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Vine i recull la teva 
banderola i penja-la 
al balcó
A partir del dijous 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) 

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 

RESPECTA 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 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 còmo-

da, 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.
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Festa
Major

Festa Major, il.lusió col.lectiva
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 tornem a posar un accent especial en la 
convivència amb el sopar de festa major i l’encesa de benga-
les, organitzada per la Federació d’Associacions de Veïns de 
Castelldefels, en col·laboració amb el Centre Cultural Al Alba, i 
la Survival Zombie. Mantenim també la festa de l’aigua i la fes-
ta holi 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 Diables; 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 les colles convidades.

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 projecte 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. Tots i totes a plaça, fem pinya.
Visca la Festa Major!

Jordi
Maresma Segarra

Regidor de
Cultura i Festes

Maria
Miranda Cuervas

Alcaldessa 
de Castelldefels

2019

Castelldefels
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Programa Festa Major

Dissabte 3
22.30 h Espectacle 
tea  tral. Representa-
ció de la Llegenda del 
Gar-i-Got a la plaça del 
Gar-i-got del parc de la 
Muntanyeta, a càrrec de l’Agrupació de Cultura 
Popular de Castelldefels.

Divendres 9
19 h Tarda de conte especial Festa Major 
“Cirkruskus” a càrrec de Ruskus Patruskus, 
a la biblioteca a la platja Carme Romaní, Parc 
del Mar s/n.

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

Diumenge 11
12h Vigília de castells a càrrec dels Minyons 
de l’Arboç i els Castellers de Castelldefels, 
al c/ d’Arcadi Balaguer davant de l’Edifici de la 
República.

Dimecres 14
12 h Plantada dels gegants davant l’edifi-
ci de l’Agrupació de Cultura Popular (av. Lluís 
Companys, 16) i possibilitat de lliurar-los els 
xumets. Durant una estona els més menuts 
podran lliurar el seu xumet al gegant que prefe-
reixin per deixar-lo definitivament enrere!

12.15 h Baixada dels gegants des de 
l’ACPC. Recorregut: Sortida ACPC, carrer Pin-
tor Serra i Santa i pl. de l’Església.

13 h Entrada dels gegants de Castellde-
fels, l’Arnau i la Jordana (barons de l’Eram-
prunyà), el Jaume i la Constança i el Dragut 
i l’Otxalí, a la pl. de l’Església

De 17.30 a 19.30 h Taller infantil Pinta el 
teu mocador de Festa Major, a l’av Primer 
de Maig, 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, fins a exhaurir-ne 
existències). 

18.15 h Arribada dels grallers a la pl. de 
l’Església, 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 Sit-
ges, i la Colla Toc de Vent de Castelldefels.

18.45 h Lectura del pregó des del balcó de 
l’Ajuntament, a càrrec de Rossend Cardona Vi-
ves. Va néixer a principis del 1962 dins la pas-
tisseria que hi havia a la carretera, en una èpo-
ca que hi havia més arbres que no pas cotxes. 
Quan va deixar d’estudiar, va començar a treba-
llar al negoci familiar, dins la tradició dels pares, 
avis i besavis. En el seu moment, amb altres 
companys va fundar la Colla Castellera local i 
posteriorment l’Agrupació de Cultura Popular 
de Castelldefels. A part de la feina i de les seves 
ocupacions, ha tingut temps per a dedicar-se a 
altres aficions, com ara la música, la lectura, el 
cinema i algun que altre viatge, sempre amb la 
intenció de fer més distreta la vida.

19 h Cercavila pels carrers del centre de la ciu-
tat, a càrrec de l’Agrupació de Cultura Popular 
de Castelldefels, Colla de Gegants i Capgrossos, 
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Ball de Picarols, Farcells 
i Contes, Ball de Gitanes, 
Ball de Gitanes infantils, 
el Ball de Cintes, el Ball 
de Panderetes, la Colla 
Jove de Bastoners de l’ACPC, Colla Infantil de 
Bastoners de l’ACPC, Colla de Bastoners de Les 
Roquetes del Garraf, Colla de Bastons de Sant 
Climent i Ball de Pastorets i la Colla Nova de 
Bastoners de Castelldefels. En acabar, mostra de 
balls, 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/ Arcadi Ba-
laguer i arribada a la plaça de l’Església.

