Nota de premsa
Terrassa, 14 de juny de 2019

Terrassa es prepara per viure una Festa Major
participativa del 28 de juny al 3 de juliol
Enguany la programació inclou 350 propostes per a tots els públics

Terrassa es prepara per celebrar la seva Festa Major 2019, del 28 de juny al 3 de
juliol, que presentarà una àmplia i variada programació, farcida d’activitats musicals,
culturals, socials, esportives o de lleure per a tots els públics amb un total de 350
propostes lúdiques i festives a diferents indrets de la ciutat.

Actes institucionals de la Festa Major
Com és tradicional, l’alcalde de Terrassa presidirà el divendres 28 de juny a la tarda
els actes d’inici de la Festa Major. A les 18 h, l’alcalde, acompanyat del regidor o
regidora de Cultura, assistirà a l’encesa del Ciri de Festa Major en honor als sants
patrons de la ciutat, Sant Pere, Sant Cristòfol i Sant Valentí, al vestíbul de
l’Ajuntament. Posteriorment, a les 20 h, repicaran les campanes de tota la ciutat i
entrarà al Raval de Montserrat el Drac de Terrassa, donant el tret de sortida a la
programació de Festa Major.
Tot seguit es procedirà a la lectura del pregó de Festa Major, que aquest any anirà a
càrrec de l’actor i director teatral Pep Pla. Aquest acte disposarà d’intèrpret de
llengua de signes i reserva d’espai per a persones amb dificultats auditives. Després
de la lectura del pregó, l’alcalde farà l'obertura oficial de la Festa i actuaran els
Gegants de Terrassa, els Bastoners de Terrassa, els Nans de Terrassa i l’Àliga de
Terrassa, acompanyats per la música dels Ministrils del Raval. Cap a les 20.30 h, es
revelarà un dels secrets més ben guardats de la Festa Major de Terrassa: el
descobriment del Capgròs de l'Any, que ha estat realitzat i donat a la ciutat per
l’artista Jordi Grau.
L’alcalde de Terrassa presidirà també els actes tradicionals del diumenge de Festa
Major, a partir de les 9.45 h: seguici d'autoritats, ofici solemne a la Catedral del Sant
Esperit, sortida d'ofici, ball de plaça amb tots els membres de la Corporació
Municipal a la plaça Vella, actuacions dels grups de cultura popular i l’exhibició
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castellera al Raval de Montserrat, que enguany comptarà amb la Colla Joves Xiquets
de Valls com a colla convidada, a més de les dues colles locals, Minyons de
Terrassa i Castellers de Terrassa.
Aquest any, el penó de la ciutat el portarà la colla castellera Minyons de Terrassa
amb motiu del seu 40è aniversari.

Oferta musical per a tothom
La Mala Rodríguez, Els Catarres, Boney M, Kiko Veneno i Oques Grasses formen
part de les propostes musicals més destacades del programa musical de la Festa
Major de Terrassa 2019. Un conjunt d’actuacions musicals entre les que apareixen
noms amb una dilatada trajectòria internacional juntament amb destacats
representants del talent local més emergent.
Desprès de donar-se a conèixer l’any 2011 i amb una carrera musical plenament
consolidada, el divendres 28 de juny, a l’escenari del parc dels Catalans, Els
Catarres portaran a Terrassa el seu darrer treball “Tots els meus principis”.
Dissabte 29 de juny, també al parc dels Catalans, serà el torn de La Mala Rodríguez.
L’artista de Cadis, amb una llarga trajectòria musical en el món del hip hop, va
publicar el seu primer àlbum amb només 21 anys i en porta 20 cantant sobre les
dones, sobre el seu apoderament i sobre tot allò que les afecta.
El mateix dissabte, a l’escenari de la plaça Nova, serà el torn per a l’actuació d’un
dels conjunts internacionals més coneguts de la música disco: Boney M, que ha
venut més de 170 milions de discos arreu del món en la seva dilatada trajectòria
musical. El grup portarà a Terrassa alguns dels èxits més coneguts de la seva
carrera.
Una oferta musical que dissabte comptarà amb l’actuació de l’orquestra Montgrins a
la plaça Vella, que serà l’encarregada de posar música al tradicional ball de revetlla
de la Festa Major d’aquest any.
I el dissabte 29 de juny també actuarà a l’espai jove de Festa Major, a la Carpa de
Vallparadís, un històric del flamenc-pop espanyol, el cantant i músic originari de
Figueres Kiko Veneno, amb més de 40 anys d’exitosa carrera musical a les
espatlles, que presentarà el seu últim treball “Sombrero Roto”.
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Diumenge 30 de juny, la Fundación Tony Manero actuarà a la plaça Vella, on el
conjunt barceloní, una referència dins l’escena del funk nacional, desplegarà el seu
ampli repertori de temes propis i clàssics de la música disco.
També diumenge, el quartet femení Las Migas portarà la seva música, amb el
flamenc com a base, a l’escenari de la plaça Nova, on presentarà el seu nou treball
“Cuatro”.
El mateix diumenge, dins de la programació a l’espai jove de Festa Major, a la Carpa
de Vallparadís, serà el torn per a un dels conjunts catalans emergents amb més
projecció. Els osonencs Oques Grasses, que presentaran a Terrassa el seu darrer
treball discogràfic “Fans del Sol”.
L’oferta musical de diumenge es completarà, entre d’altres propostes, amb l’actuació
de Joan Rovira a la plaça Vella. Rovira va ser l’artista revelació dels Premis
Enderrock del 2016 per votació popular amb una proposta musical que combina la
música festiva i la música més personal i d’autor.

