola
Org: Amics del Bonsai
De 10 a 13h i de 15 a 17 h
TIR AMB ARC
Lloc: Jardins de la Torre Vermella
Org: Club Arquers Cerdanyola del Vallés

D’11 a 21 h
FIRA D’ARTESANS DE CERDANYOLA
Lloc: Pl. Joan Pau ll
D’11 a 24 h
MERCAT MEDIEVAL
Lloc: c. Sant Ramon i c. Sant Martí
Org: Cerdanyola Comerç i Serveis,
Ajuntament de Cerdanyola Vallès,
Comissió de Festes Sant Martí.
12,30h RECITAL DE POESIA MUSICAT
“CÀNTARA”
De Sònia Moya
Lloc i organització: Espai Vi

De 10 a 14h i 16 a 20 h EXPOSICIÓ
DE MAQUETES DE TREN
Lloc: Local AVV Sant Ramon

13 h
CONCERT “ÁLEX GUITAR”
Lloc i organització: El Solidari

11 h Gimcana castellera
Lloc: Pl. Jaume Grau Altayó
Org: Castellers de Cerdanyola “Martinets”

17,30 h Concert de Corals:
HOMENATGE A Ma JOSEP BESSON
Coral veus sense Fronteres, Coral
Music Dreams, Coral Sons de Pau,
Coral Dones per la Pau, Coral Collserola
Lloc: Plaça Sant Ramon
Org: Comissió de Festes Sant Martí

D’11 a 14.30 h
CERDANYOLA COOPERA
Espectacles, tallers, mostra d’entitats
de solidaritat i cooperació i degustacions. Més informació a la pàgina 12
Lloc: Pl. Abat Oliba
Org: Regidoria de Cooperació amb la
col·laboració de les oenagés i entitats
de solidaritat locals.
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18h TEATRE “MOLESTIN LES
DISCULPES” amb Caulababa
Entrades: taquilla inversa (paga a la
sortida el que consideris just)
Lloc: Teatre Ateneu

19 h
VIGÍLIES CASTELLERES
Amb els Angelets de Vallespir
i Castellers de Cerdanyola “Martinets”
Lloc: pl. Francesc Layret
Org: Castellers de Cerdanyola
19,30h
CONCERT “NÓMADA TRIO”
Lloc i organització: The 1916 Irish Pub
20.45 h
CORREFOC
Recorregut: Pl. de la Constitució,
c. Sant Antoni, c. Santa Marcel·lina,
pg. Cordelles fins pl. Francesc Layret
Org: Joves Diables de Cerdanyola
22 h
CONTRAPREGÓ DELS JOVES
DIABLES DE CERDANYOLA
Lloc: Balcó de l’Ajuntament
Org: Joves Diables de Cerdanyola
23 h
V NIT JOVE: PASTORETS ROCK
I THE TXANDALS + DJ EROS
Lloc: Carpa plaça Sant Ramon
Org: Comissió de Festes Sant Martí
i Associació de Locals d’Oci Nocturn
de Cerdanyola del Vallès

DIUMENGE 11
De 9 a 14 h
Concentració i exposició
de cotxes antics
Actuacions grups: AGED CHORDS I
EL SASTRE DEL CLARK
Lloc: Parc del Turonet
Org: Cop de Gas i Comissió de Festes
Sant Martí
De 10 a 13,30 h
EXPOSICIÓ DE KUSAMONO
Lloc: Pati Museu d’Art Cerdanyola
Org: Amics del Bonsai
De 10 a 13 h i de 15 a 17 h
TIR AMB ARC
Lloc: Jardins de la Torre Vermella
Org: Club de Arquers de Cerdanyola
10 a 13,30 h
EXPOSICIÓ DE MAQUETES DE TREN
Lloc: Local AVV Sant Ramon
Org: Amics del Ferrocarril de Montcada
i Reixac
11h CERCAVILA DE SANT MARTÍ
Amb l’Agrupació Cultural Sardanista,
Arriers de Sant Antoni Abat, Batúcamela, Casa de Aragón, Castellers de Cerdanyola, Colla Gegantera de Cerdanyola, Colla de Gitanes i Antics Dansaires,
Colla de la Martineta, Joves diables de
Cerdanyola i Trabucaires de Cerdanyola

