SALUTACIÓ DE LA COMISSIÓ
Covadonga torna, un any més, a respirar l'ambient festiu característic de la
nostra Festa Major. Hem deixat enrere una etapa fosca de la història recent
amb els confinaments, la gent que hem deixat enrere, ... Però ara ens toca
tornar a sortir al carrer com fèiem abans, sense limitació, però amb una
mirada posada en la precaució, la COVID encara ens acompanya i em de
ser curosos.
Aquests dies que ens esperen, seran de transgressió, dins del respecte
mutu, que ens durà a gaudir dels actes que hem preparat per a totes les
veïnes i veïns del barri.
És per això que animem a tothom a formar part de la Festa Major del Barri,
a retrobar-nos tot el veïnat, a participar, en definitiva, d'uns dies en què
Covadonga i les seves veïnes i veïns expressen de la manera més festiva i
oberta la singularitat i la força de la nostra identitat lúdico-cultural.
Aprofitem aquest moment per animar-vos a engalanar els vostres balcons,
finestres i portals, alhora que a sortir al carrer a viure la festa, participantne en definitiva a sentir-vos Covadonguins i Covadonguines.
En aquest moment no ens queda més que fer-vos arribar el programa de
la festa, que esperem que visqueu amb la il·lusió amb la que la preparem.
Ens trobem als carrers i a les places!!

VISCA LA FESTA MAJOR!!

A les 20:45h
REPICADA DE CAMPANES
Des del Campanar de l’església de Sant Salvador

A les 21:00h
XXVII MILLA URBANA INFANTIL D’ATLETISME
Masculins i Femenins, nascuts fins el 2008

A les 21:15h
XXIX MILLA URBANA, CATEGORIA ABSOLUTA
Masculins i Femenins, nascuts abans del 2007

Recorregut:
Francesc Izart (sortida), Covadonga, Moncada i plaça de la sardana (arribada)
Inscripcions i dorsals: a la Torre de l’aigua a partir d’una hora abans de la
sortida infantil.
Drets d’inscripció: gratuïts.
Hi col·laboren:
Ajuntament de Sabadell, Club Natació Sabadell, Vidal Papers,
Joventut Atlètica Sabadell, Companyia d’aigües de Sabadell

A les 21:45h
SOPAR COL·LECTIU a la Pl de la Sardana

Què millor que, amb la calor, sortir a la fresca i sopar plegats, parlar, deixar que
els menuts corrin i juguin amb seguretat i sense cotxes
Cal que cadascú porti els seus sopar i beguda. No oblideu els plats, gots i
coberts; només cal fer un cop d'ull a la nevera, fer una truita, unes croquetes o
simplement una mica d'aquí i d'allà... l’important és estar junts i gaudir de la
festa! L’associació us facilitarà les taules i les cadires;el menjar, el beure, els
coberts i les estovalles són a càrrec de cadascú. Bon profit!!!

A les 22:00h
NIT JOVE a càrrec de EL TEMPLO

Vine a gaudir de la música electrònica en unes sessions de HOUSE i TECH
HOUSE de la ma de: DJ Calers, DJ KEITH LION B2B DJ BARRIW

A les 09:00 h, a la Pl. de la Sardana
TROBADA DE MOTOS I COTXES CLÀSSICS

Enguany podreu vsitar els veïcles clàssics que ens vindran a visitar. Durant l’acte,
es farà una RECOLLIDA D’ALIMENTS, pel que us convidem a
participar portant productes que no es facin malbé, així com productes de neteja
i d’higiene.

A les 11:00 h, a la Pl. Sant Salvador
CAMPIONAT DE PING-PONG

Campionat de Tennis Taula en les categories: Ingantil, Juvenil i Absoluta
INSCRIPCIONS: 1/2 hora abans del campionat a la pl Sant Salvador

TALLERS DE MANUALITATS, BOMBOLLES DE
SABÓ i JOCS
INTERGENERACIONALS PER A
TOTES LES EDATS

A les 12h, a la Pl. Sant Salvador
TALLER DE XAPES

Vine a fer la teva xapa i llueix-la durant tota la Festa Major!!

TALLER DE SAMARRETES PINTADES

Cal portar la samarreta o una tela de color blanc per imprimir un bonic dibuix
pintat del color que més us agradi

A les 13:00h, a la Pl. Sant Salvador
VERMUT INFANTIL

Amb la col·laboració de la residència CIUTAT DE SABADELL

A les 18:00h, a la Pl de la Sardana
20a MOSTRA DE PUNTAIRES

Les puntaires del barri organitzen una de les trobades més grans que es fan a la
comarca. Ens faran una demostració de com fan les puntes al coixí i les
meravelles que surten dels seus coixins. Hi haurà exposició dels seus treballs.

