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FESTA MAJOR INFANTIL 2018

30 de JUNY, 1 i 2 de JULIOL
Parc de Vallparadís

A partir del dissabte 30 de juny a la tarda i fins el
dilluns 2 de juliol, el parc de Vallparadís es transforma,
el color verd del parc es va enriquint amb un munt de
nous colors, s’omple de sensacions i emocions, i en
qualsevol raconet els jocs, els tallers i els espectacles
en són protagonistes.
Circ, teatre, màgia, contes, música, i enguany també
cinema , conjuntament amb jocs i tallers, ompliran el
parc fent-nos viure moments emotius, sorprenents,
divertits, captivadors i màgics durant els tres dies de
la Festa Major Infantil.

Espectacle d’animació cent per cent musical i en
directe, de caire fresc, dinàmic i festiu, amb cançons
i danses de tota mena i de repertori propi que van
des la rumba al funky, passant per l’ska i el rock’n
roll. Durant tot l’espectacle es cerca la complicitat
i participació, d’una o altra forma, de tot el públic:
xics i grans. Es tracta d’un espectacle ple de ritme
i de festa, amb la força d’una banda de 2 músics
trepidants.
Parc de Vallparadís. Pla del Castell (Espai D)

Multitud d’activitats i propostes pensades per gaudir
i compartir en família. Algunes ja tradicionals i altres
més noves, com ara la proposta del Cinema a la
Fresca del dissabte al vespre.
El dilluns al matí el parc de Vallparadís esdevindrà de
nou una explosió de colors i festa, amb la xocolatada,
els espectacles, els tallers i les activitats de les
entitats culturals i esportives, la festa de l’aigua... I
a la tarda l’arribada al parc de la Cercavila Infantil
de Cultura Popular de Festa Major, enmig d’un munt
d’activitats i espectacles de cap a cap de Vallparadís.
Tres dies plens d’entreteniment, imaginació i il·lusió
per a tota la família.

DISSABTE, 30 de JUNY
De 17.30 a 19 h
EN BUSCA DEL TRESOR D’EN PERE I LA VALENTINA
Un joc de pistes que comença al parc de Vallparadís
i transcorre dins de la Seu d’Ègara fins a trobar el
tresor que hi han amagat els 2 germans.
Places limitades a grups de 5 infants cadascun.
Sortides de grups: 17.45 h, 18 h, 18.15 h i 18.30 h
Organitza: Edicions La Llançadora
Col·labora: Museu de Terrassa i la Parròquia de Sant Pere
Parc de Vallparadís. Pla de Cal Guardiola (Espai E)

De 19 a 21 h
ESPAI DE JOCS DE PESCA
Petit espai on en petites piscinetes i cubells podrem
jugar a pescar diferents objectes.
Parc de Vallparadís. Hortes dels Frares (Espai A)
GRAN LUDOTECA DE JOCS TRADICIONALS
Veureu córrer un avi darrera la rutlla, aprendreu a
fer ballar la baldufa i els més petits us prepararan
deliciosos àpats tot jugant a la fireta! Més de 30 jocs
diferents.
En uns cartells s’explica com es juga i l’origen de
cada joc i aprendrem a jugar amb jocs de sempre
Parc de Vallparadís. Pla de Cal Guardiola (Espai E)

A partir de les 18.45 h
FESTA MAJOR INFANTIL
Arribada de la XULI VERT

ESPAI DE CASTELLS DE SORRA
Amb l’ajuda de diferents elements i motlles podrem
donar forma a piles de sorra i crear diferents figures,
tal i com si fóssim a la platja.
Parc de Vallparadís. Hortes dels Frares (Espai A)

19 h
LA CIA. CARLES CUBERES
Ens presenta l’espectacle:
CASSOLES, OLLES I CANÇONS

IXMENUTS
Espai de jocs i psicomotricitat per als més menuts de
0 a 3 anys.
Parc de Vallparadís. Pla del Castell (Espai C)

