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JORDI
Maresma Segarra
Primer tinent d’alcaldia 
i regidor de Festes

MARIA 
Miranda Cuervas
Alcaldessa 
de Castelldefels

Tradicionalment, les festes populars i especialment la Festa Major, són un 
espai de trobada veïnal on compartim l’alegria de viure i el desig de felici-
tat amb les nostres places i carrers com a escenaris privilegiats. Després 
de 18 mesos d’incerteses provocades per la pandèmia global i amb la 
cinquena onada present, aquest any potser no ens podrem reunir com 
anys anteriors, però de la mateixa manera que hem fet de la solidaritat i 
la cohesió social els valors centrals d’aquests darrers mesos, també hem 
de situar la fraternitat i la convivència cívica com els principals eixos de la 
reactivació econòmica, social i cultural de la nostra ciutat i del nostre país.
 
Viurem novament una Festa Major diferent, però la il·lusió que hi posarem 
tots i totes els qui en participem, serà més gran que mai. Si en 2020 va 
haver de ser completament virtual, enguany començarem a recuperar-ne 
una presencialitat respectuosa amb els protocols del PROCICAT. Així, tor-
narem al carrer uns dies especials, on la cultura popular, els espectacles 
i les activitats ens serviran d’excusa per abraçar moments d’esperança, 
sabent que podem comptar els uns amb els altres. 

Visca la Festa Major!
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La Festa Major d’estiu de Castelldefels és una 
festa segura i segueix totes les indicacions sa-
nitàries que estableix el PROCICAT: cal portar 
mascareta, mantenir la distància i rentar-se 
les mans amb gel hidroalcohòlic, i respectar 
el toc de queda nocturn. Segons la Resolució 
SLT/2331/2021, de 20 de juliol, l’horari de tan-
cament de les activitats és a les 00:30 h.

Les activitats es fan en diversos espais delimi-
tats de la ciutat, amb aforament limitat. Tots els 
actes són gratuïts. Alguns necessiten reserva 
prèvia d’entrada. Aquests estan marcats amb 
el símbol *. 

 RESERVA D’ENTRADES
 COM RESERVAR LES ENTRADES

· En línia: a partir del dimarts 10 d’agost a 
les 10 h del matí al web

 www.castelldefelscultura.org,
 o a www.entrapolis.com

· Presencialment: dimarts 10 i dimecres 
11 d’agost, en horari de 10 a 13 h, a la 
taquilla del Teatre Plaza i a La masia de 
Can Roca de Baix (c/ Bisbe Urquinaona, 
17, cantonada amb pl. Neus Català).

Es poden fer un màxim de 4 reserves per 
activitat. Per garantir una entrada esglaona-
da, cal arribar a l’espai on es desenvolupi 
l’activitat un mínim de 30 minuts abans que 
comenci. Les entrades no validades 10 mi-
nuts abans de l’inici de l’espectacle s’allibe-
raran per a les persones que no han pogut 
reservar-les amb antelació i vagin a taquilla. 
En cas de tenir reserves i no poder assistir 
a qualsevol espectacle, es-
canejeu el QR i si necessiteu 
ajuda contacteu amb
cultura@castelldefels.org.
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A partir del dilluns 9 d'agost es podran recollir 
gratuïtament les banderoles per als balcons. 

2a edició del CONCURS 
DE DECORACIÓ DE BALCONS, 
FINESTRES I TERRASSES 
DE CASTELLDEFELS
Decora el teu balcó per a celebrar la Festa Major 
d’Estiu de Castelldefels. Organitzat per l’Agrupació 
de Cultura Popular de Castelldefels, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelldefels.
Si voleu participar-hi podeu consultar les bases a:
www.castelldefels.org/es/concursbalcons.asp

OFICINA DE TURISME
ZONA PLATJA
Pg. Marítim, 155
De dilluns a diumenge 
de 10 a 14 h 
i de 16.30 a 20 h

VINE I RECULL
LA TEVA

BANDEROLA
I PENJA-LA
AL BALCÓ

VINE I RECULL EL TEU MOCADOR DE FESTA MAJOR
A partir del dilluns 9 d’agost es podran recollir gratuïtament els mocadors de la Festa Major. 

