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Entre els dies 5 i 9 de desembre, el veïnat de Castelldefels viurem 
la nostra Festa Major d’Hivern. Aquestes són unes dates per cele-
brar especialment la feina que les entitats i el voluntariat han fet 
al llarg de l’any. I ho fem, obrint la festa amb l’encesa de llums de 
Nadal, amb Los amigos de Peter al Plaza i amb els assajos especi-
als de la Colla Nova de Bastons i la de Castells, que us convidaran 
a participar de la seva alegria. També les parelles de gegants de 
la nostra ciutat, en Jaume i la Constança, els Barons Arnau i Jor-
dana i en Dragut i l’Otxalí enguany us conviden, no només a ballar, 
sinó també a compartir un moment molt especial: a partir d’ara us 
podran saludar quan aneu a la Biblioteca.
 
Després de la pólvora dels diables i la màgia del nostre drac Gar-
i-Got, torres de guaita i masies de la ciutat seran l’escenari per-
fecte per gaudir de la fira medieval “Castrum Fidelis”, recordant 
els orígens de la nostra ciutat i compartint-los amb els qui ens 
visitaran per aquestes da-
tes. Sortim doncs al carrer, 
desafiem el fred. Gaudim 
d’aquests dies amb els con-
certs; recordarem a Freddy 
Mercury i ballarem a l’Espai 
Jove amb l’Orquestra Mitja-
nit; al Teatre Plaza gaudirem 
de les havaneres en femení i 
del rom cremat; i a places 
i carrers no us perdeu 
els titelles amb Tirant Lo 
Blanc. Vivim junts i jun-
tes l’hivern, gaudim-ne a 
Castelldefels.
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Dijous 29 de novembre

21 h Assaig especial de la Colla Nova de 
Bastons a la plaça de l’Església.

Divendres 30 de novembre

18 h  Encesa ofi cial dels llums de Nadal a 
la plaça de l’Església. Espectacle musical  a 
càrrec de La festa dels + tumàcat. A continu-
ació, xocolatada popular.

21 h Assaig especial dels Castellers de 
Castelldefels de l’Agrupació de Cultura Po-
pular a l’edifi ci de l’Agrupació (av. Lluís Com-
panys, 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). Obert a 
tothom.

21 h Representació teatral Medusa al Teatre 
Plaza. Preu: a partir de 7,20 euros. Cal recollir 
l’entrada anticipada a l’OAC, o bé a taquilla 
el mateix dia de la funció. Aforament limitat. 
Per a més informació: www.teatreplaza@org

Dissabte 1 de desembre
D’11 a 14 h Jocs a la plaça davant de la 
biblioteca. Vine a jugar amb els Jugantots, 20 
jocs gegants tradicionals de fusta: l’oca, tres 
en ratlla, qui és qui, dòmino..., i a partir de les 
13 h inaugura amb els gegants de Castellde-
fels els nous vinils de la biblioteca. Per a tots 
els públics. En cas de pluja l’activitat es durà 
a terme dins l’Espai Margarida Xirgu. 

19 h Tabalada a càrrec del grup de tabalers 
de l’Agrupació de Cultura Popular.
Recorregut: Sortida del c/ Bisbe Urquinaona, 
davant de la Biblioteca Ramon Fernàndez Ju-
rado, c/ Albert Einstein, c/ Major, c/ Arcadi 
Balaguer, pl. Església, c/ Onze de Setembre, 
pl. de la Caputxeta, c/ Pompeu Fabra, av. 
Santa Maria i pl. Església.

19.15 h Plantada de bèsties a l’Edifi ci de la 
República.

