


TROBADA DE LA  DONA TRABUCAIRE- -6 DE MARÇ– EL PRAT DEN LLOBREGAT. 

Per fi i després de  dos any d’aturada per la pandèmia. Comencem a tenir 

una activitat “normalitzada”, to i que per aquestes dates com era preceptiu, 

amb mascaretes- 

Força quantitat de colles participant i una presencia de públic  bona. 

 

OFRENA OUS A LES CLARISSES-30 D’ABRIL 

Acte que s’ha reformulat, donant-li mes consistència, amb un cercavila de les Entitats partici-

pants. Amb el nou format el acte guanya en lluïment i sentit. S’ha desenvolupat sense incidents 

destacables, excepte la presencia de la pluja , que ha fet que  anéssim una mica mes ràpids 

PREGÓ DE FESTES – 6 DE MAIG 

Acte que dona obertura oficial a les festes de maig, ben consolidat i protocol·litzat, que s’ha 

desenvolupat sense incidències significatives, amb nombrosa presencia de públic 

DIADA TRABUCAIRE– PASSEJANT PER L’HISTORIA-  8 DE MAIG 

Aquest any hem modificat el acte en relació als últims anys, fusionant el acte de la Guerra del 

Francès d’anys anteriors, amb el ball parlat dels últims tres anys (passejant per l’historia), creant 

un acte en dos parts. La primera  es el Passejant per l’Historia, acte teatraliltzat on no hi ha sal-

ves de trabuc i que  ha sortit  francament bé. La segona part ha estat la recreació de batalles de 

la Guerra del Francès, que  per manca de  assaigs entre totes les colles participants, per proble-

mes d’agenda, ha estat, vist des de dins, menys perfecte, però tot i així a quedat força bé, i fins i 

tot ens ha portant  a improvisar, fet que ha provocat una breu interacció amb el públic, fent-lo 

per un breu instant participar de l’acte. La presencia de públic ha estat nombrosa i tant el acte 

com la seva ubicació esta ben consolidada, Tot i això, 

com es costum en nosaltres,  veurem si l’any que ve 

repetim o mirem de crear un acte nou. 



FESTIVITAT DE SANT ANASTASI 11 DE MAIG,  

El acte ha anat ve, desprès de la nostra lluïda a plaça i començar a formar el seguici, al inici ha 

estat aturat una bona estona , per que la colla següent s’ha aturat a l’espera de  la finalització de 

la lluïda a plaça de la següent colla.  

La resta s’ha desenvolupat  bé , arribant a Roca i PI  dins dels terminis previstos. El públic era 

nombrós , però sense arribar a ser angoixant, al menys per nosaltres. 

TORNADA OFICI 12 DE MAIG  

Primer edició d’aquest acte amb la participació  de les colles adultes, 

acte  de format senzill que s’ha desenvolupat sense problemes 

PASSADA DEL SANT  12 DE MAIG  

L’acte s’ha desenvolupat  be, amb algunes petites incidències que 

hem anat resolvent sobre la marxa, i amb  coordinació amb la colla que ens seguia, per evitar 

aturades en llocs poc adequats.. aquest acte està fortament consolidat , però  necessita una revi-

sió acurada, especialment en el tram final del acte, que cal millorar 

 

 

L’Amic del Pescador (pólvora).............................................................1.480,00 

Armeria   Roca S.l. (pólvora)....................................................................195,00  

Red Internet-Tiberiu Bogdan (Publicitat).............................................114,95 

Assoc. Cultural Actura  (músic)...............................................................166,50 

Assoc. Cultural Actura  (músic)...............................................................333,00 

Amics de la Festa (Musics).......................................................................664,00 

Jordi Puig i Martí (músic)..............................................(import net)....360,00 

Jordi Puig i Marti (Pagament IRPF_ Ag Tributaria)............................63,53 

Maria Pernia Gimenez ( (Queviures)......................................................940,78 

 

TOTAL...............4317,76 

 

SUBVENCIÓ FESTES DE MAIG…………………………………...4314,00 
 

 



FESTA MAJOR AGOST– 14 I 15 D’AGOST– BADALONA 

Miquelets participem el 15 d’agost al Cercavila de la ciutat i el 16 d’agost a la Tornada ofici, de la festivi-

tat de Sant Roc,  La participació va ser una mica justa en quant els nostres efectius,  per vacances i baixes 

temporals  

Els actes es van desenvolupar ,  sense incidències i amb un bon 

acompliment del horari.  Es va arribar a La Rambla amb força temps  

per poder fer, cada entitat el seu lluïment i un lluïment final con-

junt.  En aquest punt, es fa produir una petita incidència: la senyal 

d’inici de la lluïda final, tenia que ser una salva de trabuc, però 

quant ja estàvem apunt de fer-ho, es va disparà el primer avis del 

Castell de focs, i les colles la van confondre amb l'avís d’inici de la lluïda final.  Tot i ser un petit lapsus, 

també es una bona idea, si aconseguim sempre ajustar lo, tan  bé.  

MGT 1705– 10 DE SETEMBRE– MONTGAT 

Recuperem aquest acte,  que com tots  els altres va  queda suspès durant la 

pandèmia. La gent tenia ganes i la presencia de públic va ser alta. Es un acte 

que ja tenim força consolidat en la nostra agenda, i tot  desenvolupant-se 

amb retard per problemes tècnics amb el so, un cop iniciat tot va  funcionar 

perfectament.  

 

DECÈ ANIVERSARI DE LA COLLA TRABUCAIRE DEL VI D’ALELLA-18 DE SETEMBRE-ALELLA 

GUERRA DEL FRANCES– 1 D’OCTUBRE– SANTACOLOMA DE GRAMENET 

Un altre acte recuperat després del impàs, dels dos últims any, acte molt con-

solidat a  Santa Coloma i que  compta amb una gran afluència de públic, es va 

desenvolupar sense cap tipus d'incidència, i tat participants com espectadors, 

vam poder gaudir d’un bon espectacle, que combina teatre de carrer amb 

galejada trabucaire 

 

 

 

 

 

Com a celebració del  seu desè aniversari, la colla d'Alella, convidà  totes les colles que  en diferents anys 

hem anat com a convidades a la seva festa major. El acte va arreplegar prop de 150 trabucaires, que vam 

galejar pels carrers de la ciutat,  per acabar amb un bon esmorcar de germanor... 



FESTA MAJOR DE SANT MARTI DE PROVENÇALS—5 D’OCTUBRE– BARCELONA 

 

MATA-DEGOLLA-13 D’OCTUBRE– SANT QUINTI DE MEDIONA 

Acte ja tradicional del nostre repertori, que compta amb una nombrosa presencia de públic, 

Aquest any  per un lapsus de l'entitat organitzadora, ens han  avisat molt justos de 

temps, i ha estat casi un miracle aconseguir  tramitar el permís, i  aconseguir  gent 

per poder anar-hi, tenint en compte que la setmana anterior ja havíem tingut la 

actuació a Sant Marti de Provençals. 

Per aquestes causes i  a mes ( Llei de Murphy),  dos  dels que tenien que venir han 

tingut un imprevist familiar i finalment la nostra presencia a estat força justeta. 

Tot i així amb la col·laboració de Miquelets de Catalunya, hem pogut  fer un bon 

paper  

 

 

Convidats per la colla amfitriona i com a tronada de la seva participació a la nos-

tra Diada, participem al cercavila Trabucaire de la Festa Major d’aquest barri de 


