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Memòria explicativa de les activitats realitzades durant l’any 
2022 

• Abril 

 09/04 Vam participar totes les seccions, inclosa la percussió de la colla a la 

Festa Medieval Pirates a Badalona. Concretament, cap a les 20:30h, vam 

formar part de l’Atac pirata l’espectacle teatral amb danses i foc a la Masia 

de Can Canyadó. 

• Maig 

10/05 Participació de la colla gran i la percussió a la Nit de Sant Anastasi i el 

Seguici de la Ciutat. 

 14/05 Dins el marc de la Cercabèstia, va tenir lloc el correfoc infantil que va 

comptar amb la nostra colla de diables més menuts i la percussió. 

14/05 Aquell mateix dia a les 22h estava programat el Correfoc, on va 

participar la secció adulta de la colla i la percussió. L’acte va finalitzar amb 

el lluïment de totes les colles de la ciutat més les convidades al passeig de 

la Rambla. 

06/05 al 21/05 vam exposar el Gegant de Sant Antoni i la Draga Olti a la 

Mostra de Gegants i l’Exposició de Dimonis del Centre Comercial Màgic 

Badalona. Dins el marc de les Festes de Maig, l’exposició va apropar 

elements del patrimoni cultural de la ciutat i del barri de Llefià a tota la 

ciutadania.  
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21/05 Va tenir lloc el Màgic Maig al Centre Comercial Màgic Badalona. La 

nostra colla va ser l’encarregada de portar a terme l’espectacle de foc a la 

terrassa del Centre Comercial. En l’espectacle van participar totes les 

seccions de la colla més la Draga i la percussió. 

• Juny 

07/05 “Xupinazo” d’inici de les Festes de Sant Antoni a Torre Mena. 

11/05 Correfoc de ciutat a Llefià. El XXXV Correfoc de Llefià va tornar 

després de dos anys d’aturada pandèmica amb la tradicional tabalada, el 

correfoc infantil i el correfoc adult.  

Van participar de l’acte: Bufons del Foc, Bufons del Toc, Badalona Bèsties 

de Foc, Diables de Badalona, Bèsties i Diables de la Salut i les colles 

convidades de: Tronada i les Vírboles.  

Va ser una data especial al calendari, perquè en 2022 vam celebrar el 

nostre 35è aniversari. 

29/05 Participació en la Festa Major de Sant Iscle de Vallalta amb el gegant 

de Kapaoltis. 

• Juny  

18/06 Participació de la colla gran i la percussió a la festa “Foc de Corpus”. 

Va consistir en una tabalada i un correfoc per Dalt de la Vila. 
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• Agost 

14/05 Participació en la Festa Major, Ball a la Plaça i la Cercavila. 

• Setembre  

10/09 Correfoc Festa Major de Sant Adrià del Besòs. Participació de la colla 

adulta en el correfoc. 

• Novembre  

05/11 30è aniversari de Tronada, Diables i Diablesses de Sant Adrià de Besòs. 

Trobada de colles de foc i Ceptronada a la plaça de la Vila. 
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