MERCAT DEL TRASTO

On podreu comprar articles d’ocasió i vendre allò que ja no us serveix.
Informació per posar parada a inscripcions@covadonga.cat

TROBADA DE BESTIARI DE COVADONGA

Les diferents figures de foc que participaran de la trobada de Bestiari de
Covadonga, començaran a arribar i a ocupar l’espai de la plaça, fent una plantada
durant tota la tarda.
Amb la participació de: Bruixes del Nord (Sabadell), Víbria del Poble Nou
(Barcelona), Boc de Can Vernet (Sant Cugat), Gripau (Sabadell) , Folqui de Foc
(Hospitalet) i Mörth (Sabadell)

A les 18:30h, a la pl Sardana
XOCOLATADA PER ALS MENUTS
Col·labora: FORN FREIXENET (Bonavista, 94)

A les 19:00h, a la pl Sardana
ESPECTACLE DE PALLASSO
A càrrec de PERICO NAS DE MICO
Un bon moment per a deixar-nos anar i treure un bon somriure. Aquest
espectacle està adreçat a totes les edats, no té límits...

A les 20:00h, a la pl Sardana
CONCERT DE HIP-HOP AMB BARRA
A càrrec de DOBLE BARRA
A les 21:45h, a la pl Sardana
CONCERT DE CANT CORAL
A càrrec de la CORAL TALIA

A les 22:15 h, a la Pl de la Sardana
PRESENTACIÓ DE LA NOVA
COVADONGA

FIGURA

DE

És un bon moment per conèixer la nova figura del Barri de Covadonga. Els seus
padrins seran, LA VIBRIA DEL POBLE NOU, EL BOS DE SANT CUGAT i LES
BRUIXES DEL NORD. Aquesta figura neix amb un conte escrit i il·lustrat per la
Glòria Marín, que presentarem més endavant.
El constructor de la figura ha estat en Xavier Badia del Taller La Gargola.
Un cop finalitzat l’acte de presentació, hi haurà un lluïment de foc de les
bèsties convidades a la Trobada.(EN FORKI de l’’Hospitalet, EL
GRIPAU de Sabadell, En MORTH de Sentinelles d’arkemis, i els nostres padrins i
padrines)

A les 23:30 h, a la Pl de la Sardana
BALL DE FESTA MAJOR
A càrrec de LUAND
Vine a escoltar música, ballar o petar la
xerrada a la fresca amb els veïns i
veïnes. Música pels grans i pels més
joves.

I després...
SESSIO DE DJ’s

A càrrec de EL TEMPLO

A les 10:30h
TROBADA I CERCAVILA DE TRABUCAIRES

Recorregut: C. Covadonga des de Benessat , Passatge Bellaterra, Plaça Frederica
Montseny i Final a la Pl. de la Sardana.
Amb la participació de: Trabucaires de Sant Cugat, Guineus Trabucaires
de l’Arboç, Bandolers de Trucafort, Federins de Terrassa i la Creu
Alta, i Els Trabucaires de Gràcia—Colla Antiga de Sabadell.
“L’organització adverteix a les persones amb problemes d’oïda o amb sensibilitat
auditiva, en especial la gent gran i els infants, que adoptin mesures de precaució
en els actes en els quals participin els trabucaires”.

A les 11:00h, a la Pl Laietana
PASSEJADA DE BICICLETES PELS CARRERS DEL
BARRI
Concentració i sortida a la plaça Laietana. Final a Pl. de la Sardana
Cal portar el casc. Hi col·labora AUTOSERVEI CARME

A les 12:00h, A la pl Sardana
PLANTADA DE GEGANTS
Amb els Gegants de Covadonga.

A les 12:00h, A la pl Sant Salvador
MISSA DE FESTA MAJOR
A l’església de Sant Salvador.
A les 12:30h, A la pl Sardana
CRIDA DE LA BÈSTIA

Els trabucaires faran una Galejada a la pl. de la Sardana per cridar a la nova Bèstia
que vindrà amb la cara més amable que té. Serà un bon moment per descobrir la
figura que passejarà per les cercaviles de les festes.

C/Tres Creus, 127-131
08202 Sabadell
931 80 96 95—603 82 36 30
paristoujourscafe.com

A les 12:30h, a la pl de la Sardana
31è CONCURS DE TRUITES

Amb premi a la més original, la més gustosa i la millor decorada.
Imprescindible un mínim de 6 ous de gallina o l’equivalent amb ous
Recordem que per motius sanitaris els ous han d’estar ben cuits.
Presentació de les truites a partir de les 12 a la plaça Laietana.
La decisió del jurat serà inapel·lable.

d’altres aus.

A continuació:
CONCERT - VERMUT amb el grup EFEM
Gentilesa de VA DE MUSICA
Hi hauran unes taules amb un VERMUT PER TOTHOM, on podrem
degustar les truites presentades al concurs.
Preguem seguir un ordre en el vermut i tenir-hi un
comportament cívic; és la manera que tothom pugui participar i
gaudir del vermut.