Espai destacat per a les formacions locals i el talent femení
L’oferta musical de Festa Major també reserva un espai destacat per a les
formacions i el talent local amb la presència d’artistes i conjunts de la ciutat dins de
la programació d’aquest any. És el cas de Lildami (diumenge 30 al parc dels
Catalans); la Nit de Gospel, amb l’actuació de diferents formacions locals (divendres
28 a la plaça Nova); Atenea Carter & The Mighty Might (diumenge 30 a la plaça
Vella); l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 (dissabte 29 al Raval de Montserrat); o la
Banda de Terrassa (diumenge 30 al Raval de Montserrat), entre d’altres.
Un programa musical de Festa Major que compta amb un destacat protagonisme del
talent femení amb actuacions com les de Las Migas, La Mala Rodríguez, Tribade o
Atenea Carter, entre moltes altres artistes.
Les propostes musicals també comptaran amb la vuitena edició de l’Espai Vapor,
que enguany es celebrarà els dies 28, 29 i 30 de juny i que comptarà amb un total de
15 actuacions musicals entre les que destaquen el conjunt madrileny Carolina
Duarte que divendres 28 de juny portarà a Terrassa el seu punk indie presentant el
seu primer treball discogràfic. També passaran per l’escenari ubicat al Vapor
Ventalló formacions com Joe Crepúsculo, La Plata, Los Ganglios o The Crab Apples.
A més, i després de l’èxit assolit l’any passat, els djs Amable i Coco, residents de les
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sales Razzmatazz i Apolo de Barcelona, tancaran de nou les nits de divendres i
dissabte a l’espai Vapor.
Per últim, cal afegir que, malgrat la renúncia a participar en l’organització del Jove de
Festa Major, anunciada per algunes de les entitats que formen part del Consell de
Joves de Terrassa, l’Ajuntament garanteix la programació musical prevista a l’espai
jove de la Carpa de Vallparadís, que aquest any presenta una oferta molt destacada
i de reconegut nivell.
Les actuacions musicals, que tindran lloc a la Carpa de Vallparadís (a la zona del
Torrent de la Font d’en Sagrera del parc) seran les mateixes que s’havien proposat
al propi Consell de la Joventut: s’iniciaran el divendres 28 de juny amb l’actuació del
grup de hip hop saragossà, Rapsuskley, un dels referents estatals del gènere. El
dissabte 29 de juny serà el torn de Kiko Veneno, que presentarà el seu últim treball
“Sombrero Roto”, mentre que diumenge 30 de juny, arribarà a l’espai jove el grup
Oques Grasses, que portarà la seva darrera proposta discogràfica “Fans del sol”.

