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A partir del dimecres 1 d’agost es podran
recollir gratuïtament les banderes per
als balcons

ON?
· A l’Oficina d’Atenció Ciutadana
· A les oficines de turisme del Centre
 (c/ Pintor Serrasanta, 4)
 i de la platja (pg. marítim, 155) 

· A la biblioteca a la platja (Parc del mar s/n) 

VINE I RECULL LA TEVA BANDEROLA
I PENJA-LA AL BALCÓ

Visca la
FESTA
MAJOR!
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Maria
Miranda Cuervas

Alcaldessa de Castelldefels

Jordi
Maresma Segarra

Regidor de Cultura, Festes i 
Participació Ciutadana

Fernando
Cerpa Fernández

Regidor d’Esports,
Joventut i Gent Gran

Per fi arriba la Festa Major. La platja, el Castell, les places i els 
carrers de la nostra ciutat mediterrània es reivindicaran com el 
millor escenari per fer-nos gaudir del millor de Castelldefels, la 
seva gent.

Aquest any consolidem els canvis que hem anat introduïnt durant 
aquest mandat. Així, continuem situant el Castell en una posició 
destacada com a referent identitari de Castelldefels programant-hi 
activitats totes les nits de Festa Major. Mantenim també la festa de 
l’aigua, la festa holi  i l’Espai Jove amb la voluntat que sigui una 
celebració amb activitats per a totes les edats.

Enguany, us tornem a demanar la vostra complicitat per penjar 
dels balcons el nou domàs i a fer-vos el vostre mocador de Festa 
Major; a riure’ns de nosaltres mateixos amb les sàtires dels Dia-
bles; a ballar amb la música d’orquestres i grups; a participar de 
les activitats de cultura popular que tindran un major protagonisme 
i a gaudir amb la colla convidada de Campanet (Mallorca), els di-
monis Escarrufaverros i el seu Es Cabrot, al correfoc.

La nostra Festa Major no és només uns dies d’oci compartit. És el 
moment de trobar-nos tots i totes i junts, omplir de vida i de projec-
te compartit la nostra ciutat. Enclavada en un entorn privilegiat, a 
cavall del Garraf i de la mar, amb unes magnífiques comunicacions 
amb el cap i casal, Castelldefels som una ciutat afortunada. Visca 
la Festa major! Tots i totes a plaça, fem pinya.
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FESTA MAJOR
PROGRAMA

DISSABTE 4
22.30 h Espectacle teatral. Representació de la 
Llegenda del Gar-
i-Got al parc de la 
Muntanyeta, a càrrec 
de l’Agrupació de 
Cultura Popular de 
Castelldefels.

DIVENDRES 10
21 h Assaig especial dels Castellers de Cas-
telldefels de l’Agrupació de Cultura Popular a 
l’edifi ci de l’Agrupació (av. Lluís Companys, 16). 

De 23 a 1.30 h Nit de festa amb música i servei 
de barra a preus populars a l’edifi ci de l’Agrupació 
(av. Lluís Companys, 16). 

DISSABTE 11
17.30 h Plantada de Bèsties al pati de l’Edifi ci 
de la República, c/ d’Arcadi Balaguer, cantonada 
pl. de l’Església.

De 17 h a 2 h NOMAD Festival als jardins 
del Castell amb activitats per a totes les edats: 
market, la millor selecció de food trucks de Cata-
lunya amb cuina de tot el món per sopar cada dia 
diferent, música ambiental, i actuacions en directe 
tot en un sol espai a l’aire lliure. 
De 17 a 20 h Petit NOMAD Vine a provar les teves 
habilitats amb el taller de circ i malabars, patins elèc-
trics, tallers de pintacares, de tatuatges i de sorra. 
De 18 a 20.30 h Taller infantil Pinta el teu mo-
cador de Festa Major, al pati de l’Edifi ci de la Repú-
blica, c/ d’Arcadi Balaguer, cantonada pl. de l’Església. 
Vine a dissenyar el teu mocador per donar el tret de 
sortida a la Festa Major i lluir-lo tots els dies de festa 
(un mocador per nen/a, fi ns a exhaurir-ne existències).

19 h Tabalada a càrrec del grup de tabalers de 
l’Agrupació de Cultura Popular.
Recorregut: Sortida del c/ Bisbe Urquinaona, da-
vant de la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado, c/ 
d’Albert Einstein, c/ Major, c/ d’Arcadi Balaguer, 
pl. Església, c/ 11 setembre, pl. de la Caputxeta, 
c/ Pompeu Fabra, av. Santa Maria i pl. Església.