DIUMENGE, 1 de JULIOL

TALLER DE TEATRE DE TITELLES
En teatrins de grans dimensions i amb l’ajuda de
molts i diferents titelles, podrem jugar a crear les
nostres pròpies històries.
Parc de Vallparadís. Torrent Monner (Espai G)
20 h
CIA. ELS HERRERITA
Amb l’espectacle: THE FLAMINGOS
Per fi desprès de tota una vida duent el circ arreu del
món, The Flamingos tornen per primer cop, ridículs,
rancis, passats de moda i de dubtós bon gust,
ells malgrat la seva experiència són incapaços de
reconèixer on està el veritable talent i no només això:
a sobre ho volen amagar.
Acords i desacords faran que sobre la marxa la
funció no s’aturi i aquí no ha passat res. O si.
The Flamingos es un espectacle de circ per tota la
família on els malabars, l’humor i els monocicles són les
eines dels artistes per ficar-se el públic a la butxaca.
Parc de Vallparadís. Hortes dels Frares (Espai B)

22 h
CINEMA A LA FRESCA
Amb la pel·lícula:
GRU3 EL MEU DOLENT PREFERIT
Després de ser acomiadat de la Lliga AntiVillanos per
no haver aconseguit atrapar el dolent que amenaça la
humanitat, Gru sofreix una important crisi d’identitat.
Però només caldrà que aparegui un misteriós
desconegut i li anunciï que té un germà bessó, el
qual desitja per sobre de tot seguir els menyspreables
passos del seu bessó Gru, perquè l’antic dolent
redescobreixi que bé senta fer el mal.
Parc de Vallparadís. Pla del Castell (Espai D)

12.30 h
CERCAVILA ITINERANT MUSICAL
A càrrec de la BALKAN PARADISE ORCHESTRA,
una fanfàrria femenina, festiva, inusual, original i
explosiva.
Itinerari: sortida de la Plaça Vella i recorregut pel
carrer Major, portal de Sant Roc, rambla d’Ègara, per
tornar a la mateixa plaça Vella
Organitza: La Xarxa Terrassa
18 h
LA JOANA ANDREU
Ens presenta l’espectacle:
LA MÀGIA DE JOANA ANDREU
Aquesta fantàstica maga i filla d’un dels mags més
reconeguts, ens presentarà el seu espectacle de
màgia per a infants on l’humor i la participació
del públic juguen el paper més important de
l’espectacle.
Parc de Vallparadís. Torrent Monner (Espai F)

De 18 a 20 h
ESPAI DE JOCS DE PESCA
Petit espai on en petites piscinetes i cubells podrem
jugar a pescar diferents objectes.
Parc de Vallparadís. Hortes dels Frares (Espai A)
GRAN LUDOTECA DE JOCS TRADICIONALS
Veureu córrer un avi darrera la rutlla, aprendreu a
fer ballar la baldufa i els més petits us prepararan
deliciosos àpats tot jugant a la fireta! Entre més de
30 jocs diferents. En uns cartells s’explica com es
juga i l’origen de cada joc, aprendrem a jugar amb
jocs de sempre
Parc de Vallparadís. Pla de Cal Guardiola (Espai E)

ESPAI DE CASTELLS DE SORRA
On amb l’ajuda de diferents elements i motlles
podrem donar forma a piles de sorra i crear diferents
figures, tal i com si fóssim a la platja.
Parc de Vallparadís. Hortes dels Frares (Espai A)
IXMENUTS
Espai de jocs i psicomotricitat per als més menuts de
0 a 3 anys.
Parc de Vallparadís. Pla del Castell (Espai C)
TALLER DE TEATRE DE TITELLES
En teatrins de grans dimensions i amb l’ajuda de
moltes i diferents titelles , podrem jugar a crear les
nostres pròpies històries.
Parc de Vallparadís. Torrent Monner (Espai G)
19 h
CIA. LA BLEDA
Ens presenta l’espectacle:
TUT-TURUTUT LA PRINCESA
La Princesa Bleda ha perdut el seu tresor. Avui,
que ha vingut tanta gent a veure-la, i no els el pot
mostrar! Amb la il·lusió que li feia! Ep: l’ha perdut…
o li han pres? Potser li ha robat el gripau blau? Ja se
sap que els prínceps tenen els dits llargs!
La Princesa Bleda emprèn un viatge per recuperar
el seu tresor. El trobarà, però en un lloc ben diferent
al que s’havia imaginat. I és que el seu tresor és ben
diferent a com ens l’havíem imaginat…
Parc de Vallparadís. Pla del Castell (Espai D)