20 h Correfoc pels carrers de la ciutat, a càr-
rec dels diables adults i infantils de l’Agrupa-
ció de Cultura Popular de Castelldefels, amb 
la participació de:
Diables adults 
de: Les Roque-
tes del Garraf
(Sant Pere de 
Ribes), Castell-
defels 
Diables infantils de: Diablets de Cubelles, 
Grup del Correfoc del Follet i la Fantasma 
(Sant Feliu de Codines), Àngels Diabòlics 
(Sant Vicenç dels Horts), Ball de diables de 
Castelldefels 
Bèsties: Mamut de Sant Vicenç dels Horts, 
Drac Gar-i-Got de Castelldefels
Percussió: Tabalers de Castelldefels  
Recorregut: Sortida de la pl. de l’Església, c/ 
Arcadi Balaguer, c/ Dr. Ferran, c/ Llibertat, c/ 
Pompeu Fabra, c/ Dr. Barraquer, c/ Bisbe Ur-
quinaona, av. Primer de Maig i arribada a la 
plaça de l’Església.
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20 h Representació teatral Los amigos de 
Peter a càrrec de la companyia de teatre Para-
noia,  al Teatre Plaza. Preu: 5 euros.  Cal recollir 
l’entrada anticipada a l’OAC, o bé a taquilla el 
mateix dia de la funció. Aforament limitat. Per 
a més informació: www.teatreplaza@org

Diumenge 2 de desembre

12 h Teatre familiar Hats, organitzat per la 
Xarxa d’Espectacles Infantils i Juvenils, al Te-
atre Plaza. Preu: 6 euros. Cal recollir l’entrada 
anticipada a l’OAC, o bé a taquilla el mateix 
dia de la funció. Aforament limitat. Per a més 
informació: www.teatreplaza@org

18 h Concert coral a càrrec de la Coral Ger-
manor, la Coral Margalló, l’Escola Orfeònica de 
Martorelles i la Societat Coral del Penedès “El 
Coro” de Vilafranca del Penedès i de la Coral 
Marinada de Castelldefels, al Teatre Plaza. En-
trada gratuïta. Recollida d’entrades a la taquilla, 
el mateix dia de la funció. Aforament limitat.

Dimecres 5 de desembre

21 h  Trobada sopar d’entitats i de volunta-
riat a l’Hotel Rey Don Jaime de Castelldefels. 

Dijous 6 de desembre

9 h  37a Pujada al Castell de Castelldefels. 
Distància 5 Km. 
· Inscripcions per Internet: (fi ns a 600 corre-

dors/es, fi ns al diumenge 2 de desembre). 
 Amb xip propi (groc): 3 €
 Amb lloguer de xip: 5 €
· Inscripcions  presencials:  només el dime-

cres 5 d  e desembre, al Pavelló de Can Vina-
der de Castelldefels (rambla de Blas Infan-
te, 23), de 16 a 20 h.

 Amb xip propi (groc): 5 €
 Amb lloguer de xip: 7 € 
· Sortida i arribada: la sortida serà a les 9 

hores des de l’Ofi cina de Turisme de la Plat-
ja, pg. Marítim, 155 (interior) i l’arribada al 
Castell. (Temps màxim. 1 h)  

· Més informació i inscripcions:
 corcastelldefelsrunners.org i en xipgroc.cat

Per a més informació consulta el reglament 
de la 37a Pujada al Castell al web:
corcastelldefelsrunners.org    

De 10 h a 14 h Jornada de portes ober-
tes de la planta noble de l’edifi ci històric de 
l’Ajuntament.

10.30 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-
kung, a càrrec de l’escola de Tai-txi Joanyi-
nyang, al parc de la Muntanyeta. Temari Si 
Ba shi Qi Gong, i forma de 13 moviments de 
l‘estil yang. Per a tots els públics. 

D’11 h a 14 h i de 17 h a 21 h Mercat medi-
eval a la plaça de l’Església i voltants.

11.15 h Ronda de cavallers. A càrrec de CyD 
Calatrava. Itinerant. Entorn del mercat.

11.40 h Teatre de titelles: Tirant lo Blanc. 
A càrrec de La Inestable. Escenari plaça de 
l’Església.

11.50 h Com es vesteix un cavaller? Espai 
campament. Pati Edifi ci de la República.

12 Ballada de sardanes amb la Cobla Baix 
Llobregat, a la plaça de l’Església, cantonada 
amb el carrer d’Arcadi Balaguer.
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12.40 h Contes per a prínceps i princeses. 
A càrrec de Jauría Teatro. Espai infantil. Can-
tonada c/ Església amb c/cTomàs Edison.
12.50 h Tir amb arc participatiu. Espai 
campament. Pati Edifici de la República.