Org: Comissió de Festes Sant Martí i
entitats culturals de Cerdanyola
RECORREGUT: Mercat de Serraperera,
c. Sant Casimir, c. Francolí, pg. Cordelles fins pl. Abat Oliba
De 11 a 21 h
FIRA D’ARTESANS
Lloc: pl. Joan Pau ll
D’11 A 21 h MERCAT MEDIEVAL
Lloc: c. Sant Ramon i Sant Martí
Org: Cerdanyola Comerç i Serveis i
Ajuntament de Cerdanyola
11h CONTES I LLEGENDES
DE SANT MARTI
Lloc: Jardins del Museu de ca n’Ortadó
Org: Ajuntament de Cerdanyola del Vallés
11,30 h ESPECTACLE DE TITELLES
“LES FADES DE VIDRE”
Lloc: Museu d’Art de Cerdanyola
12 h
DIADA CASTELLERA
Amb les colles: Castellers de Badalona,
Vailets de l’Empordà i Castellers de
Cerdanyola “Martinets”
Lloc: Plaça de l’Abat Oliba
Org: Castellers de Cerdanyola

12 h
BALLADA DE SARDANES amb la
Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona
Lloc: Plaça de Francesc Layret
Org: Agrupació Cultural Sardanista
De 12 a 13,30 h VERMUT DE SANT
MARTI
Org: Txoco Comi, Amics del Bon Menjar i Comissió de Festes Sant Martí
De 12 h a 13,15 h.
BALLADA DE SWING:
amb GRUP OCTAVI CORONADO
i SWINGTET
Lloc: Carpa Plaça Sant Ramon
Org: Lindy Hoppers Cerdanyola i
Comissió de Festes Sant Martí
De 13,30 A 15,00 h. JONIE’S BAND
Lloc: Carpa Plaça Sant Ramón
Org: Comissió de Festes Sant Martí
De 13 h A 16 h
II MOSTRA GASTRONÒMICA
DE LA FESTA DE TARDOR
Casa Andalucía, Casa Aragón,
Irmandade Gallega, Txoco-Comi,
Amics del Bon Menjar
Lloc: Carpa plaça Sant Ramon
Org: Comissió de festes Sant Martí,
Amics del Bon Menjar i Cases Regionals
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PROGRAMA D’ACTES
16.15 h
ESPECTACLE FAMILIAR “SIDECAR”
amb la Cia. Pessic de Circ
Lloc: pl. de l’Abat Oliba
Org. Comissió de Festes Sant Martí
17,30 h
ACTE 40è ANIVERSARI
DE SANT MARTÍ
CONCERT DE FESTA DE TARDOR:
Amb la Cobla Sant Jordi - Ciutat de
Barcelona i la soprano Laia Frigolé
19 h. GRAN BALLADA DE GITANES
Amb els Exballadors de Cerdanyola)
Org: Comissió de Festes Sant Martí
Lloc: Carpa plaça Sant Ramon
21.30 h NIT DE ESPECTACLE
amb TONI ALBÀ: AUDIÈNCIA I-REAL
Org: Comissió de Festes Sant Martí
(Preu de l’entrada 12€)
Lloc: Plaça sant Ramon
DILLUNS 12
9 h SANT MARTÍ VA AL FUTBOL
Lloc: Camp de Futbol de la Bòbila
Org: Cerdanyola FC i Comissió de
Festes Sant Martí
10 h JOCS INFLABLES
Lloc. pl. de l’Abat Oliba
Org: Comissió de Festes Sant Martí
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10 h L’ESPAI DELS MÉS PETITS
Lloc: pl. de l’Abat Oliba
Org: Espai Infantil de Cerdanyola
10.30 h ESCACS AL CARRER
PER A TOTHOM
Lloc: pl. Abat Oliba
Org: Llar del Jubilat i Pensionista i
Penya d’Escacs de Cerdanyola
11 h CAMPIONAT DE DOMINÓ PER
PARELLES (Finals)
13 h LLIURAMENT DE PREMIS I
DINAR POPULAR
Lloc: Bar Grau
Org: Comissió de Festes Sant Marti
11.15 h EXHIBICIÓ I BALL DE LA
ESCOLA DE BALL SOMNIS
Lloc: pl. Abat Oliba
12.15 h ANIMACIÓ INFANTIL amb
JORDI TONIETTI
Lloc: pl. Abat Oliba
Org: Comissió de Festes Sant Martí
16 h ESPECTACLE FAMILIAR
“Mr. Alret” de Moi Jordana Cia de Circ
Lloc: Carpa Plaça Sant Ramon
Org: Comissió de Festes Sant Martí