20 h
LA CIA. EL QUE MA QUEDA DE TEATRE
Ens presenta l’espectacle:
ELS SECRETS DE MR. STROMBOLI
Mr. Stromboli és un firaire, un xerraire venedor
d’elixirs miraculosos que recorre pobles i fires
presentant els seus invents i els seus fenòmens.
Amb el seu carro ple d’andròmines, ens presenta a
la bella dama, que de tant menjar mill es va convertir
en au i a qui propulsarà en el divertit número del
canari canó, o el simi que va recollir a Borneo i a qui
ha ensenyat a fer trucs de màgia.
No ho dubtin ni un moment. Passin i vegin, i
descobreixin els secrets de Mr. Stromboli!!!
Parc de Vallparadís. Hortes dels Frares (Espai B)

DILLUNS, 2 DE JULIOL
10.30 h
INICI DE LA GRAN FESTA DEL DILLUNS
I comencem com sempre amb la tradicional
XOCOLATADA
Parc de Vallparadís. Horta dels Frares
A partir de les 11 h, inici de les activitats d’aquest gran
matí de Festa Major amb moltes activitats, jocs, tallers,
espais d’entitats culturals i esportives que es perllongaran
fins a les 13.30 h.
11 h
LA MAINADA AL MUSEU
CONTES DE PRINCESES
Per infants de 3 a 6 anys
Tradicionalment les històries de prínceps i princeses
acaben amb la frase: “(...) i van ser feliços i van
menjar anissos”. Però, no sempre és així.
Veniu a gaudir d’unes històries sorprenents.
Aquesta activitat està basada en el conte M’han
donat carbasses de l’escriptor Jordi Palet amb
il·lustracions de l’Ester Llorens.
Entrada gratuïta. Els infants han d’estar acompanyats
en tot moment per una persona adulta. Aforament
limitat.
Castell Cartoixa de Vallparadís, carrer de Salmerón,
s/n
TOC. TOC !
Per a infants de 3 a 6 anys
A les esglésies de Sant Pere hi passen coses
increïbles!
Na majordoma Maria, el mestre Miquel i el mossèn
Pere ens hi esperen per fer-nos viatjar 1.000 anys
enrere.
Posem-nos en marxa!
Entrada gratuïta. Els infants han d’estar acompanyats

en tot moment per una persona adulta.
Aforament limitat
Seu d’Ègara. Plaça del Rector Mossèn Homs, s/n
D’11 a 13 h
IXMENUTS
Espai de jocs i psicomotricitat per als més menuts de
0 a 3 anys.
Parc de Vallparadís. Pla del Castell (Espai C)
11.30 h
RACÓ DELS CONTES EN ANGLÈS
Amb el conte:
LITTLE RED RIDING HOOD
A càrrec de la Cia. Blue Mango Theatre
Col·labora: FIAC IDIOMES
Parc de Vallparadís. Torrent Monner (Espai F)
12.30 h
LA CIA. MOI JORDANA
Ens presenta l’espectacle: MR. ALRET
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 família, circ clàssic amb
dosis de contemporaneïtat.
Senyores i senyors, nens i nenes, passin i vegin, i
sobretot gaudeixin de l’espectacle.
Parc de Vallparadís. Pla del Castell (Espai D)