13.15 h Teatre de titelles: Albert a la recer-
ca del foc. A càrrec de La Inestable. Escenari 
plaça de l’ Església.

13.30 h Entrenaments de combat. A càrrec 
de CyD Calatrava. Espai campament. Pati 
Edifici de la República.

16.45 h Com era l’armament en època dels 
cavallers? A càrrec de CyD Calatrava. Espai 
campament. Pati Edifici de la República.

17 h Com es vesteix un cavaller? Espai cam-
pament. Pati Edifici de la República.

17.30 h Taller sobre fengshui de Nadal, pre-
diccions segons el I Ching per l’any de naixe-
ment sobre les característiques que dominen 
l´any 2019, a càrrec de l’escola de Tai-txi Jo-
anyinyang, al centre Frederic Mompou. Taller 
en què podreu aprendre com decorar la casa 
de forma harmònica per a la celebració del 
Nadal, la distribució de comensals, la influèn-
cia de l’arbre de Nadal, etc. i saber como es 
mou l’energia el proper any 2019, que corres-
pon a l’Any del Porc segons l’horòscop mil-
lenari xinès. Cal fer inscripció prèvia al c/e: 
joan@joanyinyang.com

17.45 h Teatre de titelles: El fantasma de 
Canterville. A càrrec de La Inestable. 
Escenari plaça de l’ Església.

18 h Espectacle Programas que marcaron 
nuestra vida, a càrrec de la companyia Els 

Principiants de la Gent Gran, al Teatre Plaza. 
Entrada gratuïta. Recollida d’entrades a la ta-
quilla, el mateix dia de la funció. Aforament 
limitat.

18.15 h Entrenaments de combat. A càrrec 
de CyD Calatrava. Espai campament. Pati 
Edifici de la República.

18.30 h Reclutant cavallers. Espai campa-
ment. Pati Edifici de la República.

18.45 h Contes per a prínceps i princeses. 
A càrrec de Jauría Teatro. Espai infantil. Can-
tonada c/ Església amb c/ Tomàs Edison.

19 h Teatre de titelles: Joanet i el drac. A 
càrrec de La Inestable. Escenari plaça de 
l’Església.

De 19 a 23 h Festa Lúppiter. Festa blanca 
en la qual la 
diversió, l’es-
pectacularitat 
i la interacció 
amb el públic 
són les bases 
que guien l’es-
deveniment. Sense restricció d’edat, poden 
participar-hi tant grans com petits. La festa 
de referència, amb efectes especials, confeti, 
serpentines, fum..., a la rambla de Josep Tar-
radellas. Els primers 100 assistents tindran 
un pal led de regal.

19.30 h Vols ser un jove cavaller? Espai 
campament. Pati Edifici de la República.

20 h Torneig de cavallers. A càrrec de CyD 
Calatrava. Espai campament. Pati Edifici de 
la República.
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20.30 h Espectacle de foc: A Quemarropa!, 
a càrrec de Cirko Psikario. Escenari plaça de 
l’Església.

TOT EL DIA

· Activitats itinerants i espectacles musicals 
a càrrec de les companyies: AC Vent Mediter-
rani, Jauría Teatro  i Cirko Psikario. Entorn del 
mercat.

· Campament medieval Pati Edifici de la Re-
pública, plaça de l’Església.

· Exposició d’elements de tortura
· Exposició d’armes antigues
· Exposició de màquines de setge
 Cantonada c/ Arcadi Balaguer amb plaça 

de l’Església.

· Espai infantil de jocs
 Cantonada c/ Església amb c/ Tomàs Edison.

Divendres 7 de desembre

10.30 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-
kung, a càrrec de l’escola de Tai-txi Joanyi-
nyang, al parc de la Muntanyeta. Temari Si 
Ba shi Qi Gong, i forma de 13 moviments de 
l‘estil yang. Per a tots els públics. 

