
28, 29 i 30
de Juny

BARRI 
CASABLANCA

SANT BOI DE LLOBREGAT

 11:30 h  
Música en directe
Amb la participació  
de l’Agrupació Musical  
Sant Josep Obrer
Organitza: Comissió  
de Festes Casablanca
 Plaça Joan XXIII

 11:30 h  
XX Trobada de Gegants 
de Casablanca
A càrrec dels Geganters  
i Grallers de Casablanca, 
l’Associació d’Amics  
dels Gegants Ramon i Lola, 
Gegants del Raval, 
Geganters i Grallers de 
Sant Boi, Colla Gegantera 
de Canovelles, Colla de 
Geganters i Grallers  
de Sant Quirze del Vallès, 
Amics dels gegants  
de Matadepera, Colla de 
Gegants de Vallgorguina, 
Gegants de Sant Andreu de 
la Barca i Geganters  
de Viladecans.
Organitza: Geganters  
i Grallers de Casablanca
 Sortida: Plaça dels 

Gegants. Continuarem  
pels carrers del barri i 
espectacle final a la plaça 
de l’Olivera

 12:30 h  
Presentació de l’àrea  
de jocs de la plaça de 
l’Olivera
A càrrec del Consell Local 
d’Infància.
Organitza: Comissió  
de Festes 
 Plaça de l’Olivera

 13 h  
Presentació imatge 
Ciutat Gegantera 2020
Entrega del premi al 
dissenyador guanyador del 
concurs de la imatge  
Ciutat Gegantera 2020.
Organitza: Geganters  
i Grallers de Casablanca   
 Plaça de l’Olivera

 19:30 h  
Teatre de carrer
La Companyia Circ Vermut 
ens presenta “Ni cap ni 
peus”. Un espectacle  
de circ i pallasso, potent  
i amb moltes disciplines; 
roda cyr, malabars, pal 
xinès, manipulació 
d’objectes, verticals amb 
cadires i acrobàcia. Un 
show fresc on la comicitat 
és sempre present, 
destinat al públic familiar 
on gaudiran petits i grans.
Organitza: Els Garrofers
 Plaça de l’Olivera

 21 h  
Cantada d’Havaneres
Amb el grup d’havaneres 
Son de l’Havana,  
músics amb molts anys 
d’experiència i amants  
del gènere de l’havanera, 
han creat aquesta formació 
per fer havaneres, rumba, 
música catalana d’autor, 
balades, valsets mariners, 
son cubà, tango i bolero,  
un repertori variat i 
d’extraordinària qualitat, 
ple de matisos nous, fusió 
en ritmes i harmonies.
Organitza: Els Garrofers  
i Comissió de Festes 
Casablanca
 Plaça de l’Olivera

 21:30 h  
Rom Cremat 
L’Associació de Veïns 
Casablanca ens convida  
a gaudir del Rom Cremat, 
beguda que tradicionalment 
acompanya els concerts 
d’havaneres a Catalunya,  
i que era la que solien 
beure els mariners al matí 
per a suportar el fred.  
És un beuratge universal 
que, a poc a poc, es va anar 
estenent des del litoral  
per tot el país, també terra 
endins.
Organitza i patrocina:  
Associació de Veïns 
Casablanca
 Plaça de l’Olivera

Associacions col·laboradores:
Ludoteca Casablanca, Diables  
i Diablesses de Casablanca,  
Geganters i Grallers de Casablanca,  
Fadrins Trabucaires de Sant Boi, 
Feinart, dPhoto’SB.

MATINADA DE GRALLERS
Dissabte 29 de juny a les 8.30 h

 Sortida (Plaça dels Gegants/La Gralla)
 Final (Plaça de Casablanca)

TROBADA GEGANTERA
Diumenge 30 de juny a les 10.30 h

 Sortida (Plaça dels Gegants/La Gralla)
 Final (Plaça de l’Olivera)
 Plantada (Plaça dels Gegants/La Gralla)

CORREFOC DIABLES I DIABLESSES  
DE CASABLANCA
Dissabte 29 de juny a les 22 h

 Sortida (Plaça Ramon Mas i Campderrós)
 Final (Plaça de Casablanca)

MAPA DELS RECORREGUTScontinuació 
diumenge 30 de juny

PER FESTES DE BARRI 
REDUÏM PLÀSTICS

ATENCIÓ! 
Per participar al correfoc  
cal portar roba de cotó  

i el cap protegit  
amb barret o mocador.  

No llenceu aigua als 
diables i seguiu les seves 

indicacions!