Novetats de la Festa Major 2019
Enguany, el dissabte 29 de juny es projectarà un vídeo mapping a les façanes de les
esglésies que conformen el conjunt monumental de la Seu d’Ègara. La activitat, que
es va estrenar per primera vegada el desembre de 2018, és un espectacle
audiovisual de llum i so que ajudarà el visitant a conèixer el ric patrimoni de la Seu
d'Ègara, sobretot l'excepcionalitat de les pintures i els retaules, a través de la
recreació digital i l'animació. Aquesta iniciativa vol contribuir a donar impuls a la
candidatura de la Seu d'Ègara a Patrimoni Mundial de la Unesco. El passat mes
d'octubre la candidatura va ser incorporada a la Llista Indicativa de Patrimoni
Mundial, un pas imprescindible per poder presentar la posterior candidatura formal
davant d’aquest organisme internacional. Els horaris de les projeccions són: dissabte
29 de juny a les 22 h, 22.30 h, 23 h, 23.30 h 24 h, 0.30 h, 1 h, 1.30 h i 2 h
(aforament limitat a l’espai).
Cal destacar també la segona Mostra de Foc Infantil que aplegarà les nombroses
colles de la ciutat que tenen colla infantil (Colla Infantil del Drac i Bruixes de Can
Boada, Els Bitxaires, Colla Infantil Balrogs, Colla Infantil Diables de la Maurina, Colla
Infantil del Drac de Terrassa i la Colla Infantil Diables de Sant Pere Nord). Aquesta
activitat es farà el diumenge 30 de juny a partir de les 21.30 h a la plaça de Ricard
Camí.
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Activitats esportives i oci saludable
Enguany s’han programat al voltant d’una quarantena d’activitats esportives (37)
durant la Festa Major 2019 en les que participaran més d’una vintena d’entitats de la
ciutat que aproparan l’esport a milers de terrassencs i terrassenques (l’any passat, al
voltant de 4.500 persones van participar activament com a esportistes a les diferents
activitats programades).
Cal destacar que la realització de totes aquestes activitats és possible gràcies a la
col·laboració desinteressada de prop d’un centenar de persones vinculades a clubs i
entitats esportives de la ciutat.
Aquest any, i com a novetat, el Torneig de Bàsquet Nocturn 3x3 deixa la seva
tradicional ubicació al parc de Vallparadís i es celebrarà al Pavelló Municipal de Can
Parellada, amb premis per a totes les categories. El torneig es disputarà des de les
20 h de diumenge 30 de juny i fins a la matinada de dilluns 1 de juliol. Les
inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar fins el proper 27 de juny al Servei
d’Esports de l’Ajuntament de Terrassa (Casa Soler i Palet, carrer de la Font Vella,
28) al Club de Bàsquet Can Parellada (carrer d’Amèrica, 1) i al Consell Esportiu del
Vallès Occidental Terrassa (Edifici Xalet, carrer dels Jocs Olímpics, 7).
D’altra banda, el dissabte 29 de juny a partir de les 19.15 h es celebrarà la XL Cursa
Atlètica Popular Gran Premi BBVA, que enguany, i per primera vegada, estarà
organitzada pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. La prova consta
d’un recorregut de 5 quilòmetres per adults i d’un recorregut d’un quilòmetre per als
més petits. Les inscripcions es poden realitzar a través de la pàgina web
http://www.ceterrassa.com fins al 26 de juny a les 20 h per poder entrar en
classificació i fins al divendres 28 de juny fora de classificació.
El mateix dissabte 29 de juny a les 10h es celebrarà la XXXII Pedalada Popular de
Festa Major - Decabike organitzada per la Comissió Festa de la Bicicleta i Decathlon
Terrassa amb sortida a la Plaça de Ricard Camí i arribada al Pla del Castell. Les
inscripcions es poden realitzar fins dijous 27 de juny a les 18 h al Servei d’Esports de
l’Ajuntament de Terrassa (carrer de la Font Vella, 28) a la botiga Decathlon Terrassa
(avinguda del Tèxtil, 1) i a Cicles Morenito (carretera de Montcada, 398) o el mateix
dissabte a la sortida i fins les 9.45 h.
Des del Servei de Salut Comunitària s’instal·laran dos punts informatius sobre el
consum d’alcohol i drogues a càrrec de l’entitat Energy Control. Dissabte estaran
situats a la zona del Torrent de les Bruixes a Vallparadís i diumenge a la plaça
Didó, de deu de la nit a dues de la matinada. Aquesta proposta ofereix una
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intervenció educativa presencial que proporcionarà informació i acompanyament des
d’una perspectiva preventiva i de reducció de riscos en l’àmbit del consum, procurant
facilitar un ambient respectuós amb l’entorn, així com reduir els riscos associats al
consum d’alcohol, cànnabis i altres substàncies.