De 10 h a 14 h 1a Gimcana fotogràfica de 
Castelldefels, pels carrers de la ciutat. Orga-
nitzat per la Penya fotogràfica de Castellde-
fels. Vine a passar una bona estona fent foto-
grafies divertides. Premis per als tres primers 
classificats. Inscripcions fins al 5 de desem-
bre a: www.pfc.entitatscastelldefels.cat

D’11 h a 14 h i de 17 h a 21 h Mercat medi-
eval a la plaça de l’Església i voltants.

D’11 a 13 h Taller de country a càrrec del 
grup Castelldefels balla country, a la plaça 
Vuit de març. 

11.15 h Ronda de cavallers. A càrrec de CyD  
Calatrava. Itinerant. Entorn del mercat.

11.40 h Teatre de titelles: Història d’un po-
ble. A càrrec de La Inestable. Escenari plaça 
de l’Església.

11.50 h Com es vesteix un cavaller? Espai 
campament. Pati Edifici de la República.

12.30 h Desfilada de cavalls i cavallers. A càr-
rec de Drakonia. Itinerant. Entorn del mercat.

12.40 h Contes per a prínceps i princeses. 
A càrrec de Jauría Teatro. Espai infantil. Can-
tonada c/ Església amb c/ Tomàs Edison.

12.50 h Tir amb arc participatiu. Espai 
campament. Pati Edifici de la República.

13 h Torneig a cavall. Drakonia. Parc de la 
Muntanyeta.

13.15 h Teatre de titelles: Godofredo i el 
cavaller roig. A càrrec de La Inestable. Esce-
nari plaça de l’Església.

13.30 h Entrenaments de combat. A càrrec 
de CyD Calatrava. Espai campament. Pati 
Edifici de la República.

16.30 h Torneig a cavall. Drakonia. Parc de 
la Muntanyeta.

16.45 h Com era l’armament en època dels 
cavallers? A càrrec de CyD Calatrava. Espai 
campament. Pati Edifici de la República.

17 h Com es vesteix un cavaller? Espai cam-
pament. Pati Edifici de la República.
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17.45 h Teatre de titelles: Tirant lo Blanc. 
A càrrec de La Inestable. Escenari plaça de 
l’Església.

18.15 h Entrenaments de combat. A càrrec 
de CyD Calatrava. Espai campament. Pati 
Edifi ci de la República.

18.30 h Reclutant cavallers. Espai campa-
ment. Pati Edifi ci de la República.

18.30 h Arribada dels grallers a la plaça 
de l’Església, des de la plaça de l’Estació per 
l’avinguda de Santa Maria, amb la participa-
ció dels grallers Mar i Cel de Sitges, Escola 
de Grallers de Sitges, Toc de Vent de Castell-
defels i l’Associació Musical Tres per Quatre.

18.45 h Contes per a prínceps i princeses. 
A càrrec de Jauría Teatro. Espai infantil. Can-
tonada c/ Església amb c/ Tomàs Edison.

19 h Ball dels gegants de Castelldefels, en 
Jaume i la Constança i lliurament de xumets. 
Durant una estona els més menuts podran 
lliurar el seu xumet al gegant que prefereixin 
per deixar-lo defi nitivament enrere!, a la plaça 
de l’Església.
A continuació cercavila pels carrers del cen-
tre de la ciutat, a càrrec de l’Agrupació de Cul-
tura Popular de Castelldefels, amb: Colla de 
Gegants i Capgrossos de Castelldefels, Cas-
tellers de Castelldefels, Ball de Panderetes, 
Ball de Gitanes, Colla Infantil de Bastoners de 
Castelldefels, Colla Jove de Bastoners de Cas-
telldefels, Ball de Cintes de Castelldefels, Colla 
Nova de Bastons de Castelldefels i la Colla de 
Pastorets de Castelldefels.

Recorregut: Sortida de la pl. de l’Església, c/ 
Arcadi Balaguer, c/ Dr. Ferran, c/ Llibertat, c/ 

Pompeu Fabra,  c/ Dr. Barraquer, c/ Arcadi 
Balaguer i arribada a la plaça de l’Església.

19 h Teatre de titelles: Albert a la recerca 
del foc. A càrrec de La Inestable. Escenari 
plaça de l’ Església.

19.30 h Vols ser un jove cavaller? Espai 
campament. Pati Edifi ci de la República.