17,30 h BALL FI DE FESTA PER
TOTHOM amb REMEMBER SHOW
Lloc: Carpa Plaça Sant Ramon
Org: Comissió de Festes Sant Martí
19 h. SOLIDARITAT AMB DANSA
Lloc: Teatre Ateneu
Org:Turó Solidari
Taquilla invertida
20,00 h. INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
“T’HO DIC SOBRE PAPER”
Gravats de Marutxi Beaumont
(fins el 9 de desembre)
Lloc i organitzador: Espai Vi

DIMARTS 13
De 10 a 22 h
MARATÓ DE DONACIÓ DE SANG
Si tens més de 18 anys i peses més
de 50 kg, vine a donar-ne!
Lloc: Ateneu de Cerdanyola
Org: Banc de Sang i de Teixits
i Ajuntament de Cerdanyola

SANT MARTÍ 2018
Segueix la Comi
a les xarxes

@lacomissio

Comissiodefestesdesantmarti
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Cerdanyola

Gastronòmica
i musical

No hi pot haver una Festa Major
on la gastronomia local no sigui
protagonista. Això ho podrem
comprovar arreu de la festa, però
especialment el diumenge a la
plaça de Sant Ramon, on la Txoco
Comi, Els amics del Bon Menjar i
la Comissió de Festes, han preparat un Vermut de Sant Martí per
fer l’aperitiu com cal.
I, si se us obre la gana, com ha
de ser, a continuació podreu
participar en la II Mostra Gastronòmica de la Festa de Tardor, on
podreu fer un tast de cuines diverses oferts per la Casa d’Andalusia, la
Casa d’Aragó i la Irmandade Galega,
a més de la Txoco-Comi i Els Amics
del Bon Menjar.
Ball i música
Per amenitzar-ho tot plegat, a la
plaça Sant Ramon mateix, podrem
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gaudir d’una ballada de swing amb
els Octavi Coronado Swingtet i el
concert d’un dels
grups que darrerament han estat
més assidus a les nostres festes:
la Jonie’s Band, amb tot de temes
musicals del blues, el jazz, el funky
i el pop.

SANT MARTÍ 2018
pessic de

Circ
“SIDECAR”

Un rodamon arriba al poble tot cercant allò que
no sabem, desﬁlarà per la plaça mentre intenta
dominar el seu sidecar, fent mil i una acrobàcies
amb el màstil xinès, els patins... Fins que troba allò
que buscava... la felicitat! L’artista ens transmet el
missatge que la felicitat no és un destí, no és un lloc
on podem arribar, sinó una direcció, un camí que cal
seguir. I cal aproﬁtar aquest viatge que ens hi porta.
Diumenge 11, a les 16,15h a la pl. de l’Abat Oliba.
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Conc�
DE LA COBLA

SANT JORDI
bitualment en les manifestacions sardanistes més rellevants. La seva discograﬁa compren més d’una vuitantena
d’enregistraments.
Actualment, Marcel Sabaté n’és el director titular.