Festa Major Infantil
Els més petits i les més petites també disposaran, com cada any, d’un espai pensat
especialment per als infants i les seves famílies amb la Festa Major Infantil, que se
celebrarà al parc de Vallparadís els dies 29 i 30 de juny i 1 de juliol. L’inici de la
Festa Major infantil serà dissabte 29 de juny a les 18.45 h amb l’arribada del Xuli
Vert i la lectura, per primera vegada, del pregó de la Festa Major Infantil 2019 a
càrrec del Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència de Terrassa (CMIAT),
l’òrgan de participació infantil i juvenil de Terrassa format per infants i adolescents
d’entre 10 i 14 anys, provinents de diversos centres educatius i entitats de lleure de
la ciutat.

Cloenda de la Festa Major de Terrassa 2019
Dimecres 3 de juliol a les 22.30 h tindrà lloc el tradicional Castell de Focs a la cruïlla
de l’avinguda de l’Abat Marcet i l’avinguda de Josep Tarradellas a càrrec de la
Pirotècnia Tomàs. Enguany està previst cremar 190 quilos de pólvora en un
espectacle pirotècnic que tindrà una durada aproximada de 18 minuts.
A partir de les 23 h, les Havaneres a càrrec del grup Les Anxovetes acompanyades
del tradicional Rom Cremat, servit per la Corporació Municipal, posaran el punt i final
a la Festa Major de Terrassa 2019.

Stics de Festa Major i sarsaparrella La Modernista
Un any més, durant la Festa Major de Terrassa es podran adquirir els Stics de Festa,
un producte de temporada de la cistella de Terrassa Gastronòmica. Es tracta d’una
iniciativa impulsada l’any 2014 pel Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i
Comarca i que compta amb la col·laboració de Terrassa Gastronòmica. L’Stic de
Festa es un producte en forma d’estic d’hoquei dolç, amb xocolata, o salat que vol
simbolitzar el fet d’estar de festa a través de dos emblemes de la ciutat, com són
l’hoquei i la Festa Major. L’Stic de Festa es pot adquirir contactant amb el Gremi de
Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca (gremiflequers@cecot.org) o als
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establiments: Pastisseria Forn Progrés, Pans Aribau, Forn Pastisseria Morató, Forn
Santa Llúcia, Pastisseria La Rutlla, La Tahona de l'Oscar, Forn Carné, La Rasa,
Fleca Torres, Forn Turull i Zaguirre Pastisser. Més informació a:
www.visitaterrassa.cat/terrassagastronomica.
A més, durant la Festa Major d’aquest any, els terrassencs i les terrassenques
podran gaudir de la sarsaparrella La Modernista, una beguda que es va presentar en
la darrera edició de la Fira Modernista i que s’ha recuperat amb l’objectiu de
convertir-la en un producte de referència i en una beguda típica de la ciutat que es
pugui trobar al llarg de tot l’any i, sobretot, coincidint amb els diferents
esdeveniments que se celebren a Terrassa, com es el cas de la Festa Major. Més
informació a: www.terrassa.cat/festamajor.

Festa Major Solidària 2019
Diumenge 30 de juny a partir de les 18 hores la zona de la rambla d'Ègara - parc
dels Catalans acollirà una nova edició de la Festa Major Solidària, on les entitats
terrassenques en l'àmbit de la cooperació internacional donaran a conèixer un any
més la tasca que fan en els països en vies de desenvolupament. Una mostra que
anirà acompanyada dels ritmes de diferents latituds del món, degustacions de
begudes i menjars d'altres indrets o tallers infantils entre altres activitats, tot plegat
amb l'objectiu de mostrar el treball que es fa per millorar la situació de països
empobrits i les problemàtiques que provoquen les desigualtats al món. Amb la
participació de les entitats del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
Internacional. Les actuacions musicals d’aquesta edició aniran a càrrec del grup
senegalès Seneàfrica i de l’àrab Salam Grup.