20.30 h  Lectura del pregó des del balcó de l’Ajun-
tament, a càrrec de la Sra. Amparo Tomé. Llicenciada 
en fi lologia anglesa per la Universitat de Salamanca, 
diplomada i màster en Psicologia i Sociologia de 
l’Educació per l’Institut d’Educació de la Universitat de 
Londres. Va ser professora de Sociologia de l’Educa-
ció en la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva 
activitat investigadora en la Universitat s’ha centrat en 
temes de gènere i educació. Ha dirigit el Programa 
d’Educació en Valors de l’Institut d’Educació de l’Ajun-
tament de Barcelona i ha treballat com a assessora 
en temes de coeducació per a diversos governs au-
tonòmics. Ha publicat nombrosos materials didàctics.

20.45 h Espectacle de la Porta de l’Infern, 
amb ball de diables i declamació de sàtires, 
a càrrec de l’Agrupació de Cultura Popular de 
Castelldefels i concentració a la plaça de l’Església.

21.30 h Correfoc pels carrers de la ciutat, a 
càrrec de l’Agrupació de Cultura Popular de 
Castelldefels, amb la participació de: 
· Grups de foc: diables de Molins, dimonis dels  

Trons (Lleida) i de Castelldefels  
· Dracs: Botafocs de Castelló de la Plana i Gar-i-

Got de Castelldefels
· Tabalers: tabalers del Grup de Foc de Castelldefels.
Recorregut: Sortida de la pl. de l’Església, c/ Arca-
di Balaguer, c/ Dr. Ferran, c/ Llibertat, c/ Pompeu 
Fabra, c/ Dr. Barraquer, c/ Bisbe Urquinaona, av. 
Primer de Maig i arribada a la plaça de l’Església.

22 h Cicle de jazz al Castell Contrabaix: Ac-
tuació de la Big Mamma, als jardins del Castell. 
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Entrada gratuïta. Aforament limitat.

24 h  Ball de Fes-
ta Major amb l’or-
questra Gira-sol, 
a la pl. de l’Església. 
L’emblemàtica or-
questra farà sonar les cançons més actuals, sense 
oblidar els clàssics de tota la vida a ritme de bolero, 
pasdoble i txa-txa-txa. Fins que arribem a l’apoteo-
si fi nal amb els clàssics del rock dur i l’ska.

00.30 h NOMAD Festival. Actuació Grup FIF (Fe-
male is the Future), música afroamericana, als jar-
dins del Castell. Entrada gratuïta. Aforament limitat.

DIUMENGE 12 
De 9.30 a 14 h XVIII Torneig d’escacs de Festa 
Major. Partides ràpides al parc de la Muntanyeta. Tro-
feus per als primers classifi cats per categories. Bases 
del torneig: www.ajedreznd.com Inscripcions: fi ns al 
10 d’agost a: clubescacscastefa@hotmail.com 

10 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-
kung, a càrrec de l’escola de Tai-txi Joanyin-
yang, al parc de la Muntanyeta.

D’11 a 14 h De la mà d’Aigües de Barcelona podràs 
divertir-te amb jocs d’aigua per a tota la família. 
Vols construir i fer navegar un vaixell? Jugar amb tau-
letes interactives i passar-te tots els nivells del cicle 
de l’aigua? O transportar aigua sense perdre’n ni 
una gota? Aigües de 
Barcelona et porta un 
munt de jocs a la fes-
ta d’Aigües. Si tens 
entre 3 i 12 anys, 
vine a jugar! T’hi esperem!, a la plaça de l’Església.

12 h Vigília de castells a càrrec dels Minyons 
de l’Arboç i els Castellers de Castelldefels, al c/ 
d’Arcadi Balaguer davant de l’Edifi ci de la República.

De 17 h a 2 h NOMAD Festival als jardins 

del Castell amb activitats per a totes les edats: 
market, la millor selecció de food trucks de Cata-
lunya amb cuina de tot el món per sopar cada dia 
diferent, música ambiental, i actuacions en directe 
tot en un sol espai a l’aire lliure. 
De 17 a 20 h Petit NOMAD Vine a provar les teves 
habilitats amb el taller de circ i malabars, patins elèc-
trics, tallers de pintacares, de tatuatges i de sorra. 
18 h Espectacle familiar Reggae per Xics, a 
càrrec del grup The Penguins. Concert on es pre-
senta un repertori de cançons 
populars i d’autor d’arreu de 
Catalunya passades pel sedàs 
dels ritmes i les músiques 
jamaicanes, creant un espec-
tacle dinàmic, alegre i participatiu, als jardins del 
Castell. Aforament limitat.