ON? a les Oficines de Turisme i a la biblioplatja Carme Romaní, en els horaris següents:

BIBLIOPLATJA 
CARME ROMANÍ
Parc del Mar 
Pg. Marítim amb carrer 11
De dilluns a divendres 
de 17 a 20.30 h

OFICINA DE TURISME
ZONA CENTRE
C/ Pintor Serra i Santa, 4
De dilluns a diumenge 
de 10 a 14 h 
i de 16.30 a 20 h

ON?
 A les oficines de turisme del centre (c/ Pintor Serra 

i Santa, 4) i de la platja (pg. Marítim, 155)
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ACTIVITATS
PRÈVIES

Dilluns 9 d’agost
 18 - 19 i 20 h (tres sessions) Taller de 
manualitats Festa Major a les mans!!: 
“Per Festa Major...decora amb una garlan-
da el teu balcó”, a càrrec d’Enigma Difusió 
Patrimonial, a la biblioteca a la platja Carme 
Romaní, situada al Parc del Mar (pg. Marítim 
amb carrer 11). Taller que us donarà idees 
per a la decoració de la vostra terrassa i/o 
balcó per a la Festa Major d’Estiu. Afora-
ment limitat. Inscripció presencial 30 minuts 
abans a la biblioplatja.

Dimarts 10 d’agost
 18 i 19 h (dues sessions) Taller de ma-
nualitats Festa Major a les mans!!: “Acolo-
rim el fulard de Festa Major”, a la biblioteca 
a la platja Carme Romaní, situada al Parc 
del Mar (pg. Marítim amb carrer 11). Afora-
ment limitat. Inscripció presencial 30 minuts 
abans a la biblioplatja.

Dimecres 11 d’agost
 19 h Taller familiar: Hora del medi am-

bient. Visita a l’espai dunar de la platja, a la 
biblioteca a la platja Carme Romaní, situada 
al Parc del Mar (pg. Marítim amb carrer 11). 
(màxim 15 infants). Inscripció presencial 30 
minuts abans a la biblioplatja.
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DIJOUS 12
d’agost

 D’11.30 a 13.30 h Taller familiar: Pinta el 
teu mocador de Festa Major. Pinta el teu mo-
cador per donar el tret de sortida a la Festa 
Major i lluir-lo tots els dies de festa, al pati de 
l’Edifici de la República (c/ d’Arcadi Balaguer, 
cantonada amb pl. Església). El mocador es 
pot recollir a partir del dilluns 9 d’agost (ve-
geu l’apartat on es pot recollir el mocador).

 19 h Taller familiar: Hora del conte espe-
cial Festa Major, Nans i gegants a càrrec 
de Núria Clemares a la biblioteca a la platja 
Carme Romaní, situada al Parc del Mar (pg. 
Marítim amb carrer 11). 

 * 22 h Cicle de jazz Contrabaix: Actuació 
de Dani Nel.lo & Barcelona Big Blues Band 
Sax Attack. La Barcelona Big Blues Band, 
sota la direcció del contrabaixista Ivan Ko-
vacevic, conjuga un grup de bons músics 
que creen un so energètic, salvatge i alhora 
sofisticat. A través dels seus arranjaments, 
Kovacevic aplica a la Big Band tota l’expe-
riència i el criteri que ha anat adquirint en 
petits combos. El resultat és un torrent sonor 
en la tradició de bandes com les de T-Bone 
Walker o Johnny Otis, als jardins del castell. 
Entrada gratuïta. Aforament limitat. 

 * 23 h Espectacle Bona gent, amb Quim 
Masferrer. Durant anys, dècades, segles, 
hem aplaudit actors, actrius, dramatúrgies, 
escenografies, directors... però ens hem 
oblidat d’una peça clau del teatre: el públic. 

Quim Masferrer pensa 
que ha arribat l’hora 
de fer un homenatge 
al públic en un espec-
tacle únic i impossible 
de repetir perquè el 
públic n’és el protagonista. Un protagonista, 
o millor dit: molts protagonistes, que escriu-
ran l’argument d’aquesta experiència. Un 
espectacle ple de veritat. Un espectacle ho-
nest. Un espectacle on Quim Masferrer vol 
ser el teu espectador. Al Camp Esportiu Mu-
nicipal de Can Vinader (rbla. de Blas Infante, 
23-25). Entrada gratuïta. Aforament limitat.