Festa Major lliure d’agressions i comportaments sexistes
En el marc del procés iniciat a Terrassa el gener del 2019 per a l’elaboració del
“Protocol per un espai públic d’oci lliure de sexisme, assetjament i agressions
sexuals vers les dones i d'LGTBIfòbia”, enguany el Servei de Polítiques de Gènere i
el Servei LGTBIQ de l’Ajuntament de Terrassa organitzen la presència de dos Punts
Liles i+ (punts informatius i d’atenció davant d’agressions sexuals, comportaments
sexistes i LGTBI-fòbics) a la Festa Major.
Un d’aquests Punts Liles i+ estarà ubicat, amb dues professionals, a l’espai jove de
la Festa Major, a la Carpa de Vallparadís, i funcionarà el divendres 28 de 20 a 4.30
h, el dissabte 29 de 23 a 4.30 h i el diumenge 30 de 20 a 0 h. L’altre Punt Lila i+
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estarà situat al parc dels Catalans i funcionarà el divendres 28 de 22 a 0.30 h, el
dissabte 29 de 0 a 2.30 h i el diumenge 30 de 23 a 2.30 h. Ambdós Punts Lila i+
comptaran també amb una parella de professionals itinerant que informarà i atendrà
totes les persones que ho necessitin.
A més, per a qualsevol incidència, el punt de la Policia Municipal situat a l’atri de
l’Ajuntament de Terrassa, al Raval de Montserrat, atendrà les possibles
intervencions derivades d’aquests casos.
Aquestes accions s’emmarquen en la campanya “Només un sí és un sí” que els
serveis de Polítiques de Gènere i LGTBIQ impulsen per prevenir les agressions
sexuals, la LGTBI-fòbia i els comportaments sexistes. Aquesta campanya es
complementa amb la difusió de diferents materials de conscienciació (postals, díptics
i adhesius) i de diferents hashtags (#nomésunsíésunsí #stopsexisme #stoplgtbifòbia)
a les xarxes socials. A més a més, de la mateixa manera que l’any passat, a
Vallparadís s’habilitarà també un photocall, activitat que es proposa fer servir per
mostrar el rebuig a tot tipus d’agressions sexistes i LGTBI-fòbiques per part de les
persones que hi participin.
I també, com ja es va fer en l’anterior edició, s’oferirà una formació específica (amb
la col·laboració de l'entitat Creación Positiva), per reconèixer quan es produeix una
agressió sexual, un comportament sexista o LGTBI-fòbic i el circuit que cal seguir en
cada cas, a tot el personal que participarà en els espais de Vallparadís i el parc dels
Catalans (membres de les entitats, personal de les barres dels bars, personal de
seguretat, voluntariat de Creu Roja i personal municipal). Aquesta formació també
s’oferirà al personal que treballi en altres espais de la Festa Major.
Per últim, l’Ajuntament, en col·laboració amb l'empresa que gestiona el servei de bus
(TMESA), ha decidit, com ja és habitual, ampliar l'horari dels autobusos de les línies
2, 3, 4, 5, 8 i 9 durant els dies de Festa Major fins a les tres de la matinada. També
s’allargarà el Bus de Nit de divendres i dissabte fins a les cinc de la matinada i la
línia 9 allargarà el servei el diumenge fins a les cinc de la matinada, per tal d’oferir
servei a la parada més propera de la Carpa de Vallparadís (parada Arxiu Comarcal).
Tots aquests serveis de transport nocturn, comptaran amb el servei de "parada
intermèdia". Aquest servei, restringit a dones, menors de 16 anys, gent gran i
persones en situació de discapacitat; ofereix la possibilitat de sol·licitar parades
intermèdies, només de baixada i no de pujada, entre dues parades fixes de la ruta.
La baixada s’efectuarà per la porta davantera de l’autobús i la parada es farà on, a
criteri del conductor, es compleixin les condicions de seguretat més adients.
Més informació a www.terrassa.cat/festamajor.
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