19 h Ballada de sardanes amb la Cobla Baix 
Llobregat, a la pl. de l’Església. 
20.30 h NOMAD Festival. Duet acústic Jb 6 
Nacho Ibáñez, amb versions acústiques de clàs-
sics de tots els temps,  als jardins del Castell. Afo-
rament limitat. 

21 h Paella popular a càrrec del Centre Cultural 
Al Alba al parc de la Muntanyeta. Aforament limitat a 
1000 persones. Preu: 2 €. Els benefi cis es destinaran 
a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) 
Punts de venda anticipada de tiquets a:
· ASOCIACIÓ DE VEÏNS LLUMINETES
 Passeig Garbí, 125 · 657 447 586

· CONDIS · Rambla Blas Infante, 9
 De dilluns a dissabte 9 a 14 i 17 a 21 h

· ASESORÍA BYR · c / Major, 29
 De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h

· BAR ESTADIO · c/ Ma Aurelia Capmany, 13
 De dilluns a diumenge de 8.30 a 23 h

· AGRUPACIÓ DE CULTURA POPULAR
 DE  CASTELLDEFELS · Av. Lluís Companys, 16
 De dimarts a dissabte de 10 a 18 h
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· CENTRO CULTURAL ANDALUZ AL ALBA · 679 500 851
El mateix dia: Parc de la Muntanyeta des de 3 hores 
abans de l’esdeveniment.

23 h Encesa de bengales de tots els assistents 
al sopar, al parc de la Muntanyeta. Activitat de 
convivència organitzada per la Federació d’Asso-
ciacions de Veïns de Castelldefels. Les bengales 
es podran recollir al mateix parc, a les taules de 
les associacions de veïns.

23.30 h Actuació del grup Mala Vida. Amb 
un repertori basat en el pop-rock espanyol dels 
80 fi ns al més ac-
tual, aconsegueixen 
captivar el públic de 
totes les edats en 
cadascuna de les 
seves actuacions, 
al parc de la Muntanyeta.

23.30 h NOMAD Festival. Concert de Big Mou-
thers, amb versions de rock, sou, funk, etc,  als jar-
dins del Castell. Entrada gratuïta. Aforament limitat.

DILLUNS 13
10 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-
kung, a càrrec de l’escola de Tai-txi Joanyin-
yang, a la plaça de l’Església.

D’11 a 14 h Activitat d’aigua per a tota la família, 
amb l’Splash Slide, un supertobogan de 127 m de 
llargada (a partir de 
6 anys), i infl ables 
per als més menuts, 
al parc de la Mun-
tanyeta. Cal portar 
banyador i tovallola.

De 17 h a 2 h NOMAD Festival als jardins 
del Castell amb activitats per a totes les edats: 
market, la millor selecció de food trucks de Cata-
lunya amb cuina de tot el món per sopar cada dia 

diferent, música ambiental, i actuacions en directe 
tot en un sol espai a l’aire lliure. 
De 17 a 20 h Petit NOMAD Vine a provar les 
teves habilitats amb el taller de circ i malabars, 
patins elèctrics, tallers de pintacares, de tatuatges 
i de sorra.

18 h Espectacle familiar Envelat barbut a 
càrrec del grup Les prince-
ses barbudes. Cançons de 
música suau feta amb instru-
ments de joguina, on la veu de 
la princesa barbuda és el fi l 
conductor de cançons que són 
contes. Historietes plenes de melodies encomana-
dises i lletres simpàtiques, lliures de moralismes i 
amb constants pinzellades iròniques, als jardins del 
Castell. Entrada gratuïta. Aforament limitat.

19 h Holi Dolly Festival (festa Holi) Un especta-
cle ple de colors, actualment una de les festes més 
desitjades i esperades, al parc de la Muntanyeta. Es 
recomana portar roba vella. Inici 
de venda de bosses de pols de 
colors al matí. Les primeres 500 
persones que comprin bossetes 
en tindran una de regal.