DIVENDRES 13
d’agost 

 10 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-
kung, a càrrec de l’escola de Tai-txi Joan-
yinyang, al Parc de la Muntanyeta. 

 De 10 a 19 h Jornada de portes obertes 
del castell de Castelldefels. Vine a conèixer 
el castell i Piratia!. Piratia, el nou centre d’in-
terpretació de la història i la pirateria. El nos-
tre castell és un edifici amb molta història, 
ja que va servir durant segles per al control 
territorial i defensiu de la ciutat, contra inva-
sions àrabs, entre els segles XVI i XVII, contra 
els atacs de pirates barbarescos. Una expe-
riència interactiva i immersiva que permet 
conèixer el món de la pirateria, apel·lant als 
sentits. Es tracta d’un viatge multisensorial 
en el qual es forma part d’una tripulació pi-
rata i es descobreixen elements claus en la 
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pirateria, a través d’un joc que representa els 
atacs pirates, la defensa de la costa o els bo-
tins, entre altres. Sense reserva prèvia.

 * De 18 a 21 h Taller familiar: Confec-
ció d’alforges i cistelles per a les bicicletes 
i els patinets. Munta i decora unes alforges 
o una cistella per a portar els teus tresors a 
tot arreu on vagis. En aquest taller construi-
rem unes alforges molt senzilles i pràctiques 
que ens permetran començar a atrevir-nos a 
agafar la bicicleta per anar a fer les compres 
quotidianes a les botigues del nostre barri, 
portar el berenar a l’escola, etc. Al pati de 
l’Edifici de la República, c/ d’Arcadi Balaguer, 
cantonada amb la pl. de l’Església. Entrada 
gratuïta. Aforament limitat. Reserva per fran-
ges horàries al web www.entrapolis.com.

 20 h Pregó de Festa Major, a càrrec de Raúl 
Vergel. Cap de la Policia Local de Castell-
defels. Condecorat amb la Medalla al Mèrit 
Policial tant del Departament d’Interior de la 
Generalitat com del Ministeri d’Interior. Es-
collit com a membre del Comitè d’Ètica de 
la Policia de Catalunya de l’ACM. Reconegut 
per la gran labor de coordinació del servei de 
la Policia Local de Castelldefels, com a ser-
vei essencial durant la pandèmia de la CO-
VID-19. La seva tasca professional destaca 
pel desenvolupament i la implantació d’un 
nou model de policia de proximitat, orienta-
da a la millora de la convivència cívica i la 
seguretat. D’altra banda, la coordinació amb 
la resta de forces i cossos de seguretat ha 
fet de Castelldefels  un model de referència. 
En l’actualitat presta serveis com a inspec-
tor a l’Hospitalet del Llobregat on se li ha 

encarregat la implantació del projecte rea-
litzat a Castelldefels. Posteriorment tornarà 
a la nostra ciutat amb l’aprenentatge de la 
gestió de plantilles més dimensionades que 
serà de gran utilitat per a la millora del futur 
de Castelldefels. En directe pel Facebook 
Live de l’Ajuntament de Castelldefels (www.
facebook.com/ajuntamentdecastelldefels)

 20.30 h Lliurament dels premis de la 2a 
edició del Concurs de balcons, finestres i 
terrasses. En directe pel Facebook Live de 
l’Ajuntament de Castelldefels (www.face-
book.com/ajuntamentdecastelldefels)

 * 20.45 h Tabalada a càrrec del grup de 
tabalers de l’Agrupació de Cultura Popular 
de Castelldefels, al Parc de la Muntanyeta. 
Entrada gratuïta. Aforament limitat.

* A continuació Ball de diables i decla-
mació de sàtires, a càrrec de l’Agrupació 
de Cultura Popular de Castelldefels. Fent ús 
de l’enginy com a arma, passaran comptes 
amb el govern municipal, al Parc de la Mun-
tanyeta. Entrada gratuïta. Aforament limitat.

