FESTA MAJOR D’HIVERN
FIRA MEDIEVAL Castrum Fidelis
DEL 5 AL 8 DE DESEMBRE
CASTELLDEFELS 2019

FESTA MAJOR D’HIVERN

Maria Miranda
Alcaldessa
de Castelldefels

Entre els dies 5 i 8 de desembre, el veïnat de Castelldefels viurem
la nostra Festa Major d’Hivern. Aquestes són unes dates per celebrar 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, la tabalada, el correfoc, el nou llibre del GREHIC “Castelldefels y Carlomagno “, d’en Javier Clemente, i la ballada de sardanes
que us convidaran a participar de la seva alegria.
Després de la pólvora dels diables i la màgia del nostre drac Gar-iGot, torres de guaita i masies de la ciutat seran l’escenari perfecte
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 dates. Sortim doncs al carrer, desafiem el fred amb
la pujada al castell.

Jordi Maresma

Regidor de Cultura, Festes
i Memòria Històrica

Ana Quesada

Regidora de Comerç

Seran dies de cultura popular, d’activitats infantils o de música,
amb el grup local The broken Toys; al Teatre Plaza sentirem les havaneres i els poemes visuals de Joan Brossa amb Laberint Striptease; i a places i carrers us esperaran les sorpreses. Vivim junts i
juntes l’hivern, gaudim-ne a Castelldefels.

PROGRAMA
Divendres 29 de novembre
18 h Acte oficial d’encesa de llums de Nadal
a la plaça de l’Església. Projecció de vídeomapping a la façana de l’Ajuntament. A continuació, encesa de llums de Nadal a càrrec del
grup d’animació La festa dels Més tumàcat.
18.15 h Xocolatada per a tothom!

Dissabte 30 de novembre
19 h Tabalada a càrrec del grup de tabalers
de l’Agrupació de Cultura Popular.

Recorregut: Sortida de la plaça Neus Català,
c/ Albert Einstein, c/ Major, c/ Arcadi Balaguer i pl. Església.
20 h Correfoc pels carrers de la ciutat, a càrrec dels diables adults i infantils de l’Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, amb
la participació de:
Diables adults de:
- Diables de Sants
- Diables de la Creu Alta
- Ball de diables
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 Urquinaona, av. Primer de Maig i
arribada a la plaça de l’Església.

Diumenge 1 de desembre
12 h Teatre familiar La petita Capmany, organitzat per la Xarxa d’Espectacles Infantils
i Juvenils, al Teatre 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 Performing
Arts PopRock Choir, la Coral Margalló, la Coral Germanor, i la Coral Marinada de Castelldefels, al Teatre Plaza. Entrada gratuïta.
Recollida d’entrades a la taquilla, el mateix
dia de la funció. Aforament limitat.

Diables infantils de:
- Diables
Encendraires
de Les Franqueses
- Ball de diables
de Castelldefels
Bèsties:
- Dragona
de les Roquetes
- Drac Gar-i-Got
de Castelldefels
3

FESTA MAJOR D’HIVERN
FIRA MEDIEVAL Castrum Fidelis

Dimecres 4 de desembre
18 h Presentació del llibre Castelldefels y
Carlomagno de Javier Clemente, editat pel
GREHIC, a la Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado.

Dijous 5 de desembre
D’11 h a 14 h i de 17 h a 21 h Mercat medieval a la plaça de l’Església i voltants.
13 h Titelles a càrrec de Teatro Infinito. Escenari plaça de l’Església.
18 h Espectacle Tarda de teatre i música, a
càrrec de la companyia Els Principiants de la
Gent Gran, al Teatre Plaza. Entrada gratuïta.
Recollida d’entrades a la taquilla, el mateix
dia de la funció. Aforament limitat.
20.15 h Titelles a càrrec de Teatro Infinito.
Escenari plaça de l’Església.
21 h Trobada sopar d’entitats i de voluntariat
al Centre Frederic Mompou de Castelldefels.