22.30 h Cicle de jazz Contrabaix: Actuació 
del grup Flamingo Tours. Balla amb el seu 
segon disc Lucha Libre, un àlbum amb poques 
concessions a la innocència i que transita per les 
venes profundes del rock-and-roll amb cara de 
dona, pantalons de blues, el soul vell, la cuina tex-
mex i el rhythm-and-blues, a la pl. de l’Església.

Dijous 15 
8 h Matinades pels ca-
rrers de la ciutat, a càrrec 
del Grup de Grallers de 
l’Agrupació de Cultura 
Popular de Castellde-
fels, amb la participació 
de la Colla de Grallers de Mar i Cel, l’Escola de 
Grallers de Sitges, la Colla Toc de Vent de Caste-
lldefels 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.

De 10.30 a 14.30 h Activitat familiar. Taller 
Joc al quadrat, pintura mural i construc-
cions. Un grapat de jocs perquè tothom pugui 
passar una estona entretinguda i divertida. Espai 
nadons, per als més menuts de la casa, al c/ 
d’Arcadi Balaguer, cantonada amb pl. de l’Esglé-
sia. Activitat patrocinada per la Coordinadora 
de Firaires de l’Hospitalet i el Baix Llobregat.

18 h Espectacle El llop ferotge a càrrec de 
la companyia del Príncep Totilau. Espectacle 
d’actors, titelles i màscares adreçat a infants d’en-
tre tres i vuit anys. El llop ferotge ha estat caçat. 
Després d’haver-se menjat la caputxeta, l’àvia, sis 
cabretes i gairebé tres porquets, ha d’enfrontar-se 
a un judici popular. Quin serà el veredicte? És real-
ment culpable, o potser senzillament tenia molta 
gana?. Al pati de l’edifici del Servei Local de Tran-
sició Escola de Treball (antiga escola Lluís Vives), 
c/ Església cantonada amb  la plaça de l’Església.

De 18.30 a 20.30 h 
Taller infantil Pinta el 
teu mocador de Festa 
Major, al 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, fins a exhaurir-ne existències).

18.30 h Entrada a 
plaça de l’Església de 
les colles castelleres amb 
pilars caminats i planta-
da de castells a càrrec 
dels Xicots de Vilafranca, i els Castellers de 
Castelldefels, a la pl. de l’Església.

21.30 h Batucada pels carrers del centre des 
de la plaça Catalunya, fins a la pl. de l’Església, 
a càrrec dels tabalers de Castelldefels de l’ACPC. 
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22 h Cantada d’havaneres a càrrec del grup 
Sopa de Peix, i rom cremat, a la plaça Neus 
Català (davant de la Biblioteca Ramon Fernàn-
dez Jurado). 

23 h Actuació del grup Strombers, banda for-
mada a Cardona, amb una trajectòria de més de 
deu anys, que els ha portat a ser un dels grups 
capdavanters de la festa a Catalunya. El seu estil 
barreja l’ska, els ritmes llatins, el reggae, el rock 
o el country per aconseguir un so inconfusible i 
sempre festiu, a la pl de l’Església. 

A continuació sessió 
de Dj Algar. Gaudeix 
ballant els èxits actuals 
i atemporals, trap, reg-
gaeton, indie i qualsevol 
altra opció que faci que la pista tremoli i vibri 
amb la música. Pl de l’Església. 

Divendres 16
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 vaixe-
ll? Jugar amb tauletes interactives i passar-te 
tots els nivells del cicle de l’aigua? O transpor-
tar aigua sense perdre’n ni una gota? Aigües de 
Barcelona et porta un munt de jocs a la festa 
d’Aigües. Si tens entre 3 i 12 anys, vine a jugar! 
T’hi esperem!, a la pl. de l’Església.

D’11 a 14 h Activitat d’aigua per a tota la 
família, amb el mini Splash Slide, un tobogan 
de 40 m de llargada, i inflables per als més 

menuts, a l’Av. Lluís 
Companys, davant del 
parc de la Muntanyeta. 
Cal portar banyador i 
tovallola.

De 17.30 a 21.30 h Crossfit. Espectacular ac-
tivitat d’animació esportiva i interactiva de 80 me-
tres on desenvolupar l’agilitat, per a totes les edats 
(a partir de 3 anys), al parc de la Muntanyeta.