21 h Cantada d’havaneres 
a càrrec del grup Els pesca-
dors de l’Escala, i rom cre-
mat, a la plaça de l’Església

22.30 h ESPAI JOVE. Batu-
cada pels carrers del centre 
des de la pl. Joan XXIII, fi ns a la pl. de l’Església, a 
càrrec de Diabòlics Músics de Sant Boi. Organitzat 
pel col·lectiu d’associacions juvenils Espai Jove.

22 h NOMAD Festival. Retransmissió del docu-
mental Petitet, als jardins del Castell. Entrada gra-
tuïta. Aforament limitat. Dirigit 
per Carles Bosch, responsa-

· CENTRO CULTURAL ANDALUZ AL ALBA · 679 500 851
El mateix dia:
abans de l’esdeveniment.
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ble dels documentals Balseros (2002) i Bicicleta, 
cullera, poma (2010).

24 h NOMAD Festival. Concert rumba catala-
na amb Dantuvi, als jardins del Castell. Entrada 
gratuïta. Aforament limitat.

De 23.45 h a 3.30 h ESPAI JOVE. Concerts 
de les orquestres Seguirem (Tribut Obrint Pas) i 
Mitjanit. Organitzat pel col·lectiu  d’associacions 
juvenils Espai Jove, a la pl. de l’Església.

DIMARTS 14
10 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-
kung, a càrrec de l’escola de Tai-txi Joanyin-
yang, al parc de la Muntanyeta.

D’11 a 14 h Taller de capgrossos per a tota la 
família,  al pati de l’Edifi ci de la República, c/ d’Ar-
cadi Balaguer cantonada pl de l’Església. Patroci-
nat per la Coordinadora de Firaires de l’Hospitalet 
i el Baix Llobregat.

12 h Plantada dels gegants davant l’edifi ci de 
l’Agrupació de Cultura Popular (av. Lluís Compan-
ys, 16) i possibilitat de lliurar-los els xumets. 
Durant una estona els més menuts podran lliurar 
el seu xumet al gegant que prefereixin per deixar-
lo defi nitivament enrere!

12.15 h Baixada dels gegants des de l’ACPC. 
Recorregut: Sortida ACPC, carrer Pintor Serrasan-
ta i pl. de l’Església.

13 h Entrada dels gegants de Castelldefels, 
l’Arnau i la Jordana (barons de l’Eramprunyà), 
el Jaume i la Constança (personatges medie-
vals), i el Dragut i l’Otxalí (pirates), a la pl. de 
l’Església.

De 17 h a 2 h NOMAD Festival als jardins 
del Castell amb activitats per a totes les edats: 
market, la millor selecció de food trucks de Cata-
lunya amb cuina de tot el món per sopar cada dia 

diferent, música ambiental, i actuacions en directe 
tot en un sol espai a l’aire lliure.
 
De 17 a 20 h Petit NOMAD Vine a provar les 
teves habilitats amb el taller de circ i malabars, 
patins elèctrics, tallers de pintacares, de tatuatges 
i de sorra.

De 17.30 a 19.30 h Taller familiar de confec-
ció de xapes dels gegants de Castelldefels, al 
pati de l’Edifi ci de la República, c/ d’Arcadi Bala-
guer cantonada pl de l’Església.

18 h Petit NOMAD. Actuació familiar amb Tu-
ruleta band, als jardins del Castell. Entrada gra-
tuïta. Aforament limitat.

19 h Arribada dels grallers a la pl. de l’Esglé-
sia, des de la pl. de l’Estació per l’av. Santa Maria, 
amb la participació de la Colla de Grallers de Mar i 
Cel, l’Escola de Grallers de Sitges, i la Colla Toc de 
Vent de Castelldefels.

19.30 h Cercavila pels carrers del centre de la 
ciutat, a càrrec de l’Agrupació de Cultura Popular 
de Castelldefels, Colla de Gegants i Capgrossos, 
els Castellers de Castelldefels, Ball de Gitanes, el 
Ball de Cintes, el Ball de Panderetes, la Colla Jove 
de Bastoners de l’ACPC, Colla Infantil de Basto-
ners de l’ACPC, Colla de Bastoners de Les Roque-
tes del Garraf, Ball de Gitanes de Vilafranca, Colla 
de Bastons de Sant Climent i Ball de Pastorets i 
la Colla Nova de Bastoners de Castelldefels. En 
acabar, mostra de balls, tabalers i els castellers 
faran un castell. Recorregut: Sortida de la pl. de 
l’Església, c/ Arcadi Balaguer, c/ Dr. Ferran, c/ 
Llibertat, c/ Pompeu Fabra,  c/ Dr. Barraquer, c/ 
Bisbe Urquinaona, c/ Primer de Maig i arribada a 
la plaça de l’Església.