 * 22 h Nit màgica sota els estels. Ses-
sions de màgia de prop, a càrrec dels millors 
professionals d’aquesta especialitat. Espec-
tacles de petit format a les terrasses i patis 
d’equipaments culturals. Activitats gratuïtes. 
Aforament limitat. 

• Pati d’armes del castell: 
actuació de Hausson, un dels 
millors, especialista en màgia 
de prop. És el primer mag a 
obtenir el Premi Nacional de 
Cultura de la Generalitat.
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• Pati de les moreres del Centre Cívic 
Vista Alegre: actuació de David Strom-
boli. Màgia de prop 
de participació molt 
divertida. Té una 
gran experiència en 
aquesta especialitat.

• Terrassa biblioteca: actuació de Joana 
Andreu, fi lla del mà-
gic Andreu. El 2004 
la Societat Espanyola 
d’Il·lusionisme li ator-
ga el títol com a pro-
fessional de la màgia.

• Pati Can Roca de Baix: actuació de Luko 
Corleone, que fu-
siona màgia, humor, 
mentalisme i poesia, 
que ell mateix escriu. 
Guanyador de les 
“Olimpiadas mágicas 
del 2015”, organitzades per la Societat 
Española d’Il·lusionisme.

• Espai del Mar: actuació de Sergi Armen-
tano, protagonista del 
programa de màgia 
“Wowzzy Baboom!”, 
del canal Super3 i 
guanyador d’un Pre-
mi Nacional de Màgia 
el 2019.

* 23 h Gran gala Internacional de màgia, 
presentada pel mag Selvin, mag de l’any 
FIMAG 2014, Premi d’Honor Memorial Li-
Chang 2020 a la seva carrera, amb l’actua-

ció d’artistes com el mateix 
mag Selvin amb màgia cò-
mica, la maga Solange Kar-
dinally de Portugal, especia-
lista en “Quick change”, el 
número internacional d’om-
bres xineses d’Arkadio, el 
Premi Nacional de Cultura de la Generalitat 
Hausson, i Alis Kim, un dels representants 
catalans més importants de màgia de grans 
il·lusions, als jardins del castell. Entrada gra-
tuïta. Aforament limitat.

* 22 h Actuació d’Hotel Cochambre. És 
la formació que ha revolucionat el panora-
ma de la festa i dels grups 
de versions. El seu èxit es 
basa en el talent natural, la 
posada en escena i la seva 
forma única d’interpretar les 
cançons en un espectacle on 
barregen elegància i picar-
dia. Un fenomen inimitable 
i imbatible, que dirigeix amb un mestratge 
sense precedents el carismàtic director de 
l’Hotel, Benito Inglada. Hotel Cochambre és 
sense dubte el núm. 1 dels grups de ver-
sions, el més contractat, vist i seguit per un 
públic fi del de totes les edats que omplen 
els concerts aforaments d’allà on van. En-
cara que un any més tard i amb un format 
adaptat a la nova normalitat, desitgem ce-
lebrar els 20 anys d’Hotel Cochambre amb 
aquesta pròxima gira tan esperada per to-
thom. Premi ARC 2005, 2012, 2014 i 2018 
al millor grup de versions, al Camp Esportiu 
Municipal de Can Vinader (rbla. de Blas In-
fante, 23-25). Aforament limitat. 
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DISSABTE 14
d’agost

 10 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-
kung, a càrrec de l’escola de Tai-txi Joan-
yinyang, al Parc de la Muntanyeta. 

 D’11 a 13 h Exposició de les figures festi-
ves de Castelldefels, a l’edifici de l’Agrupa-
ció de Cultura Popular de Castelldefels, av. 
Lluís Companys, 6.