19 h Plantada de Bèsties al c/ d’Arcadi Bala-
guer, cantonada pl. de l’Església.

19 h Tabalada a càrrec del grup de tabalers de 
Castelldefels de l’Agrupació de Cultura Popular.

Recorregut: Sortida de la plaça Neus Català (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.

19.30 h Espectacle familiar Set Up! a càrrec 
de Los Barlou. Malabars, màgia, monocicles i 
equilibris impossibles, tot amb humor a dojo i 
acció trepidant, a la plaça Neus Català, davant 
de la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado. 

20.45 h Espectacle 
de la Porta de l’Infern, 
amb ball de diables i 
declamació de sàti-
res. Fent ús de l’enginy 
com a arma, passaran comptes amb el govern 
municipal, a càrrec de l’Agrupació de Cultu-
ra 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: Diablons Mite’ls de Calafell, Diables de Te-
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rrassa, Ball de diables de Castelldefels / Dracs: 
Gat Sirius de Poble Sec, Sirena Diabòlica de 
Vilanova, Gar-i-Got de Castelldefels / Tabalers: 
Tabalers de Castelldefels de l’ACPC.

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.

23.30 h Rumba Nait, 
actuació de Sabor de 
Gràcia i los Manolos, 
a la plaça de l’Església. El 
grup de Rumba Catalana 
Sabor de Gràcia presenta en concert el seu nou 
disc “Sabor a Peret” tot un homenatge al rei de 
la Rumba catalana. Los Manolos van revolucionar 
el panorama musical del país. El seu primer disc 
Pasión Condal es va convertir en un èxit sense 
precedents, on es trobava el seu famós èxit All 
my Loving a l’estil rumba, i a on es va donar a 
conèixer el seu crit de guerra ‘Nainoná’. Un gran 
concert que no et pots perdre!!

A continuació sessió de DJ Xexe a la plaça 
de l’Església. DJ Xexe et dóna la possibilitat 
d’escollir la música que vols escoltar i ballar 
durant la nit. Envia un direct a l’instagram @
xexe.pinxadiscos i les 10 cançons més votades 
sonaran segur! Prepareu-vos per a una gran nit 
de “bailoteos” a la festa major!

Dissabte 17
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.

12 h Megafesta de l’escuma a càrrec de la 
companyia Més Tumàcat, amb canó d’escuma 

de colors, a la plaça Neus Català (espai davant 
la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado).  Cal 
portar banyador i tovallola.

19 h Actuació de Pop per xics que aquest 
any presenta un NOU ESPECTACLE amb temes 
propis i un nou disc dirigit per David Rosell, el 
qual ha gravat i produït artistes com Txarango i 
Catarres entre d’altres. Pop per xics és energia, 
il·lusió i diversió. A la plaça Neus Català, davant 
de la Biblioteca.

19.30 h Classe oberta de Swing (Lindy Hop) a 
càrrec de BALLUGA’T, a la plaça de l’Església.

21.30 h Paella popular a càrrec de la Fede-
ració d’Associacions de Veïns de Castellde-
fels, amb la col·laboració del Centre Cultural 
Al Alba, al parc de la Muntanyeta. Aforament 
limitat a 1000 persones. 
Preu: 3 €. Els beneficis 
es destinaran a l’Asso-
ciació Espanyola Contra 
el Càncer (AECC). 

Venda de tiquets:
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS VEÏNALS DE 
CASTELLDEFELS: Rambla Blas Infante, 13 · 
673 03 36 39 · De dilluns a dijous de 17 a 
19.30 h i divendres de 10.30 a 14 hores (ex-
cepte mes d’agost) / ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
LLUMINETES: Passeig Garbí, 125 · 657 447 
586 / CONDIS: Rambla Blas Infante, 9 · De di-
lluns a dissabte 9 a 14 i 17 a 21 h / ASESO-
RÍA 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 / CENTRO 
CULTURAL ANDALUZ AL ALBA: 679 500 851 / 
IDA NAILS: C/ Arcadi Balaguer, 68 / MUEBLES 
SERRANO: C / Església, 55
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El mateix dia: parc de la Muntanyeta des de 3 
hores abans de l’esdeveniment.