AMB LAIA FRIGOLÉ
i marcel Sabaté
El Concert de la Cobla Sant Jordi servirà per commemorar el 40è aniversari de la Festa de Tardor. El programa
compta amb diferents obres entre les
que destaquen noms importants de
la composició de música de cobla i la
cançó com a ﬁl conductor, amb diferents arranjaments de peces d’autors

catalans, incloses algunes meravelles
com la cançó de Xavier Montsalvatge
que amb el timbre de la cobla adquireix una dimensió absolutament nova.
Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona
Fundada a Barcelona el 1983, ha actuat a totes les comarques de Catalunya
i de la Catalunya Nord, i participa ha-

Laia Frigolé, soprano
Laia Frigolé és una soprano gironina
amb una consistent formació musical,
amb estudis superiors de solfeig, piano i cant. Es titulà en Cant Històric a
l’ESMuC, estudiant amb Marta Almajano i Mireia Pintó. Va rebre una beca
d’Excel·lència de la Fundació Victòria
dels Àngels i es perfeccionà en projectes formatius europeus. És la guanyadora de la Beca Bach 2014 de la Fundació Bach Zum Mitsingen.
Serà el diumenge 11 a les 17,30h a la
carpa de la pl. Sant Ramon.

79440
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ballada de

Gitanes

homenatge als 40 anys

Amb motiu del 40è aniversari de la Festa de Tardor, la
Comissió de Festes també ha posat en marxa els exballadors de gitanes de la ciutat, per oferir-nos una ballada
espectacular a l’envelat, just després del Concert de la
Cobla Sant Jordi, que en farà l’acompanyament.
Amb 30 parelles damunt del parquet, amb més de 5 generacions de dansaires, amb balladors encara en actiu
dins l’Esbart Sant Marçal i amb un octogenari i entrenyable Joaquim Puig al peu del canó, podrem comprovar
com els balladors de sempre no han perdut ni una mica
de pistonada.

Fotograﬁa cedida per Andreu Salillas, del moment en què el Mestre
Sebastià Garriga lliura la partitura de la Polca de Cerdanyola
a un jovenisim ballador, Àlvar Francisco.
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Albà

Toni

AUDIència I-REAL

Advertència: Qualsevol semblança
amb la realitat és pura coincidència.
“Hi havia una vegada un rei...”
Així comencen molts contes i llegendes populars que continuen fascinant
les ments més innocents de la nostra
societat. Aquestes ments imaginen
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móns meravellosos que li són totalment inaccessibles. Per això volen
saber-ne tots els detalls i en aquest
intent de conèixer com funcionen,
poder imitar-los en les seves maneres
per ser com ells... o això creuen.
Imaginem un estat modern on el cap

SANT MARTÍ 2018
d’estat és un monarca que un dia ha
de presidir un acte oﬁcial, una AUDIÈNCIA (IRREAL en el nostre cas),
davant un públic integrat per tota la
premsa nacional i internacional.
Aquest personatge fa una insòlita
roda de premsa on el públic-premsa
pot preguntar el què vol saber.... Bé,
el què volen saber els milions de
ments innocents que llegeixen i miren la tele per “devorar” un món que
els fascina...
“El teatre és una mentida feta com si
fos veritat.”
Tinoa Blayon
AUTOR Toni Albà
ACTORS Toni Albà
DIRECCIÓ Toni Albà
Música Antonio Santoyo
Disseny de maquillatge Anna Moixí
i Assumpta Solé
Maquillatge Moichido Watashi
Perruca Damaret
Vestuari Moichido Watashi
Fotograﬁes Carles Pujadas
ESPECTACLE PRODUÏT PER Toni Albà
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el sant martí
dels

Infants

Com sempre, la majoria d’activitats
de la Festa de Tardor de Cerdanyola
s’adreça a un públic eminentment
familiar. Això no treu que el programa inclogui un bon grapat d’activitats especíﬁcament per als infants.
El divendres, per exemple, es presentarà a l’Ateneu la Mostra de
Curts i Treballs Audiovisuals de les
Escoles de Cerdanyola.