També hi haurà servei de barra
Per dinar, a la pl de la Sardana:
FIDEUÀ POPULAR
RECOMANEM LA
COMPRA ANTICIPADA
DEL TIQUET DE FIDEUÀ.
Ens ajuda a tenir previsions i a no
haver de llençar menjar.
El tiquet de la FIDEUÀ té un preu
de 8€ per menjar una bona
FIDEUÀ.També hi haurà opció
VEGETARIANA.
Els tiquets els podreu adquirir a:
FORN FREIXENET (Bonavista,
94) i FORN DE PA XALOC
(Calassanç Duran, 217), i durant
la Festa Major a la parada

A les 19:00h, a la pl Sardana
BALLS DE BOLLYWOOD a càrrec de NARATAJA
DANCE, Associació de dones per la Igualtat de Badia del
Vallès

A les 20:30h, a la pl Sardana
HAVANERES a càrrec del grup BARCAROLA

A la mitja part farem una RIIFA de una Samarreta del Centre d’Esports Sabadell
signada pel primer equip, i diferents objectes del Club Natació Sabadell i la
Joventut Atlètica de Sabadell i també podreu degustar el CREMAT DE
COVADONGA .

A les 22:30h, a la pl Sardana
LLUÏMENT DE FOC

Amb els ELS PASTORS D’ONGA, la nova secció de foc de Covadonga,
que ens oferiran un espectacle de llum i foc donant fi a la festa major d’enguany.

Tel. 93 725 13 72
C. Balmes, 33-35
Cantonada Galceran de pinós

08203 SABADELL

cotxesbrillants@gmail.com

BASES DEL QUART CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL
FESTA MAJOR DE COVADONGA 2022
 Participants: Obert a tothom.
 Tema: La festa major del barri de Covadonga de Sabadell 2022 que tindrà lloc els
dies 22, 23 i 24 de juliol (TOTES LES FOTOGRAFIES QUE NO S’AJUSTIN AL
TEMA, SERAN EXCLOSES.
 Obres: màxim de 5 per autor
 Termini de presentació: 12 de Setembre del 2022
 Adreça electrònica: fotos@covadonga.cat
 Premis: Cada autor podrà optar a un sol premi.
 1r premi un pernil
 2n premi un formatge
 Premi del públic a la fotografia més puntuada, una llonganissa.
 Forma de presentació: per Internet on hi figura el nom complert, adreça
electrònica, telèfon de contacte i el títol de cada fotografia.
 Cada fotografia tindrà un títol
 La organització garanteix l'anonimat dels autors per evitar qualsevol sospita
d'influències.
 Jurat: 3 membres de reconeguda vàlua en el món de la fotografia.
 Veredicte: serà públic el dimarts 19 de Setembre del 2022
 Entrega de premis: a l’entorn de les Festes de Sant Nicolau
 Votació a la fotografia del públic via Facebook: tothom podrà votar la fotografia
que més li agrada (un vot per persona) per votar, entreu al Facebook de
l’associació i podreu emetre el vostre vot clicant “me gusta”. També podreu votar al
local de l’Associació de Veïns (c. Covadonga,380), el dia del veredicte, durant el
passi de totes les fotos, previ al veredicte del jurat.
 Si una fotografia té un premi superior, automàticament, passarà a una segona
fotografia més votada ja que no es permet d'obtenir més d'un premi per autor i
obra.
 El fet de presentar-se al concurs comporta la plena acceptació de les bases.
 La organització intentarà resoldre totes les incidències que hi pugui haver.
 La decisió del jurat serà inapel·lable.
La organització es pren el dret a utilitzar qualsevol fotografia presentada,
comprometent-se a nombrar el nom de l'autor/a i a no cedir-la o vendre a tercers.

A les 20:00h
A l’església de Sant Salvador
MISSA EN RECORD DE TOTS ELS DIFUNTS DEL
BARRI

VADE música és una sala de concerts a Sabadell, un local
pensat per a la música en directe i bones copes.
Plaça Laietana, 48
08203 - Sabadell

NOTES IMPORTANTS:
Durant tota la Festa Major, hi haurà Servei de Bar a la Plaça de la
Sardana.
També trobareu un punt d’informació on podreu col·laborar amb la
FESTA, fer-vos socis, fer-nos arribar les vostres inquietuds.
La Festa Major és un bon moment per trobar-nos i xerrar.
L’organització es reserva el dret de modificar el programa de la festa, les
ubicacions i/o els horaris en cas de necessitat.

La junta de l’Associació de Veïns de Covadonga, com a organització
de la Festa Major del Barri, vol agrair a totes les persones que han
fet realitat l'edició d’enguany de la festa.
A totes les persones col·laboradores...
Als comerços que recolzen i fan possible la festa...
Als veïns i veïnes que doneu tot tipus de suport a la Festa...
A les entitats que hi participen de manera desinteressada...
A l’Ajuntament de Sabadell...

A TOTS VOSALTRES MOLTES GRÀCIES!!!
Sense vosaltres no hauria estat possible
gaudir d’aquesta, la nostra, Festa Major.