20 h Torneig de cavallers. A càrrec de CyD 
Calatrava. Espai campament. Pati Edifi ci de 
la República.

20.15 h Espectacle de foc: A Quemarropa!, 
a càrrec de Cirko Psikario. Escenari plaça de 
l’Església. 

20.30 h Concert de música medieval. AC 
Vent Mediterrani. Escenari plaça de l’Església. 

21.30 h Actuació de Momo, Grup Tribut al 
mític Queen. “The Show Must Go On” va dei-
xar dit Freddie Mercury i 25 anys després que 
ens deixés, és el que proposa Momo. Un xou 
ple de llum, color, rock i sobretot d’un demoli-
dor so, a la rambla Josep Tarradellas.

TOT EL DIA 

· Activitats itinerants i espectacles musi-
cals a càrrec de les companyies: AC Vent 
Mediterrani, Jauría Teatro  i Cirko Psikario. 
Entorn del mercat.

· Campament medieval Pati Edifi ci de la Re-
pública, plaça de l’Església.

· Exposició d’elements de tortura
· Exposició d’armes antigues
· Exposició de màquines de setge
 Cantonada c/ Arcadi Balaguer amb plaça 

de l’Església.
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· Espai infantil de jocs
 Cantonada c/ Església amb c/ Tomàs Edison.

Dissabte 8 de desembre

8 h Matinades pels carrers de Castelldefels, 
a càrrec dels Grallers de l’Agrupació de Cul-
tura de Popular.

10.30 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-
kung, a càrrec de l’escola de Tai-txi Joanyi-
nyang, al parc de la Muntanyeta. Temari Si 
Ba shi Qi Gong, i forma de 13 moviments de 
l‘estil yang. Per a tots els públics. 

D’11 h a 14 h i de 17 h a 21 h Mercat medi-
eval a la plaça de l’Església i voltants.

11.15 h Ronda de cavallers. A càrrec de CyD 
Calatrava. Itinerant. Entorn del mercat.

11.40 h Teatre de titelles: El fantasma de 
Ca  nterville. A càrrec de La Inestable. Esce-
nari plaça de l’ Església.

11.50 h Com es vesteix un cavaller? Espai 
campament. Pati Edifi c  i de la República.

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 su-
port de la parròquia de Santa Maria de la Sa-
lut de Castelldefels, i l’associació Colla Nova 
de Bastons de Castelldefels.
Recorregut: Sortida de l’església de San-
ta Maria, c/ Onze de Setembre, c/ Pompeu 
Fabra, c/ Dr. Barraquer, c/ Arcadi Balaguer i 
arribada a la plaça de l’Església.  

12.30 h Desfi lada de cavalls i cavallers. A càr-
rec de Drakonia. Itinerant. Entorn del mercat. 

12.40 h Contes per a prínceps i princeses. 
A càrrec de Jauría Teatro. Espai infantil. Can-
tonada c/ Església amb c/ Tomàs Edison.

12.50 h Tir amb arc participatiu. Espai 
campament. Pati Edifi ci de la República.

13 h Torneig a cavall. Drakonia. Parc de la 
Muntanyeta.

13.15 h Teatre de titelles: Joanet i el Drac. 
A càrrec de La Inestable. Escenari plaça de 
l’Església.

13.30 h Entrenaments de combat. A càrrec 
de CyD Calatrava. Espai campament. Pati 
Edifi ci de la República.

16.30 h Torneig a cavall. Drakonia. Parc de 
la Muntanyeta.

16.45 h Com era l’armament en època dels 
cavallers? A càrrec de CyD Calatrava. Espai 
campament. Pati Edifi ci de la República.

17 h Com es vesteix un cavaller? Espai cam-
pament. Pati Edifi ci de la República.

17.45 h Teatre de titelles: Història d’un po-
ble. A càrrec de La Inestable. Escenari plaça 
de l’ Església.

18 h Plantada de castells a la plaça de l’Es-
glésia, a càrrec 
dels castellers 
de Castellde-
fels i els caste-
llers de El Prat 
de Llobregat.

18.15 h Entrenaments de combat. A càrrec 
de CyD Calatrava. Espai campament. Pati 
Edifi ci de la República.
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18.30 h Reclutant cavallers. Espai campa-
ment. Pati Edifici de la República.