El museus es convertiran en escenaris i, així, al MAC Can Doménech
es representarà l’espectacle de titelles “Les Fades de Cerdanyola”,
mentre que a Ca n’Ortadó s’explicaran els “Contes i llegendes de Sant
Martí”.

Durant la festa també hi haurà espai per al circ, amb la Cia Pessic de
Circ, que presentarà l’espectacle
“Sidecar” i la Moi Jordana Cia de
Circ amb “Mr. Airet”.

Activitats
del dilluns
a l’Abat Oliba
Com cada any, la plaça de l’Abat
Oliba es convertirà en el centre
neuràlgic de la Festa de Tardor
amb tot d’activitats pensades
per als infants, des de Jocs inﬂables ﬁns a l’Espai dels més petits, passant pel Taller Sensorial
de Plastilina creativa de Grup
Catalònia, pensat per despertar els sentits. També es podrà
gaudir d’una exhibició de ball
de l’Escola Somnis Dance Studio
i de l’animació infantil i les cançons de Jordi Tonietti.
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Jordi

Tonietti

Jordana

moi

fem una festa?

Espectacle participatiu on es combinen jocs i danses.T othom s’hi pot
apuntar i passar una bona estona.
La música sona en rigorós directe
amb un repertori que inclou temes
populars i de creació pròpia. Dilluns
12 a les 12,15 a la pl. Abat Oliba.

Mr. ALRET
El mateix dilluns a les 16h i a la pl. Sant
Ramon, tindrem Mr. Alret, comediant,
malabarista, manipulador d’objectes,
equilibrista i acordionista de professió. És un personatge excèntric que
té un carrer propi, on ens submergirà
en el seu univers humorístic a través
del joc, transportant-nos a un món de
màgia, humor i fantasia. Espectacle
per a tota la famíla, circ clàssic amb
dossis de contemporaneïtat. Senyores
i senyors, nens i nenes, pasin i vegin, i
sobretot gaudeixin de l’espectacle.
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Fi de festa
amb
remember show
La Comissió de Festes ha programat
com a ﬁ de festa una cita remember
amb les cançons de la teva vida.
Recordes quan ballaves amb les
cançons de Grease? O els clàssics
del mític Michael Jackson o la Madonna? O els esperats hits de l’estiu d’en Georgie Dann?
Ara, amb Remember Music Show
podràs gaudir de les cançons que
t’han acompanyat durant tota la
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teva vida, música de totes les èpoques que et transportaran.
Aquest espectacle musical de 2
hores et convida a fer un viatge en
el temps a través de la música, el
vestuari i les coreograﬁes més ballables dels anys 60, 70, 80 i 90.
Un xou divertit, fresc i molt ballable per gaudir d’una tarda inoblidable, el dilluns a les 17,30h a la
carpa de la pl. Sant Ramon.
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Marató

de
donació
de sang

La Festa de Tardor de Cerdanyola també acollirà
una Marató de Donació
de Sang el dimarts 13 de
novembre, de 10 a 22h,
al Teatre de l’Ateneu.
Cada any milers de ciutadans necessiten sang,
plaquetes o plasma per
superar els tractaments
mèdics. A Catalunya,
cada dia calen 1.000 donacions per atendre les
necessitats dels malalts.