20.30 h NOMAD Festival. Concert de música 
brasilera amb Sol Omar, als jardins del Castell. 
Entrada gratuïta. Aforament limitat.
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23.30 h NOMAD Festival. Espectacle de ca-
baret amb Amanda Webs, als jardins del Castell. 
Entrada gratuïta. Aforament limitat.

23.30 h  Concert del grup Els Catarres. Con-
siderat un dels grups catalans més reeixits dels 
últims anys, Els Catarres presentaran el seu quart 
disc Fins que arribi l’alba després d’un any i mig 
d’aturada. Es pre-
veu que sigui en-
cara més potent, 
ballable i elèctric.
El seu estil pop-folk 
i un enèrgic directe 
faran gaudir els fans de la banda d’Aiguafreda del 
seu nou treball així com dels temes més coneguts 
com “Vull estar amb tu”, “Rock & Roll”, “Invenci-
bles”, “El món és teu”, “En peu de guerra” o “Tò-
quio”, a la pl. de l’Església. A continuació ses-
sió de Dj Purpur & Dj Perotutehasvisto, Dj’s 
habituals de les festes Dirty Razzmataz. “All the 
hits you can imagine mixed all together (now!)”. 
Aquest és el crit de guerra d’aquestes sessions 
que omplen cada dimecres la sala Razzmataz, a 
la pl. de l’Església.

DIMECRES 15
8 h Matinades pels carrers de la ciutat, a càrrec 
del Grup de Grallers de l’Agrupació de Cultura 
Popular de Castelldefels, amb la participació de la 
Colla de Grallers de Mar i Cel, l’Escola de Grallers 
de Sitges, la Colla Toc de Vent de Castelldefels i 
l’Escola de Grallers de l’ACPC. 

10 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-
kung, a càrrec de l’escola de Tai-txi Joanyin-
yang, al parc de la Muntanyeta.

D’11 a 14 h Activitat familiar.  Jocs de fusta 
gegants, per al més menuts de la casa i per als 

de més edat. Jocs de lògica, 
d’enginy, de sort, de punteria, 
de pensar. Un grapat de jocs 
perquè tothom pugui passar 
una estona entretinguda i 
divertida, i taller de fustes i 
fustetes, on els nens i nenes tenen 2500 fustetes 
per fer les formes i fi gures que els vinguin al cap, 
castells, vaixells, torres, etc, al c/ d’Arcadi Bala-
guer, cantonada amb pl. de l’Església.

De 17 h a 2 h NOMAD Festival als jardins 
del Castell amb activitats per a totes les edats: 
market, la millor selecció de food trucks de Cata-
lunya amb cuina de tot el món per sopar cada dia 
diferent, música ambiental, i actuacions en directe 
tot en un sol espai a l’aire lliure. 
De 17 a 20 h Petit NOMAD Vine a provar les teves 
habilitats amb el taller de circ i malabars, patins elèc-
trics, tallers de pintacares, de tatuatges i de sorra.

18 h Petit NOMAD. Animació infantil amb el 
grup Disco Move It, als jardins del Castell. 

18.30 h Plantada de cas-
tells a càrrec dels Xicots de 
Vilafranca, els Castellers de 
l’Alt Maresme, els Nois de la 
Torre i els Castellers de Cas-
telldefels, a la pl. de l’Església.

De 19 h a 22.45 h Escape room “Misteri al 
Museu” al Casal de la Cultura, c/ Bisbe Urquinao-
na, 17-19. Apunta’t en grup o en solitari.  Tens 60 
minuts per reunir les pistes sobre el quadre del com-
te Orzhov i trobar la immensa fortuna amagada! A 
partir de 15 anys. Inscripcions a partir de divendres 
3 d’agost al web: www.castelldefels.org fi ns a esgo-
tar-ne les places. Hi haurà 4 torns de partides amb 
un màxim de 30 persones per torn. Horaris de les 
partides: 17.15 h - 18.40h - 20.05 h - 21.30 h.

Aquest és el crit de guerra d’aquestes sessions 
que omplen cada dimecres la sala Razzmataz, a 
la pl. de l’Església.
que omplen cada dimecres la sala Razzmataz, a 
la pl. de l’Església.
que omplen cada dimecres la sala Razzmataz, a 
la pl. de l’Església.