12.30 h
LA MAINADA AL MUSEU
CONTES DE PRINCESES
Per infants de 3 a 6 anys
Tradicionalment les històries de prínceps i princeses
acaben amb la frase: “(...) i van ser feliços i van
menjar anissos”. Però, no sempre és així.
Veniu a gaudir d’unes històries sorprenents.
Aquesta activitat està basada en el conte M’han
donat carbasses de l’escriptor Jordi Palet amb
il·lustracions de l’Ester Llorens.
Entrada gratuïta. Els infants han d’estar acompanyats
en tot moment per una persona adulta. Aforament
limitat.
Castell Cartoixa de Vallparadís, carrer de Salmerón, s/n
TOC. TOC !
Per infants de 3 a 6 anys
A les esglésies de Sant Pere hi passen coses
increïbles!
Na majordoma Maria, el mestre Miquel i el mossèn
Pere ens hi esperen per fer-nos viatjar 1.000 anys
enrere.
Posem-nos en marxa!
Entrada gratuïta. Els infants han d’estar acompanyats
en tot moment per una persona adulta.
Aforament limitat
Seu d’Ègara. Plaça del Rector Mossèn Homs, s/n
12.45 h
RACÓ DELS CONTES EN ANGLÈS
Amb el conte: ROBIN HOOD
A càrrec de la Cia. Blue Mango Theatre
Col·labora: FIAC IDIOMES
Parc de Vallparadís. Torrent Monner (Espai F)
13.30 h
FESTA DE L’AIGUA
Una gran festa amb l’animació d’en PEP CALLAU
i acompanyat d’una gran músic, la XULI VERT,
música, i molta, molta aigua.
Parc de Vallparadís. Hortes dels Frares (Espai B)

Ens presenta l’espectacle: CONTES DEL MÓN
Podrem gaudir de boniques històries i contes d’arreu
del món.
Duració: 35 minuts
Parc de Vallparadís. Torrent Monner (Espai F)

De 16.30 a 18.30 h
ESPAI DE JOCS DE PESCA
Petit espai on en petites piscinetes i cubells podrem
jugar a pescar diferents objectes.
Parc de Vallparadís. Hortes dels Frares (Espai A)
GRAN LUDOTECA DE JOCS TRADICIONALS
Veureu córrer un avi darrera la rutlla, aprendreu a
fer ballar la baldufa i els més petits us prepararan
deliciosos àpats tot jugant a la fireta! Entre més de
30 jocs diferents. En uns cartells s’explica com es
juga i l’origen de cada joc, aprendrem a jugar amb
jocs de sempre
Parc de Vallparadís. Pla de Cal Guardiola (Espai E)
ESPAI DE CASTELLS DE SORRA
On amb l’ajuda de diferents elements i motlles
podrem donar forma a piles de sorra i crear diferents
figures, tal i com si fóssim a la platja.
Parc de Vallparadís. Hortes dels Frares (Espai A)
IXMENUTS
Espai de jocs i psicomotricitat per als més menuts de
0 a 3 anys.
Parc de Vallparadís. Pla del Castell (Espai C)
TALLER DE TEATRE DE TITELLES
En teatrins de grans dimensions i amb l’ajuda de
moltes i diferents titelles, podrem jugar a crear les
nostres pròpies històries.
Parc de Vallparadís. Torrent Monner (Espai G)
17 h
CIA. RAH-MON ROMA

17.30 h
LA CIA. MOI JORDANA
Ens presenta novament l’espectacle: MR. ALRET
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 família, circ clàssic amb
dosis de contemporaneïtat.
Senyores i senyors, nens i nenes, passin i vegin, i
sobretot gaudeixin de l’espectacle.
Parc de Vallparadís. Pla del Castell (Espai D)
18 h
CIA. RAH-MON ROMA
Ens presenta novament l’espectacle:
CONTES DEL MÓN
Podrem tornar a gaudir de boniques històries i contes
d’arreu del món.
Duració: 35 minuts
Parc de Vallparadís. Torrent Monner (Espai F)
18.15 h
CERCAVILA INFANTIL DE CULTURA POPULAR DE
FESTA MAJOR
Arribada al parc de Vallparadís i es dirigirà a les Hortes dels Frares (Espai B), on en arribar, els diferents
grups participants realitzaran una petita actuació de
lluïment.

19 h
FI DE FESTA
Amb Pep Callau i Els Pepsicolen i el seu espectacle
d’animació:
PETIT MARREMANGO DE COLORS
Un espectacle trepidant, imparable, sorprenent.
Quan la improvisació es converteix en espectacle.
Quan l’espectacle es transforma en participació.
Quan tot el món és protagonista.
Un espectacle ple de colors.
Tot plegat, per acomiadar a la Xuli Vert i la Festa
Major Infantil fins l’any vinent.
Parc de Vallparadís. Hortes dels Frares (Espai B)

ORGANITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR INFANTIL

I col·laboració de l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits
També agraïm la col·laboració de totes les persones, entitats i col·lectius que fan possible la Festa Major Infantil 2018