22.30 h Encesa de bengales de tots els assis-
tents al sopar, al parc de la Muntanyeta. Activitat 
de convivència organitzada per la Federació d’As-
sociacions de Veïns de Castelldefels. Les bengales 
es repartiran al mateix parc de la Muntanyeta.

De 22 h a 4 h Survival Zombie. Sis hores de 
supervivència zombie pels carrers i equipaments 
de la ciutat. Zombies, militars, supervivents.... 
completeu les proves que anireu trobant per la 
ciutat i sobreviviu a l’apocalipsi. Si no heu sentit 
parlar d’aquest esdeveniment de supervivència, 
no hauríeu d’estar vius. Punts de venda: Kinder-
land, c/ Bisbe Urquinaona, 34. Online: www.sur-
vivalzombie.es. Amb la col·laboració del Gremi 
d’hostaleria de Castelldefels.

22.45 h Arriba la festa 
BAck to 80’s! al parc 
de la  Muntanyeta.   Un 
homenatge als millors 
temes dels 80’s, les 
boles de vidre, les tor-
nades rodones i el ball 
sense prejudicis.
Amb una cabina de luxe el nostre Dj punxarà “ 
the very best of “ amb grups destacats com: Du-
ran Duran - Spandau Ballet - Sigue Sigue Sput-
nik - New Order - Baltimora - ABC - Yazoo - Joy 
Division - Depeche Mode - The Cure - Mecano 
- Madonna - A Ha - La Unión – Etc. Una festa que 
farà caure la llagrimeta a més d’un ... Perquè “All 
you need is Pop!!!” 

A continuació sessió de DJ Cuki d’Light. 
Sessió canalla i divertida amb un mashup de 
pop, cumbia, indie i hits disco i dels 60’s. Parc 
de la Muntanyeta.

00.30 h Actuació de The Show Time, a 
la plaça de l’Església. Amb les versions dels 
millors èxits de les darreres quatre dècades 
-Bruno Mars, Cher, Donna Summer, ABBA, Tina 
Turner, Michael Jackson, Queen, U2, Guns N’ 
Roses, Europe, Bon Jovi o AC/DC, entre una 
infinitat de les millors bandes internacionals i 
nacionals-. Un directe on tot és possible! 

Diumenge 18
De 9.30 a 14 h XIX Torneig d’escacs de 
Festa Major. Partides ràpides al parc de la 
Muntanyeta. Trofeus per als primers classificats 
per categories. Bases del torneig: www.ajedrez-
nd.com. Inscripcions: fins al 10 d’agost a: clu-
bescacscastefa@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 Espai de joc lliure i creatiu 
0-6 “La carpa de Tata Inti”, espai de joc lliu-
re i creatiu per a infants de 0 a 6 anys i les 
seves famílies, que convida a la descoberta, la 
socialització i l’aprenentatge en un entorn lúdic 
i creatiu en família i Jocs gegants amb valors i 
cooperatius per a infants entre 4 i 12 anys i les 
seves famílies, al c/ d’Arcadi Balaguer, cantona-
da amb pl. de l’Església.

19 h Holi Dolly Festival (festa Holi) Un espec-
tacle ple de colors, actualment una de les festes 
més desitjades i esperades, al parc de la Muntan-
yeta. 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 altra de regal.

19.30 h Ballada de sardanes amb la Cobla 
Baix Llobregat, a la pl. de l’Església.
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23 h Focs artificials al passeig Marítim entre 
el carrer 13 i el carrer 15. 

De 22 a 1 h hi haurà ser-
vei continu d’autobusos 
gratuïts des del centre 
a la platja i a la inversa. 
Parades: c/ Santiago 
Rusiñol cantonada amb c/ Pintor Serra i Santa i 
pg. de la Marina cantonada amb c/11.

23.45 h Concert de fi de festa amb el grup 
de versions ABBA. Aquest grup és el més digne 
successor d’un grup que, desafortunadament, 
va abandonar la seva ca rrera i interpretaran to-
tes les cançons que el públic espera amb gran 
nostàlgia, trans metent la màgia i la dolçor que 
tant ca racteritzen ABBA. Si de viure un somni 
del passat es tracta, ningú millor que ells ens 
ajudaran a aconseguir-ho. A la pl. de l’Església.