DIMARTS 25  
I DIJOUS 27  
DE JUNY

 18.30 h  
XIV Taller Infantil  
de Diables i Percussió 
Els Diables i les Diablesses 
de Casablanca impulsen 
aquest Taller Infantil  
de Diables i Percussió any 
rere any amb una doble 
finalitat: d’una banda 
iniciar a un grup de nois  
i noies en els diferents 
aspectes vinculats a les 
festes tradicionals de foc, 
percussió, pirotècnia, 
diables, imatgeria... tot 
afavorint la seva participació 
i futura continuïtat en 
l’entitat i, per altra banda, 
acostar les festes de foc als 
infants i adolescents de 
Sant Boi.
Organitza: Diables i 
Diablesses de Casablanca
 Escola Casablanca

DIJOUS 27  
DE JUNY

 18:30 h  
Obra de teatre  
“El Oculista de la Vista”
Organitza: Associació de 
Jubilats i Pensionistes  
de Casablanca
 Teatre Casablanca  

(Casal de Barri)

 19 h  
Exposició de Pintura 
Obres del grup infantil 
d’alumnes del taller  
de pintura de La Gralla, 
impartit per Gracia Ruiz
Del 27 de juny al 26  
de juliol.
Organitza: Els Garrofers  
i Gracia Ruiz
 Equipament Cultural  

La Gralla

DIVENDRES 28  
DE JUNY

 18 h  
Patinatge i més
Competició de free style  
i taller de patinatge en línia 
a càrrec de Ricardo Molina.
Organitza: Els Garrofers  
i Ricardo Molina
 Espai esportiu La Gralla 

- Plaça dels Gegants 

 19 h  
Mostra de Zumba
Les alumnes de Zumba 
Casablanca i la professora 
faran una mostra oberta  
al públic.
Organitza: Spai Carioca 
 Plaça Olivera 

 19 h  
Obra de teatre 
“Esguerrades”
La companyia santboiana 
Teatre et Alia entén  
el teatre com una eina de 
transformació social. 
‘Esguerrades’ és una obra 
de creació pròpia a partir  
de textos de dones 
santboianes i barcelonines 
durant la guerra civil. Tots 
els fets d’aquesta història 
estan basats en vides reals 
de dones que van viure  
la guerra i que, de forma 
admirable, van anar 
recollint els fets a través 
d’escrits en formes de 
dietaris, cartes o poemes. 
Organitza: Teatre et Alia 
 Teatre Casablanca  

(Casal de Barri)

 19.25 h  
Taller de Capoeira
Els professors del Brasil  
i els i les alumnes de 
Barcelona i el Baix 
Llobregat us conviden a 
participar d’aquest taller  
en família, on mares, pares 
i infants, hi esteu convidats.
Organitza: Spai Carioca
 Plaça de l’Olivera

 21 h  
Concert amb  
“Vamos de Copla”
El grup santboià format 
per Sonia Lucas a la veu i 
Roger Lozano a la guitarra 
ens oferirà un repertori on 
la cobla serà la protagonista. 
Organitza: Les Muses
 Plaça de l’Olivera

 21:45 h  
XIV Correfoc Infantil de 
Diables i Diablesses  
de Casablanca
Estrena del Cap Drac de 
Foc i bateig de la Colla  
de Diables Infantils de 
Casablanca. 
Colles convidades: Ens 
apadrinarà la Colla  
de Diables Infantils del 
Prat de Llobregat i també 
comptarem amb la 
participació de la Colla 
Juvenil de Diables de 
Viladecans, ‘PercuCoope’ 
Percussió Infantil de Ciutat 
Cooperativa i els i les 
participants dels Tallers 
Infantils  de Diables  
i Percussió de les festes  
de barri.
Recorregut: Inici mural de 
Cultura Popular i Tradicional 
Catalana, continuació pels 
carrers Viladecans, Gavà  
i espectacle final a la plaça 
de l’Olivera
Organitza: Diables  
i Diablesses de Casablanca
 C/ Badajoz (Mural  

de Cultura Popular  
i Tradicional Catalana)

 22:45 h  
Exhibició de les colles  
de diables infantils  
Els Diables i les Diablesses 
de Casablanca fan escola  
i aposten pels infants i 
joves de la nostra ciutat.
Organitza: Diables  
i Diablesses de Casablanca
 Plaça de l’Olivera

 23 h  
Concert amb “Jo Ni Cas”
Música basada en versions 
de rock i blues clàssic amb 
tocs ‘canyerus’ i divertits 
que aconsegueixen que la 
gent mogui les articulacions 
encara que no vulguin.  
Organitza: Les Muses
 Plaça de l’Olivera