18.45 h Contes per a prínceps i princeses. 
A càrrec de Jauría Teatro. Espai infantil. Can-
tonada c/ Església amb c/ Tomàs Edison.

19 h Concurs de disfresses. Espai infantil. 
Cantonada c/ Església amb c/ Tomàs Edison.

19 h Teatre de titelles: Godofredo i el cava-
ller roig. A càrrec de La Inestable. Escenari 
plaça de l’ Església.

19.30 h Vols ser un jove cavaller? Espai 
campament. Pati Edifici de la República.

20 h Torneig de cavallers. A càrrec de CyD 
Calatrava. Espai campament. Pati Edifici de 
la República.

20 h Havaneres en femení, amb Neus Mar, al 
Teatre Plaza. Havaneres, cant de taverna, bo-
leros, passant pels valsos i les balades, aquest 
grup farà un viatge de Catalunya a Cuba, pas-
sant per Argentina o Xile. Entrada gratuïta. Cal 
recollir l’entrada anticipada a l’OAC, o bé a la 
taquilla, el mateix dia de la funció. Aforament 
limitat. En finalitzar, se servirà rom cremat.

20.15 h Espectacle de foc: Druides, un viat-
ge inoblidable. A càrrec d’AC Vent Mediterra-
ni. Escenari plaça de l’Església.

20.30 h Espectacle: Els Cavallers del Foc. 
A càrrec de La Cremallera Teatre. Escenari 
plaça de l’Església.

ESPAI JOVE

21 h Batucada pels carrers del centre. Sor-
tida des del c/ Arcadi Balaguer (davant de 

l’Edifici de la República) i arribada al mateix 
punt a càrrec dels Tabalers de Castelldefels. 
Organitzat pel col·lectiu Espai Jove.

22.30 h Concert de Ketecalles i de La Tropi-
cal, al c/ Arcadi Balaguer (davant de l’Edifici 
de la República). Organitzat pel col·lectiu Es-
pai Jove.

D’1 a 2 h Música amb DJs, al c/ Arcadi Ba-
laguer (davant de l’Edifici de la República). 
Organitzat pel col·lectiu Espai Jove.

TOT EL DIA

· Activitats itinerants i espectacles musicals 
a càrrec de les companyies: AC Vent Mediter-
rani, Jauría Teatro  i Cirko Psikario. Entorn del 
mercat.

· Campament medieval Pati Edifici de la Re-
pública, plaça de l’Església.

· Exposició d’elements de tortura
· Exposició d’armes antigues
· Exposició de màquines de setge
 Cantonada c/ Arcadi Balaguer amb plaça 

de l’Església.

· Espai infantil de jocs
 Cantonada c/ Església amb c/ Tomàs Edison.

Diumenge 9 de desembre

D’11 h a 14 h i de 17 h a 21 h Mercat medi-
eval a la plaça de l’Església i voltants.

D’11 a 13 h Taller de Samba Gafieira a càr-
rec de Spai Carioca, a la plaça Vuit de març. 

11.15 h Ronda de cavallers. A càrrec de CyD 
Calatrava. Itinerant. Entorn del mercat.



FESTA MAJOR D’HIVERN 
FIRA MEDIEVAL
Castrum Fidelis

10

11.40 h Teatre de titelles: Tirant lo Blanc. 
A càrrec de La Inestable. Escenari plaça de 
l’Església.

11.50 h Com es vesteix un cavaller? Espai 
campament. Pati Edifici de la República.

12.30 h Desfilada de cavalls i cavallers. A càr-
rec de Drakonia. Itinerant. Entorn del mercat.

12.40 h Contes per a prínceps i princeses. 
A càrrec de Jauría Teatro. Espai infantil. Can-
tonada c/ Església amb c/ Tomàs Edison.

12.50 h Tir amb arc participatiu. Espai 
campament. Pati Edifici de la República.

13 h Torneig a cavall. Drakonia. Parc de la 
Muntanyeta.

13.15 h Teatre de titelles: Albert a la recer-
ca del foc. A càrrec de La Inestable. Escenari 
plaça de l’Església.