8 h
del 
Popular

8 h
del del 
8 h8 h
del 
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19 h Classe oberta de Swing (Lindy Hop) a 
càrrec de BALLUGA’T, al c/ Bisbe Urquinaona, 19-21 
(espai davant la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado). 

23.30 h NOMAD Festival. Concert amb Singer 
Mornings, amb versions de rock, funk i disco, als jar-
dins del Castell. Entrada gratuïta. Aforament limitat.

23 h  Focs arti� cials al passeig Marítim entre el 
carrer 13 i el carrer 15. 

De 22 a 1 h hi haurà 
servei continu d’au-
tobusos gratuïts des 
del centre a la platja 
i a la inversa.
Parades: c/ Santia-
go Rusiñol cantonada amb c/Pintor Serrasanta i  
pg. de la Marina cantonada amb c/11.

23.45 h  Concert de �  de festa amb The Chan-
clettes, WARNING!!!  Res d’asseure’s. Aixeca el 
cul de la cadira i prepara’t a cantar i ballar com 
mai. Es tracta de 
la millor festa de la 
teva vida. Oblida’t 
de les orquestres 
antigues de Festa 
Major. Ha arribat la 
nova DISCOMÒBIL de The Chanclettes!!!, a la pl. 
de l’Església.

ACTIVITATS ESPORTIVES
DISSABTE 11 I DIUMENGE 12
De 19 a 2 h Concurs de pesca de Festa Major 
a la platja de Castelldefels, entre el c/ dels Nave-
gants i l’av República Argentina. Organitzat per la 
Societat Esportiva Pesca Marítima de Castelldefels.

DIMECRES 15
19.30 h Partit de futbol entre UE Castelldefels 

i UD Vista Alegre, al Camp esportiu municipal Els 
Canyars, c/ de ‘Església, 121.

ALTRES ACTIVITATS
DIMARTS 14
21 h Vetlla de pregària, a càrrec de la parròquia 
de Santa Maria de la Salut de Castelldefels. Sorti-
da de l’església de Santa Maria, i recorregut fi ns 
al parc de la Muntanyeta.

DIMECRES 15
11 h Missa Patronal a l’església de Santa Maria.

12 h Seguici de Festa Major pels carrers del 
centre de la ciutat, a càrrec de l’Agrupació de 
Cultura Popular de Castelldefels, amb el suport 
de la parròquia de Santa Maria de la Salut de 
Castelldefels i la participació de l’associació Colla 
Nova de Bastoners i la Colla de Pastorets de la 
Colla Nova de Castelldefels.
Recorregut: Sortida de l’església de Santa Maria, 
c/ 11 de Setembre, c/ Pompeu Fabra, c/ Dr. Ba-
rraquer, c/Arcadi Balaguer i arribada a la plaça de 
l’Església. 

18 h Missa rociera a l’es-
glésia de Santa Maria, amb el 
Coro Rociero Blanca Paloma.

FIRA D’ATRACCIONS 

De l’11 al 15 d’agost, ambdós inclosos 
Organització: Coordinadora de Firaires
Plaça Teresa Claramunt

L’horari de fi nalització de les actuacions durant la 
celebració de la Festa Major serà com a màxim les 
3.30 h de la matinada. 
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FESTA MAJOR
PROGRAMA

A la mar Mediterrània
les aurores són vermelles
del mar arriba el dia
que el sol tenyeix de roig
és el color del Llevant.

És la vila que abraça el mar
amb el Garraf a l’esquena,
des de els temps dels pescadors
sempre a l’aguait.
Què ens portarà l’horitzó?

Camperols que porten viandes
collides de matinada,
al safareig es renta roba
per ‘nar ben mudat
I a la taverna sarau...

Vine a (Visca) la festa, 
cantem a la Vila, 
es Castelldefels (bis)

A la plaça del mercat 
les pageses “Noi, quina fruita!”
a la platja els pescadors
apedacen bé les xarxes
s’ha de sortir l’endemà

Vine a (Visca) la festa, 

CANÇÓ DEL JAUME
I LA CONSTANÇA
Ara ballen els gegants
són en Jaume i la Constança.
Ara ballen els gegants,
ara mateix comencen a ballar.

Ballen perquè estan contents,
giravolten d’alegria,
perquè els han tret
del Castell i els han posat
entremig de la gent.