 * 18 h i 19.15 h (dues sessions) Piu 
Piu, espectacle de titelles per a nadons, ple 
de tendresa, adreçat 
als més menuts de la 
família. Creació de les 
companyies Fes-t’ho 
Com Vulguis i Tutatis 
on les cançons, els ele-
ments visuals i la gestualitat captiven el pú-
blic en una història senzilla i plena de matisos. 
Una successió de pollets aniran naixent a la 
granja, cadascun amb les seves peculiaritats, 
que ens portaran de bracet a riure, a sorpren-
dre’ns i a deixar-nos embolcallar per la veu de 
l’actriu. Al Centre Cívic Vista Alegre (c/ Ramon 
i Cajal intersecció amb c/ Mansió). Activitat 
gratuïta. Aforament limitat.  

 18.30 Joc de pistes familiar. Descobreix 
el patrimoni, la història i les anècdotes de 
Castelldefels. A càrrec d’Enigma Difusió Pa-
trimonial. Mitjançant pistes, fotografies i al-
tres dinàmiques de joc, fareu un recorregut 
pel centre, on segur que descobrireu i es-
brinareu coses noves sobre la vostra ciutat. 
El millor equip tindrà un premi ben especial! 

Punt de trobada a la pl. Neus Català (davant 
la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado). Pla-
ces limitades, cal inscripció prèvia a partir 
del 6 d’agost: formulari d’inscripció.

 * De 19 a 20 h Arribada dels grallers, 
exhibició de balls populars, balls dels 
gegants, i aixecada de dos pilars simul-
tanis, a càrrec de l’Agrupació de Cultura 
Popular de Castelldefels, i balls tradicionals 
de la Colla Nova de Bastons, als jardins del 
castell. Entrada gratuïta. Aforament limitat. 

 * 21 h Concert d’havaneres amb el grup 
Ultramar. Ultramar és un grup innovador, 
dinàmic i creador, amb un estil propi carac-
teritzat principalment pels cuidats arranja-
ments de les cançons, la variació i harmo-
nia de les veus, i la 
personal interpretació 
dels temes originals 
escollits del repertori 
internacional i tradi-
cional, així com de 
composicions pròpies i 
d’autors contemporanis, a la pl. Neus Català. 
Activitat gratuïta. Aforament limitat.

 * 23 h Actuació de Nerea Bruixa. Nerea 
reflecteix, a través del rock, el seu caràc-
ter transgressor i la seva forta personalitat, 
que l’han portat a unir-se a causes contra la 
discriminació, el mal-
tractament o la violèn-
cia de gènere. La seva 
àmplia experiència en 
escenaris des d’edats 
molt primerenques l’ha 
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dotat d’unes habilitats per a la interpretació 
que queden patents en cadascun dels seus 
temes. Lletres valentes i fins i tot arriscades 
mitjançant les quals expressa al món les se-
ves inquietuds personals, al Camp Esportiu 
Municipal de Can Vinader (rbla. de Blas Infan-
te, 23-25). Aforament limitat.

DIUMENGE 15
d’agost

 8 h Matinades pels carrers de la ciutat, a 
càrrec de l’Agrupació de Cultura Popular de 
Castelldefels, i la Colla Toc de Vent de Cas-
telldefels. (pendent mesures Covid-19).

 10 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-
kung, a càrrec de l’escola de Tai-txi Joan-
yinyang, al Parc de la Muntanyeta. 

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

 * De 12 a 13 h Arribada dels grallers, 
exhibició de balls populars, balls dels 
gegants, i aixecada de dos pilars simul-
tanis, a càrrec de l’Agrupació de Cultura 
Popular de Castelldefels, i balls tradicionals 
de la Colla Nova de Bastons, al c/ d’Arcadi 
Balaguer, cantonada amb la pl. de l’Església. 
Entrada gratuïta. Aforament limitat. 

 * 19.30 h El Pot Petit en concert. Nova 
gira “Vull cantar i vull 
ballar”. Un espectacle 
molt festiu que combi-
na la música, els tite-
lles i les danses, i amb 

el qual petits i grans passaran una molt bona 
estona. Un concert amb els millors temes 
dels seus quatre discs: “Canta amb el Pot 
Petit”, “Ritmes i Rialles”, “A l’aventura!” i “El 
Pot Petit - 10 anys”, al Camp Esportiu Mu-
nicipal de Can Vinader (rbla. de Blas Infante, 
23-25). Entrada gratuïta. Aforament limitat.