13.30 h Entrenaments de combat. A càrrec 
de CyD Calatrava. Espai campament. Pati 
Edifici de la República.

13.30 h Degustació gastronòmica de pro-
ductes àrabs. Activitat gratuïta. Zona àrab. 
Plaça Catalunya.

16.30 h Torneig a cavall. Drakonia. Parc de 
la Muntanyeta.

16.45 h Com era l’armament en època dels 
cavallers? A càrrec de CyD Calatrava. Espai 
campament. Pati Edifici de la República.

17 h Com es vesteix un cavaller? Espai cam-
pament. Pati Edifici de la República.

17.45 h Teatre de titelles: El fantasma de 
Canterville. A càrrec de La Inestable. Esce-
nari plaça de l’Església.

18 h Espectacle de màgia Ya no me ves, a 
càrrec del mag Dakris, el chico invisible, al 
Teatre Plaza. Preu: a partir de 3,60 euros. Cal 
recollir l’entrada anticipada a l’OAC, o bé a ta-
quilla el mateix dia de la funció. Aforament 
limitat.
Per a més informació: www.teatreplaza@org

18.15 h Entrenaments de combat. A càrrec 
de CyD Calatrava. Espai campament. Pati 
Edifici de la República.

18.30 h Reclutant cavallers. Espai campa-
ment infantil. Pati Edifici de la República.

18.45 h Contes per a prínceps i princeses. 
A càrrec de Jauría Teatro. Espai infantil. Can-
tonada c/ Església amb c/ Tomàs Edison.

19 h Concurs de disfresses. Espai infantil. 
Cantonada c/ Església amb c/ Tomàs Edison.

19 h Teatre de titelles: Joanet i el drac. A 
càrrec de La Inestable. Escenari plaça de l’ 
Església.

19.30 h Vols ser un jove cavaller? Espai 
campament. Pati Edifici de la República.

20 h Torneig de cavallers. A càrrec de CyD 
Calatrava. Espai campament. Pati Edifici de 
la República.

20.15 h Druides, un viatge inoblidable. Es-
pectacle de foc a càrrec de la companyia AC 
Vent Mediterrani. Escenari plaça de l’Església.
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Del 5 al 9 de desembre
Castelldefels 2018

Recorregut mercat medieval

PLÀNOL UBICACIONS

TOT EL DIA

· Activitats itinerants i espectacles musicals 
a càrrec de les companyies: AC Vent Mediter-
rani, Jauría Teatro  i Cirko Psikario. Entorn del 
mercat.

· Campament medieval Pati Edifi ci de la Re-
pública, plaça de l’Església.

· Exposició d’elements de tortura
· Exposició d’armes antigues
· Exposició de màquines de setge
 Cantonada c/ Arcadi Balaguer amb plaça 

de l’Església.

· Espai infantil de jocs
 Cantonada c/ Església amb c/ Tomàs Edison.

ALTRES ACTIVITATS

Divendres 7 de desembre

21 h Vetlla de pregària, a càrrec de la par-
ròquia de Santa Maria de la Salut de Castell-
defels. Sortida de l’església de Santa Maria, i 
recorregut fi ns al parc de la Muntanyeta.

Dissabte 8 de desembre

11 h Missa patronal a l’església de Santa 
Maria.

18 h Missa rociera a l’església de Santa Ma-
ria amb el Coro Rociero Blanca Paloma.

· Campament medieval
 Pati Edifi ci de la República, 

plaça de l’Església.
 
· Exposició d'elements
 de tortura
 Exposició d'armes antigues
 Exposició de màquines
 de setge
 Cantonada c/ Arcadi Bala-

guer amb plaça de l'Església.
 
· Espai infantil de jocs                                                                  
 Cantonada c/ Església amb 

c/ Tomàs Edison.
 