Pot donar sang qualsevol persona
sana entre 18 i 65 anys que pesi més
de 50 quilos. Cal tenir aquest pes
mínim, perquè en cada donació es
recull una quantitat estàndard per a
tots els donants (450 ml).
Es recomana que les dones donin
sang un màxim de tres vegades l’any
i els homes un màxim de quatre,
sempre respectant que, entre donació i donació, ha de passar un mínim
de dos mesos.
A diferència del que passa quan un
es fa una anàlisi de sang, quan fem
una donació, no cal estar en dejú.
Fins i tot és recomanable haver fet
un àpat normal.
Recordeu, amb cada donació de
sang es poden salvar tres vides. Val
la pena.
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Aquests
mEravellosos

40 anys
UNA FESTA DE TOTHOM
AMB HISTÒRIA

Tot estava per fer i, tot era possible
en aquell 1978. Estaven passant
moltes coses. Hi havia il·lusió, esperança, i sortíem de la llarga nit del
franquisme. Érem joves.
Va ser durant 1978, uns temps predemocràtics, quan van arribar els
ajuntaments democràtics i la “comi”
ja funcionava. Estarem d’acord que,
amb les circumstàncies que es donaven en aquells moments, va ser
força meritori. Un grup de joves cerdanyolencs, que ja ens movíem en
diferents àmbits locals, vam posar
ﬁl a l’agulla en la recuperació de la
Festa de Sant Martí, la Festa Major
del Roser de Maig, la revetlla de

Sant Joan i el Carnestoltes. Naixia la
Comissió de Festes al barri de Sant
Ramon, en un conegut local, punt
de trobada de la majoria d’entitats
del poble per la manca de locals
adequats on reunir-se la gent amb
idees associatives. Aquestes recuperacions van ser molt importants
per la nostra identitat local. Ara, la
Comissió de Festes de Sant Martí ha
continuat treballant perquè aquest
esdeveniment cultural continuï viu
entre nosaltres i aquest any en fem
quaranta!!!

PDCAT
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Recuperar el passat, i mantenir
vives tradicions i expressions populars, és una bona forma de fer
presents els signes d’identitat dels
pobles. Recuperant, però, al llarg
dels anys, obrint-la als nous aires i a
les demandes actuals.
Ara passats tots aquests anys, es
veu la feina feta que perdura. No
va ser fàcil, moments complicats,
de tensió, però, amb l’objectiu clar.
Des del principi vam apostar per la
cultura popular i tradicional, la que
fa i sent la gent. Tan senzill com això.
Aquesta manera de fer reforça la
pròpia identitat. Durant aquests
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quaranta anys, la nostra aposta per
la cultura popular, aquesta manera
de fer, colze a colze, amb la gent, ens
ha fet imbatibles i arribar ﬁns avui.

Les millors
Rostisseries
de Cerdanyola

Carrer Sant Medir 3,
Carrer de Goya 66,
Carrer Sant Ramon 228
Cerdanyola del Vallès
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És el nostre ADN. La cultura
que fa la gent de Cerdanyola,
de la qual en formem part. És la
nostra identitat i com ja hem dit
més amunt, no ha estat fàcil arribar ﬁns aquí, però aquí estem,
i en fem quaranta……
Aquesta cultura popular s’ha
anat plasmant amb la Festa de Tardor i en el transcurs dels anys. Tant
és que sigui d’arrel popular o bé la
més actual, no es pot oblidar. Això
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Durant aquest any i ﬁns la propera Festa de Tardor la Comissió ha programat diversos actes
per commemorar l’aniversari. El contacontes per a adults, l’Esmorzar de verema i La Nit
d’estels, ja s’han fet. Ara ens queda per viure l’Expo Urbano, que serà un esdeveniment on
ens podrem retrobar en les fotos que José Rodriguez Urbano ha fet durant aquests 40 anys i
també una gran sorpresa de cara a l’any que ve que no podem desvetllar.

forma part d’un llegat cultural viu,
potent, integrador, engrescador i
plural.
No ens equivoquem, un fet tradicional, com la Festa de Tardor, que
trobem arrelat en la cultura, en el
nostre poble, ens permet desxifrar
el moment actual. La festa, aquest
model festiu dels nostres pobles i
viles té aquesta funció, relligar la
comunitat local, provocar-la a participar en la celebració d’ella mateixa.