 * 20 h Audició de 
sardanes amb la Co-
bla Baix Llobregat, 
al c/ Arcadi Balaguer, 
cantonada amb la pl. 
de l’Església. Entrada 
gratuïta. Aforament limitat.

 * 23 h Concert de fi 
de festa amb el grup A 
Contra Blues. Aquesta 
banda és sens dub-
te una de les millors 
bandes del panorama 
europeu de rock i blues actual. Els avalen pre-
mis com el prestigiós guardó European Blues 
Challenge 2014 i més d’una dècada de carre-
ra musical, amb presència constant en direc-
tes per tot el territori nacional i internacional. 
Als jardins del castell. Aforament limitat. 

ALTRES
ACTIVITATS

 Fira d’atraccions 
De l’11 al 15 d’agost, ambdós inclosos
Organització: Coordinadora de Firaires
pl. Teresa Claramunt
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NORMES I MESURES
COVID-19
• Recorda que a tots el espais cal mantenir 

una distància de seguretat entre persones 
d’1,5 metres.

• L’ús de la mascareta és obligatori en es-
pais tancats i en espais públics, i especial-
ment quan no puguis mantenir la distància 
de seguretat amb la resta de persones.

• Les cadires estan situades per mantenir les 
distàncies de seguretat. No les desplacis del 
lloc.

• L’accés i el desallotjament dels espais es farà 
de manera esglaonada. Caldrà seguir sempre 
les senyalitzacions i indicacions del personal 
d’acomodació.

• Serà necessari arribar als espais de represen-
tació amb un mínim de 30 minuts d’antela-
ció per facilitar l’entrada esglaonada. 

• Si penses que pots tenir símptomes de 
la COVID-19 o has estat en contacte amb 
algú diagnosticat del virus, queda’t a casa. 

Les mesures seran de compliment
obligatori per part de tots
els assistents.

En cas de pluja s’anul·laran els actes i les activi-
tats de carrer. S’anunciarà a les xarxes socials.

L’organització es reserva el dret de modifi-
car el programa per raons de seguretat, cli-
matològiques, de força major, o d’evolució 
COVID-19.

Llocs de la ciutat on es faran 
els espectacles, les activitats 
i la fira d’atraccions

Plaça de 
l’Església

Parc de la
Muntanyeta

Plaça Teresa 
Claramunt

Camp Esportiu
Municipal de
Can Vinader

Sala Margarida 
Xirgu

El Castell Espai
del Mar

Centre cívic
Vista Alegre

Can Roca
de Baix

Rambla de 
Blas Infante
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 PER UNA FESTA MAJOR
 LLIURE D’AGRESSIONS SEXISTES! 

NOMÉS SI DIC SÍ, ÉS SÍ. 
Les mirades i els comportaments lascius, els tocaments corpo-
rals sense permís i els comentaris 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 RESPECTA sempre les decisions de qui la pateix.
• Actuar contra les agressions sexistes és RESPONSABILITAT de totes i tots!

NO ÉS
NO!

 PER UNA FESTA MAJOR
 LLIURE DE LGTBIFÒBIA!

No són tolerables els comentaris ofensius i/o degradants sobre l’orientació sexual, l’expressió 
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.

 UBICACIÓ DELS PUNTS LILES    
• Can Vinader: dia 13 i 14 (matinada del 14 i 15) de 22 a 1 h 

• Jardins del Castell: diumenge 15 de 22 a 1 h (matinada del 16)

• Fira d’atraccions: tots els dies de les 19 h fins al tancament

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

cia contra les dones i RES la justifica!
• 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!
• Confia en el teu criteri: si no et sents cò-

moda, posa LÍMITS.
• Les regles les poses tu: SEMPRE tens 

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

violències masclistes.
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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...

 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. 

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, 
cantem a la Vila, 
es Castelldefels (bis)

Castelldefels
és el mar i és muntanya,
Castelldefels,
pescador i pagès,
Castelldefels,
és jovent i alegria,
Castelldefels,
és futur compromès.

Castelldefels,
són les torres de guaita,
Castelldefels,
És el vent de Garbí
Castelldefels,el Castell i la platja,
Castelldefels, és la mediterrània.
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