DISSABTE 29  
DE JUNY

 8:30 h  
Matinada de Grallers
A càrrec dels Grallers de 
Casablanca, Grallers  
de Gavà, Grallers de Sant 
Andreu de la Barca, 
Grallers dels Castellers  
de Sant Feliu i Grallers de 
Viladecans.
Organitza: Geganters  
i Grallers de Casablanca
 Sortida: Plaça de Ramon 

Mas i Campderrós 
(Recorregut pels carrers 
del barri)

 12 h  
Festa Holi i de l’Escuma
A càrrec del grup  
Bollywood Sitare. A partir 
de les 11h s’iniciarà la 
venda dels pols de colors.
Organitza: Els Garrofers
 Plaça de l’Olivera

 20 h  
Trobada de Percussió
A càrrec de la Percussió  
de Diables i Diablesses de 
Casablanca, Bum Bam Boi 
i colles convidades.
Organitza: Diables  
i Percussió de Casablanca 
 Sortida: Plaça de Ramon 

Mas i Campderrós 
(Recorregut pels carrers 
del barri i toc final a la 
Plaça de l´Olivera)

 22 h  
XXXI Trobada dels 
Diables i Diablesses  
de Casablanca amb el 
Drac Peta
Els Diables i Diablesses  
de Casablanca en el seu 
XXX aniversari conviden a 
les següents colles de foc 
per retrobar al Drac Peta: 
Drac Rubricatus, Drac  
Peta dels Diables  
de Casablanca, Diables de 
Sant Boi, Ball de Diables  
de Cornellà, Cabrons  
i Bruixes de Centelles, 
Diables del Carmel 
(F.O.C.), Diablots d´Olesa, 
Diables de la Vall de Tenes 
i Diables de Piera. 

Organitza: Diables  
i Diablesses de Casablanca
 Sortida: Davant el mural 

de Cultura Popular  
i Tradicional Catalana (al 
carrer Badajoz)  continuació 
pels carrers Viladecans, 
Gavà i Doctor Ignasi 
Barraquer. Espectacle final  
al carrer Joventut.

 23 h  
Focs Artificials
Organitza: Organitza: 
Diables i Diablesses de 
Casablanca i Comissió  
de Festes de Casablanca
 Plaça de Ramon Mas  

i Campderrós

 23:15 h  
Ball amb l’orquestra 
Dhalala
Vine a ballar a la fresca  
i gaudir de la festa a la 
plaça de l’Olivera!
Organitza: Comissió  
de Festes de Casablanca
 Plaça de l’Olivera

DIUMENGE 30  
DE JUNY

 10:30 h  
Plantada de Gegants  
amb els Gegants de 
Casablanca i les colles 
convidades
La Colla de Geganters  
i Grallers de Casablanca 
celebra la seva XX Trobada 
Gegantera. Mantenim  
vives les arrels de la cultura 
popular i tradicional 
catalana al barri!
Organitza: Geganters  
i Grallers de Casablanca
 Plaça dels Gegants

 11 a 14 h  
Activitats familiars amb 
la Ludoteca Casablanca
Joc lliure i creatiu per a 
infants entre els 0 i 6 anys.
Material natural pensat  
per a les necessitats de la 
petita infància (racó tou per 
nadons, psicomotricitat,  
joc simbòlic, cotxes i trens, 
teatre, cuineta...). Un espai 
adequat, cuidat i preparat 
per cobrir les necessitats 
de joc dels més petits  
i petites de la casa. Jugar, 
desenvolupar-se, moure’s, 
explorar, sentir, tocar  
i crear amb llibertat.
El Poblat de cabanes. 
Joc engrescador a l’abast 
de tothom, grans i petits, 
joves i no tan joves... amb 
una tècnica original de 

L’Obrador, ràpida, àgil  
i senzilla. Construcció 
d’estructures en forma de 
cabanes. En grup o colla, 
construeix lliurement  
la teva cabana utilitzant 
canyes de bambú, unides 
amb peces de cautxú  
i recobertes amb teixits 
elàstics. Proposta molt 
engrescadora, pensada 
especialment perquè petits 
i grans interactuïn 
conjuntament per assolir  
la construcció del poblat  
i el laberint. No té límit de 
participants... Mans a la 
festa! 
Titelles “monstruoses”.
Taller creatiu i molt divertit 
on es poden construir 
titelles de monstres 
inventats per tu.
“Teranyina teixida”.
Vine a vestir el parc de 
colors, decorarem l’espai 
de les Festes de Barri. 
Espai d’experimentació 
familiar amb idees  
i creacions pròpies amb 
nusos, trenes, llaços, 
pompons... tires i tires de 
cotó de colors per deixar 
anar la imaginació.
Organitza: Els Garrofers, 
Ludoteca Casablanca  
i Comissió de Festes 
Casablanca
 Plaça de l’Olivera

continua a la  
pàgina següent


