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La Festa Major ha estat i és una bona mostra del dinamisme
i la inquietud d’associacions, entitats locals i sentmenatencs i
sentmenatenques per implicar-se en la celebració d’una de les
cites més destacada de l’any al nostre poble.
L’equip de govern desitja que aquesta Festa sigui un bon motiu
per compartir els carrers i gaudir de l’entreteniment i diversió
que les propostes del programa ofereixen. Al mateix temps, el
que viurem en els propers dies també ens permetrà refermar
la nostra personalitat com a municipi del Vallès, així que, us
convido a rebre amb simpatia i amabilitat tots aquells veïns i
veïnes d’altres poblacions que s’acostin a Sentmenat.
Agraeixo un any més a totes les persones i patrocinadors
que col·laboren en aquesta festa i, en especial, a la Comissió
de Festes la seva implicació per aconseguir que la Festa
Major sigui un èxit popular i de posada en valor dels actius de
Sentmenat que, de ben segur, la seva gent n’és el més preuat.
Molt bona Festa Major a tots i totes!
Núria Colomé
Alcaldessa de Sentmenat
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Dijous 4 de Setembre
20.00 A la sala Ecus

Inauguració conjunta de l’exposició dels alumnes del Taller
d’Art de Sentmenat (a la sala Ecus) i de l’exposició de pintura
d’Isabel Olivan (a la Finestra del Cafè del Coro)
Horari de visita sala Ecus durant la Festa Major:
Dissabte de 6 a 8; diumenge i dilluns de 12 a 2 i de 6 a 8.
Organitza: Taller d’Art de Sentmenat

Divendres 5 de Setembre
17.00 A l’esplai de la gent gran

Ball de Festa Major amb el Duet Montseny
19.00 Al local de l’antiga fàbrica de Can Vall

Inauguració de l’exposició “L’escola a Sentmenat”
Horari de visita durant la Festa Major:
Dissabte de 6 a 2/4 de 9, diumenge de 12 a 2 i de 6 a 8
i dilluns de 6 a 8
Organitza: Grup d’Amics del Museu Arxiu de Sentmenat

21.30 A la plaça de la Vila

Pregó de Festa Major a càrrec del Grup d’Amics del Museu Arxiu de Sentmenat
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22.30 A la Plaça de la Vila

Espectacle del mentalista David Baró,
Primer Premi Nacional de Mentalisme 2014

23.30 A la Plaça de la Vila

Mostra de Balls Llatins a càrrec de la Secció de Ball de la Societat Coral
23.00 Al pavelló de Can Sorts

Barrakes (1er dia)
Depalet Band, Intromental, La Banda del Coche Rojo i Ebri Knight
Aquest any la gegantona Laia farà 20 anys i com a noia jove que és, celebrarà el seu aniversari obrint el primer ball de les Barraques de Festa
Major 2014, vine a celebrar-ho amb ella

La Banda del Coche Rojo

00.00 A la Plaça de la Vila

Ball amb el Duet D’Ambient
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Dissabte 6 de Setembre
09.30 Al Centre esportiu Tèxtil Besòs

Torneig local de Tennis Taula
Inscripcions gratuïtes al recinte el mateix dia a partir de les 8.30 h
Organitza: Club Tennis Taula Sentmenat

10.00/12.00 A la plaça de la Vila

Partides simultànies d’escacs
Fins a 20 taulers alhora, obert a tothom que hi vulgui participar.
A càrrec del mestre català Ricard Morros.
10.00 A l’aparcament de les piscines municipals

Exhibicions de Zumba, Taekwondo i Kick Boxing i Master Class
de Salsa i Bachata
Organitza: Arena Fitness

12.00 A la plaça de la Vila

Espectacle infantil “Contes de la Mediterrània” de la companyia Tanaka Teatre
Amb la col·laboració de: Fundació La Roda
Tanaka Teatre
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12.00/15.00 A la terrassa del Bar Piscina

Vermut & Electrònic techno pool party amb els DJ Melchor
Onca i Khat
Organitza: Bar Piscina i Ràdio Sentmenat

16.00/19.00 A la plaça de la Vila

La Gimcana de l’Esport
Inscripcions a l’OAC de l’Ajuntament del 18 d’agost al 4 de setembre
18.30 A la plaça de la Vila

Sardanes amb l’Orquestra Rosaleda
19.00/21.00 A la plaça Joan Olivé
(aparcament de l’església)

Marató de Country
Organitza: Secció de Country de la Societat Coral

20.00 A la plaça de la Vila

Concert de Festa Major amb l’Orquestra Rosaleda
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23.30 A la plaça de la Vila

Ball de Festa Major amb l’Orquestra Rosaleda

23.00 Al pavelló de Can Sorts

Barrakes (2on dia)
Festa Flaixbac i Festa Ràdio Sentmenat
Dj Karlos i Alberto Sánchez

Col·labora:
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Diumenge 7 de Setembre
09.00 Sortida de la plaça de la Vila

Pedalejada popular de Festa Major
Organitza: Sentmenat Bici

09.00 A les pistes de petanca de Can Baixeres

Torneig de petanca
Organitza: Club de petanca Sentmenat

11.00 A la Plaça de la Vila

11a Diada de Creu Roja Joventut de Sentmenat
Jocs infantils i xocolata i coca de Cal Camilo
Organitza: Creu Roja Joventut