Ara ballen els gegants 
són en Jaume
i la Constança.
Ara ballen els gegants,
ara mateix acaben
de ballar.

CANÇÓ DEL POBLE DE CASTELLDEFELS

CANÇÓ DEL DRAC
GAR-I-GOT     
Del fons de les cavernes 
ha vingut el nostre drac.
Quan sent la musiqueta
ell es posa a ballar.

El nostre drac quan balla
es veu molt eixerit,
ballant amb els seus caps
i amb la cua fa remolins.

I mireu que n’és de bonic
i quins caps que té de fera
i mireu com tira foc
pel davant i pel darrere.

El nostre drac quan balla
és un terrabastall,
és un terrabastall
I l’estimem de veritat. 



Amb motiu de la Festa Major d’Estiu, i en el marc d’aquesta 
festa, se celebraran els tradicionals correfoc i cercavila els 
dies 11 i 14 d’agost. A fi  d’evitar cremades i desperfectes 
en béns, objectes i peces de roba, l’Alcaldia, fent ús de les 
atribucions que li confereixen els articles 84 de la Llei de 
Bases de Règim Local i 220 de la Llei Municipal i de Rè-
gim Local de Catalunya, i d’acord amb el Decret 252/1999 
de 31 d’agost, fa una crida a la col·laboració i cooperació 
ciutadanes.

Per tot això, ES FA SABER que:

1. S’hauran de mantenir les portes i fi nestres tancades, les 
persianes abaixades i els aparadors i vidres dels immobles 
i locals situats als carrers per on han de passar  la cerca-
vila protegits amb cartrons o amb altres mitjans.

2. No es permet col·locar cap element que pugui obstaculit-
zar el desenvolupament de l’actuació o el pas fl uid de la 
gent (testos, taules, cadires, etc.) en el recorregut de les 
cercaviles.

3. No es podrà llançar aigua fi ns que no hagi acabat l’actua-
ció.

4. No es permet encendre foc ni fumar a prop de les bosses 
o dels contenidors del material pirotècnic.

5. No es permet envair l’espai on actua el grup de foc ni 
destorbar cap dels seus membres.

a) Correfoc: Dissabte 11 d’agost, a les 21.30h.
Itinerari: Sortida de la plaça de l’Església, c/ Arcadi Ba-
laguer, c/ Dr. Ferran, c/ Llibertat, c/ Pompeu Fabra, c/ 
Dr. Barraquer, c/ Bisbe Urquinaona i arribada a  la  pl. de 
l’Església.

b) Cercavila:  Dilluns 14 d’agost, a les 19.30h.
Itinerari: Sortida de la plaça de l’Església, c/ Arcadi Ba-
laguer, c/ Dr. Ferran, c/ Llibertat, c/ Pompeu Fabra, c/ Dr. 
Barraquer, c/ Bisbe Urquinaona, c/ Primer de Maig i arri-
bada a  la  pl. de l’Església.

6. Es prohibeix l’aparcament de vehicles en els carrers del 
recorregut del Correfoc i del Cercavila. L’Ajuntament sen-
yalitzarà oportunament els carrers afectats i no es farà 
responsable dels danys que es produeixin a causa dels 
articles pirotècnics.

7. Les persones que vulguin participar activament en el co-
rrefoc i el cercavila han de ser conscients que el desen-
volupament normal d’aquests actes comporta uns riscos 
com poden ser les cremades a les peces de vestir i d’al-
tres, que assumeixen ells mateixos pel fet de participar-hi.

L’Ajuntament no es farà responsable d’aquests danys, llevat 
que es produeixin per causa de força major.

Castelldefels, agost 2018

L’ALCALDESSAL’ALCALDESSA

BAN
Con motivo de la Fiesta Mayor de Verano, y en el marco de la 
misma, se celebrarán los tradicionales correfoc y pasacalles 
que tendrán lugar los días 11 y 14 de agosto. Para evitar 
quemaduras, desperfectos en bienes, objetos y prendas de 
vestir, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confi e-
ren los artículos 84 de la Ley de Bases de Régimen Local y 
220 de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña, y de 
acuerdo con el Decreto 252/1999 de 31 de agosto, hace una 
llamada a la colaboración y cooperación ciudadanas.

Por ello,  SE HACE SABER que:

1. Se deberán mantener las puertas y ventanas cerradas, 
persianas bajadas, escaparates y  vidrios de los inmuebles 
y locales situados en las calles por donde pasan  los Pasa-
calles protegidos  con cartones u otros medios.