· Espai àrab
 Plaça Catalunya
 
· Torneig a cavall
 Parc de la Muntanyeta



BAN
Con motivo de la Fiesta Mayor de Invierno, y en el marco de la 
misma, se celebrará el tradicional Correfoc que tendrá lugar el 
día 1 de Diciembre. Para evitar quemaduras, desperfectos en 
bienes, objetos y prendas de vestir, esta Alcaldía, en uso de las 
atribuciones que le confieren los artículos 84 de la Ley de Ba-
ses de Régimen Local y 220 de la Ley Municipal y de Régimen 
Local de Cataluña, y de acuerdo con el Real Decreto 563/2010 
de 7 de mayo, por el cual se aprueba el Reglamento de Artícu-
los Pirotécnicos y Cartuchería, el Decreto 82/2010, de 29 de 
junio, por el cual se aprueba el catálogo de actividades y cen-
tros obligados a adoptar medidas de autoprotección y se fija el 
contenido de estas medidas y la Resolución CMC/3659/2010, 
de 3 de noviembre, de reconocimiento del carácter religioso, 
cultural o tradicional de las manifestaciones festivas con uso 
de artificios de pirotecnia que se celebren en Cataluña.
Por ello,  SE HACE SABER:
1. Se deberán mantener las puertas y ventanas cerradas, per-

sianas bajadas, escaparates y  vidrios de los inmuebles y 
locales situados en las calles por donde pasa el correfoc 
protegidos  con cartones u otros medios.

2. No se permite colocar ningún elemento que pueda obstacu-
lizar el desarrollo de la actuación o el paso  de las personas 
(macetas, mesas, sillas, etc.) en el recorrido del correfoc.

3. No se podrá lanzar agua hasta que no haya acabado la ac-
tuación.

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 re-
aliza la actuación, así como no se puede molestar a ningún 
miembro del grupo.

a) Correfoc: Sábado 1 de Diciembre, a las 20.00 h
Recorrido: Salida de la pl. de l’Església, c/ Arcadi Bala-
guer, c/ Dr. Ferran, c/ Llibertat, c/ Pompeu Fabra, c/ Dr. 
Barraquer, c/ Bisbe Urquinaona, av. Primer de Maig y lle-
gada a la plaça de l’Església. 

6. Se prohíbe el aparcamiento de los vehículos en las calles 
por donde pasa el correfoc. El Ayuntamiento señalizará 
oportunamente las calles afectadas, y no se hará responsa-
ble de los daños que se produzcan a causa de los artículos 
pirotécnicos.

7. Aquellas personas que deseen participar activamente en el 
correfoc  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, 
excepto cuando se produzcan por causa de fuerza mayor.

Castelldefels, noviembre 2018
LA ALCALDESA

Amb motiu de la Festa Major d’Hivern, i en el marc d’aquesta 
festa, se celebrarà el tradicional Correfoc el dia 1 de desem-
bre. 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 Règim Local de Catalunya, i 
d’acord amb el Reial decret 563/2010, del 7 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, el 
Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg 
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autopro-
tecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, i la Resolució 
CMC/3659/2010, de 3 de novembre, de reconeixement del 
caràcter religiós, cultural o tradicional de les manifestacions 
festives amb ús d’artificis de pirotècnica que se celebren a 
Catalunya.
Per tot això, ES FA SABER que:
1. S’hauran de mantenir les portes i finestres tancades, les 

persianes abaixades i els aparadors i vidres dels immobles 
i locals situats als carrers per on ha de passar el correfoc 
protegits amb cartrons o amb altres mitjans.

2. No es permet col·locar cap element que pugui obstaculitzar 
el desenvolupament de l’actuació o el pas fluid de la gent 
(testos, taules, cadires, etc.) en el recorregut del correfoc.

3. No es podrà llançar aigua fins que no hagi acabat l’actuació.
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 des-

torbar cap dels seus membres.
a) Correfoc: Dissabte 1 de desembre, a les 20.00 h.

Recorregut: Sortida de la pl. de l’Església, c/ Arcadi Ba-
laguer, 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.

6. Es prohibeix l’aparcament de vehicles en els carrers del 
recorregut del Correfoc. L’Ajuntament senyalitzarà oportu-
nament 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 corre-
foc han de ser conscients que el

 desenvolupament normal d’aquests
 actes comporta uns riscos com poden
 ser les cremades a les peces de vestir
 i d’altres, 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, novembre 2018
L’ALCALDESSA