En deﬁnitiva, aquesta és la funció
del nostre model festiu, dedicar un
espai temporal a que la societat,
tots els membres que hi conviuen,
un espai natural i cívic on retrobarse periòdicament.
“Una festa activament participada
i participativa.”

40 ANYS
DE FESTADDICCIÓ !!!!!

AGRAÏMENTS
La Comissió de Festes Sant Martí agreix l’esforç de totes aquelles persones que van iniciar la
Festa de Tardor ara fa 40 anys, i
també a aquelles que al llarg de
tots aquests anys l’han promogut, l’han continuat i han participat d’ella.
Molt especialment a totes les
persones que ja no hi són i també als qui han dedicat i dediquen l’esforç a fer-ho millor.
En aquest punt, cal esmentar
la col·laboració inestimable de
les empreses implicades o collaboradores, els patrocinadors,
les entitats, les associacions,
els grups locals, els comerciants i tots els veïns i veïnes de
la ciutat.
També agrair de forma especial
a les institucions públiques i al
personal de l’Ajuntament que
vetlla pel bon funcionament de
la Festa, i a vegades anant més
enllà de les seves obligacions i
amb la voluntat de fer que tot
plegat surti el millor possible.
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la

Festa

serà nostrA
Aquest any 2018 posem la igualtat com a valor central de les
Festes de Sant Martí i seguim
apostant per erradicar qualsevol
situació de violència heteropatriarcal.
Per aquest motiu durant les festes ens sumem a la campanya
“La Festa és Nostra”, amb l’objectiu d’implicar a tothom en contra
qualsevol forma de violència.
LA FESTA ÉS NOSTRA
Recorda....No és NO!
-No em molestis
-Sí, vaig vestida com vull
-No en tinc ganes
-Sí, vull gaudir de la festa
-No ballaré amb tu si no vull
-Sí que estimo a qui jo trio
-No és excusa l’alcohol
-La festa és per gaudir-la

Expo Urbano
LES
DE LAFESTA

Fotos

Cerdanyola es vol convertir en la
sala d’exposicions més gran del
món. I pensa a participar en el Rècord Guiness.
Així és com s’ho ha plantejat la Comissió de Festes per commemorar
el seu 40è aniversari. Onze espais
exteriors de la nostra ciutat acolliran un total de 310 metres de lona
impresa amb fotograﬁes d’aquests
40 anys de la Festa, signades pel
fotògraf cerdanyolenc José Rodríguez Urbano.
Des de la Comi conviden tothom
que algun cop ha participat a la
Festa a trobar-se en les fotograﬁes
i a fer-se una selﬁe per publicar-la
a Instagram.
Les lones de l’Expo Urbano es podran trobar a les tanques dels collegis Guiera, Saltells i Sant Martí i
de l‘Institut Jaume Mimó, a la de la
Llar d’Infants Patufet i en diferents
espais de la plaça Viladomat - Ca
n’Altimira.

Qui és pepe urbano
Nascut a Puertollano (Ciudad Real) l’any
1947, José Rodríguez Urbano s’instal·la
amb la seva família de molt jovenet a Cerdanyola, on comença a descobrir la que
seria la seva autèntica passió, la fotografia. Ha aconseguit nombrosos premis en el
món de la fotografia i a Cerdanyola és considerat com el fotoperiodista més prolífic i
constant. Té imatges de la Cerdanyola que
molts ja no recordem i, com no podia ser
d’una altra manera, de la Festa de Tardor
des de els seus orígens.
Ell ens ha volgut obsequiar amb la cessió
dels seu llegat fotogràfic i nosaltres, com a
persones agraïdes a qui ens obre aquesta
finestra als records, també li volem oferir
el nostre homenatge en forma d’exposició
antològica.
Gràcies Pepe!
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