12.00 A la Plaça de la Vila

Diada Gegantera i Castellera
Amb la participació dels Gegants de
Sentmenat i els Castellers de Cerdanyola, acompanyats de la Colla Castellera Matossers de Molins de Rei.
Gegants de Sentmenat

Castellers
de Cerdanyola
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13.00 A l’església de Sant Menna

Missa de Festa Major
Organitza: parròquia Sentmenat

18.00/20.00 Al parc de la Riera,
pg. Mestre Josep Duran

LA LUDO (ludoteca mòbil per nens i nenes de 0 a 6 anys)
19.00 A la plaça de la Vila

Festival de la Casa Andalusia
Organitza: Casa d’Andalusia de Sentmenat

23.30 A la plaça de la Vila

Hotel Cochambre

23.00 Al pavelló de Can Sorts

Barrakes (3er dia)
Panda, Killing Hänsel i Red Kashmir Trousers
Rock and White Dj set
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Dilluns 8 de Setembre
10.00 A la plaça de la Vila

35a Cursa atlètica infantil de Festa Major
Inscripcions a l’ OAC de l’Ajuntament del
18 d’agost al 4 de setembre
Organitza: Club Atlètic Sentmenat

11.00 A la plaça de la Vila

Màster Class de SH’Bam
Participa i emporta’t una mensualitat de regal del
CEM Sentmenat. Per a totes les edats.
Organitza: CEM Sentmenat

SH’Bam

12.00 A la plaça de la Vila

Lliurament de premis de la Cursa atlètica infantil i de la Gimcana de l’Esport
12.30 A la plaça de la Vila

Festa de l’Escuma
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19.00 A la plaça de la Vila

Concurs “Tu tens talent!”
L’objectiu del concurs és descobrir nous talents en el panorama artístic sentmenatenc. Podran participar totes aquelles persones majors de 6 anys, amb qualsevol disciplina on es mostri
alguna habilitat especial: ball, cant, malabars, imitacions, etc.
L’actuació tindrà una durada màxima de 10 minuts. Els menors
hauran de portar l’autorització dels pares. En cas que es necessiti música per l’actuació, s’hauran de portar dues còpies en CD
el mateix dia del concurs. Els participants es sotmetran a un
jurat professional constituït per persones expertes en diferents
disciplines artístiques. També hi haurà un jurat popular constituït per persones de diferents franges d’edat.
Inscripcions per participar al concurs Tu tens Talent: a l’ OAC fins
el 5 de setembre
Informació: Casal de Joves de Sentmenat
Col·labora: Ràdio Sentmenat
21.00 Al passeig Anselm Clavé

Correfoc amb la Colla de Deixebles del Dimoni
de la Pedra Llarga (Palau-solità i Plegamans)
El Correfoc anirà de la Plaça de la Vila fins a l’aparcament de
l’avinguda de Terrassa. Demanem als veïns que no aparquin els
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cotxes en aquest trajecte el dilluns al vespre, així com tampoc no
deixar bombones de butà a la porta i tapar els vidres amb roba
i cartró. Els acompanyants del Correfoc han de portar roba de
cotó o barret. No es pot llançar aigua durant el Correfoc. Aquestes mesures són bàsiques per garantir la seguretat.
22.00 A la zona nord de Can Palau

Castell de focs d’artifici

I a més...
Concurs fotogràfic del cartell de la Festa Major 2015
Vols participar en el concurs de fotografia pel cartell de la Festa Major 2015? consulta les bases al web www.sentmenat.cat
pots presentar fins a tres fotografies d’imatges de la festa major
d’aquest any.

FM

2015

2a. fase Operació Rajola.
Durant els dies de Festa Major estarà obert l’accés al vestíbul
de la sala d’Actes de El Coro per veure, ja col·locades, les rajoles
de la segona campanya que s’ha realitzat en aquest darrer any
per tal d’obtenir recursos per finançar la restauració del Teatre.
Gràcies a persones, entitats i empreses el projecte de restauració va endavant.
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Notes:
1. Tots els espectacles seran gratuïts
2. H
 i haurà servei de bar a la plaça de la Vila i lavabos públics a
la Plaça de la Vila, 15 (Jutjat de Pau)
3. L
 a fira d’atraccions s’instal·larà a l’avinguda de Salvador Espriu [Davant del camp de futbol]
4. A
 quest programa es podria modificar en cas de pluja i traslladar els actes previstos a l’aire lliure al pavelló Primer de Maig
Barrakes:
Per tal de garantir el compliment de la llei que prohibeix el consum d’alcohol als menors d’edat, els joves (majors de 18 anys)
que vulguin consumir alcohol rebran un braçalet identificatiu
vàlid per als tres dies de Barrakes. Per tant es prega que tots
vingueu identificats per facilitar l’organització de l’acte. Recordeu que amb un consum responsable gaudirem tots molt més
de les Barrakes.
Advertiment:
L’ajuntament utilitzarà sistemes d’enregistrament d’imatges –
fotografies i vídeos – de les activitats que es realitzin durant la
Festa Major. Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982m de 5 de maig, sobre dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, l’Ajuntament comunica
que qui ho desitgi podrà exercir el seu dret a cancel·lació, en els
termes establerts en la legislació vigent, adreçant-se a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà de l’ajuntament, Plaça de la Vila, 1 - Tel. 937
153 030.

14
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