2. No se permite colocar ningún elemento que pueda obs-
taculizar el desarrollo de la actuación o el paso  de las 
personas (macetas, mesas, sillas, etc.) en el recorrido de 
los pasacalles.

3. No se podrá lanzar agua hasta que no haya acabado la 
actuación.

4. No se permite encender fuego ni fumar cerca de las bolsas 
o contenedores del material pirotécnico.

5. No se permite invadir el espacio donde el grupo de fuego 
realiza la actuación, así como no se puede molestar a nin-
gún miembro del grupo.

a) Correfoc: Sábado  11 de agosto, a  las 21.30h. 
Itinerario: Salida de la pl. de l’Església, c/ Arcadi Balaguer, 
c/ Dr. Ferran, c/ Libertad, c/ Pompeu Fabra,  c/ Dr. Barra-
quer, c/ Bisbe Urquinaona, y llegada a  la  pl. de l’Església.  

b) Pasacalles: Lunes 14 de agosto, a  las 19.30h.
Itinerario: Salida de la pl. de l’Església, c/ Arcadi Balaguer, 
c/ Dr.   Ferran, c/ Libertad, c/ Pompeu Fabra, , c/ Dr. Ba-
rraquer, c/ Bisbe Urquinaona , c/ Primer de Maig  y llegada 
a  la  pl. de l’Església 

6. Se prohíbe el aparcamiento de los vehículos en las calles 
por donde pasa el Correfoc y el Pasacalle. El Ayuntamien-
to señalizará oportunamente las calles afectadas, y no se 
hará responsable de los daños que se produzcan a causa 
de los artículos pirotécnicos.

7. Aquellas personas que deseen participar activamente en el 
Correfoc y el Pasacalle tienen que ser conscientes de que 
el desarrollo normal de estos actos comporta unos riesgos 
que asumen ellos mismos por el hecho de participar, como 
pueden ser las quemaduras en las prendas de vestir y otros.

El Ayuntamiento no se hará responsable de estos daños, ex-
cepto cuando se produzcan por causa de fuerza mayor.

Castelldefels, agosto 2018

LA ALCALDESA                     
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SEGUEIX A CASTELLDEFELS CULTURA A

LLOCS DE LA CIUTAT ON ES FARAN
ELS ESPECTACLES, LES ACTIVITATS
I LA FIRA D’ATRACCIONS

PER UNA FESTA MAJOR LLIURE
D’AGRESSIONS SEXISTES!

NOMÉS SI DIC SÍ, ÉS SÍ. 
Les mirades i els comportaments lascius, els 
tocaments corporals sense permís i els comen-
taris ofensius o degradants també són formes de 
violència cap a les dones, tingueu-ho en compte!

TOTES I TOTS:
· Girar l’esquena a les agressions sexistes te’n 

fa CÒMPLICE! 
· Si presencies una agressió sexista, ACTUA i 

ofereix el teu suport.
· Actua davant una agressió sexista, però RES-

PECTA sempre les decisions de qui la pateix.
· Actuar contra les agressions sexistes és 

RESPONSABILITAT de totes i tots!

NOIS:
· Una agressió sexista és una forma de violèn-

cia contra les dones i RES la justifi ca!
· Assetjar, molestar i fer-te pesat no és lligar, 

és AGREDIR. 
· Si no és SÍ, és NO, RESPECTA-HO!

NOIES:
· Les agressions MAI les provoques tu, facis el 

que facis!
· Confi a en el teu criteri: si no et sents còmoda, 

posa LÍMITS.
· Les regles les poses tu: SEMPRE tens dret a 

dir NO.
· Tens DRET a gaudir d’unes festes sense 

violències masclistes.

PER UNA FESTA MAJOR LLIURE
DE LGTBIFÒBIA!
No són tolerables els comentaris ofensius i/o 
degradants sobre l’orientació sexual, l’expres-
sió de gènere o la identitat de gènere. Tampoc 
es permet l’exhibició de símbols LGTBIfòbics o 
crear espais hostils on no tothom se senti lliure 
d’expressar-se.

Plaça de
l’Església

Camps
de futbol

Biblioteca
RFJ

Passeig Marítim
entre C13 i C15

Parc de la
Muntanyeta

Plaça Teresa
ClaramuntEl Castell

Plaça
Joan XXIII