Activitats Esportives
 Dijous 15

 19.30 h Partit de futbol entre UD Vista 
Alegre i UE Castelldefels, al Camp municipal 
Can Vinader, Rambla Blas Infante, 2

 Dissabte 17
 De 19 a 2 h Concurs de pesca de Festa 

Major a la platja de Castelldefels, entre el 
c/ dels Navegants i l’av República Argentina. 
Organitzat per la Societat Esportiva Pesca 
Marítima de Castelldefels.

 Dissabte 17 i diumenge 18
 De 19 a 21 h 9è Circuit vòlei-platja Sva-

tour, a la platja entre el c/7 i el c/5. Organit-
zat per Sport Volei Amateur Tour.

Altres Activitats
Dimecres 14

 21 h Vetlla de pregària, a càrrec de la pa-
rròquia de Santa Maria de la Salut de Caste-
lldefels. Sortida de l’església de Santa Maria, 
i recorregut fins al parc de la Muntanyeta.

 Dijous 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’Agru-
pació de Cultura Popular de Castelldefels, 
amb el suport de la parròquia de Santa Ma-
ria de la Salut de Castelldefels i la participa-
ció de l’associació Colla Nova de Bastoners 
i la Colla de Pastorets de la Colla Nova de 
Castelldefels. Recorregut: Sortida de l’es-
glésia de Santa Maria, c/ 11 de Setembre, 
c/ Pompeu Fabra, c/ Dr. Barraquer, c/Arcadi 
Balaguer i arribada a la plaça de l’Església. 
18 h Missa rociera a l’església de Santa 
Maria, amb el Coro Rociero Blanca Paloma.

Fira d atraccions 
 Del 14 al 18 d’agost, ambdós inclosos 

Organització: Coordinadora de Firaires
Plaça Teresa Claramunt

L’horari de finalització de les actuacions durant la 
celebració de la Festa Major serà com a màxim les 
3.30 h de la matinada excepte el Survival Zombie 
que serà a les 4h de la matinada. 

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

L’organització es reserva el dret de modificar el 
programa per raons de seguretat, climatològi-
ques o de força major.
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Programa Festa Major

Cançó del poble 
de Castelldefels
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 
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. 
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Amb motiu de la Festa Major d’Estiu, i en el marc d’aquesta festa, se celebraran els tradicionals cer-
cavila i correfoc els dies 14 i 16 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 Règim 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 finestres tancades, les persianes abaixades i els aparadors i 
vidres dels immobles i locals situats als carrers per on han de passar  la cercavila protegits amb 
cartrons o amb altres mitjans.

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

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 destorbar cap dels seus membres.

a) Cercavila: Dimecres 14 d’agost, a les 19.30h.
 Itinerari: Sortida de la plaça de l’Església, c/ Arcadi Balaguer, c/ Dr. Ferran, c/ Llibertat, 

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

b) Correfoc: Divendres 16 d’agost, a les 21.30h.
 Itinerari: Sortida de la plaça de l’Església, c/ Arcadi Balaguer, c/ Dr. Ferran, c/ Llibertat, 

c/ Pompeu Fabra, c/ Dr. Barraquer, c/ Bisbe Urquinaona i arribada 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 senyalitzarà 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 correfoc i el cercavila han de ser conscients 
que el desenvolupament normal d’aquests actes comporta uns riscos com poden ser les crema-
des 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, agost 2019

L’ALCALDESSA

Festa
Major

2019

Castelldefels



Plaça de 
l’Església

Camps
de futbol

Plaça Neus 
Català

Passeig Marítim
entre C13 i C15

Parc de la
Muntanyeta

Plaça Teresa 
Claramunt

Plaça 
Joan XXIII

Llocs de la ciutat on es faran els espec-
tacles, les activitats i la Fira d Atraccions

Segueix a 
Castelldefels Cultura a

PUNTS LILES       (punts d’informació i assessorament per atendre 
casos d’agressió o discriminació sexual)
·  Pl. Església / Arcadi Balaguer: dies 15 i 16 de 23 h a 3.30 h, 

dissabte 17 de 00 a 3.30 h i diumenge 18 de 23.30 a 2.30 h
· Pl. Teresa Claramunt: tots els dies de les 21 h fins al tancament
·  Parc de la Muntanyeta: dissabte 17 de 23 a 3.30 h