TOT EL DIA
Activitats itinerants i espectacles musicals a
càrrec de les companyies: Fills de Feu, Wyrdamur, Barzonia, Losinfuste, Teatro infinito i
Valacirca. Entorn del mercat.
Castell de Castelldefels. Campament medieval
- Campament de cavallers. Exhibició de lluites 13.15 h, 16.45 h i 18.30 h
- Exposició d’armes antigues
- Exposició d’elements de tortura medievals
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- Taller de ferreria
- Espai infantil amb jocs
gegants, escola de cavallers i circuit d’habilitats
Espai de jocs infantils 1
Cantonada c/ Església
amb c/ Tomàs Edison
- Jocs gegants
- Castell inflable
Espai de jocs infantils 2
Pati antiga escola Lluís Vives. Cantonada c/
Església amb c/ Primer de Maig
- Espai de titelles: Caseta dels somnis
- Tallers infantils

Divendres 6 de desembre
9 h 38a Pujada al Castell de Castelldefels.
Distància 5 km.
· Inscripcions
per Internet:
(fins a 1.000
corredors/
es, fins al
dimarts 3 de
desembre).
Amb xip propi (groc): 3 €
Amb lloguer de xip: 5 €
· Inscripcions presencials: només el dijous
5 de desembre, a l’Oficina de Turisme de
la Platja, pg. Marítim, 155 (interior) 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’Oficina de Turisme de la Plat-

Del 5 al 8 de desembre
Castelldefels 2019

ja, pg. Marítim, 155 (interior) i l’arribada, al
Castell. (Temps màxim. 50 minuts)
· Curses infantils *Les curses infantils són
gratuïtes.
Atletes: Les curses infantils estan destinades a infants nascuts entre 2008 i 2013
(ambdós inclosos).
Comencen a les 10.15 h, després de la cursa de 5 km i la sortida i arribada és a la pl.
del Castell.
Les inscripcions a les curses infantils es faran només PRESENCIALMENT a la recollida
de dorsals (dijous 5 de desembre) a l’Oficina de Turisme de la Platja, pg. Marítim, 155
(interior) o abans de les curses a la plaça
del Castell (divendres 6 de desembre).
· Més informació i inscripcions: corcastelldefelsrunners.org i en xipgroc.cat
Per a més informació consulteu el Reglament de la 38a Pujada al Castell al web:
corcastelldefelsrunners.org
De 10 h a 14 h Jornada de portes obertes
de la planta noble de l’Ajuntament. Commemoració dels 40 anys d’ajuntaments democràtics. Visiteu la planta noble de l’Ajuntament i feu un recorregut inèdit a través dels
documents dels primers ajuntaments democràtics de Castelldefels.
10.30 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txikung, a càrrec de l’escola de Tai-txi Joanyinyang, 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 medieval a la plaça de l’Església i voltants.

11.15 h Espectacle itinerant: Bufones. A
càrrec de Losinfuste. Inici a l’escenari plaça
de l’Església.
11.45 h Abanderats de Tortosa. Plaça de
l’Església.

12 h Inauguració de l’exposició “Carlemany
i Castelldefels”, a càrrec del Grehic, al passadís de l’Ajuntament.
12 h Ballada
de sardanes
amb la Cobla
Baix Llobregat,
a la plaça de
l’Església, cantonada amb el
carrer d’Arcadi Balaguer.

12.45 h Titelles a càrrec de Teatro Infinito.
Escenari plaça de l’Església.
13 h Tothom cap al torneig! Desfilada de cavallers, músics i acompanyants cap al parc
de la Muntanyeta. Itinerari:
c/ Pintor Serra
i Santa, c/ Santiago Rusiñol,
c/ Dr. Trueta
i parc de la
Muntanyeta.
13.30 h Torneig a cavall. Parc de la Muntanyeta. Gran rebuda als cavallers participants
per part dels Abanderats
de Tortosa.
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16.30 h Torneig a cavall.
Parc de la
Muntanyeta.
Gran rebuda
als cavallers
participants per part dels Abanderats de
Tortosa.

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.

16.45 h Titelles a càrrec de Teatro Infinito.
Escenari plaça de l’Església.

20.45 h Espectacle de tancament: Fuego
Valirio, a càrrec de Losinfuste. Escenari plaça de l’Església.

17.30 h Taller sobre fengshui de Nadal, prediccions segons el I Ching per l’any de naixement sobre les característiques que dominen l´any 2020, a càrrec de l’escola de Tai-txi
Joanyinyang, 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 influència de l’arbre de Nadal, etc. i saber
como es mou l’energia el proper any 2020,
que correspon a l’Any de la Rata segons
l’horòscop mil·lenari xinès. Cal fer inscripció
prèvia al c/e: joan@joanyinyang.com

21 h Assaig especial dels Castellers de Castelldefels 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). Obert a tothom.

18 h Projecció de vídeo-mapping a la façana de l’Ajuntament.
18.15 h Espectacle itinerant: Urko i Ares. A
càrrec de Losinfuste. Entorn del mercat.
19 h Abanderats de Tortosa. Plaça de l’Església.
20 h Havaneres amb el grup Son de l’Havana,
al Teatre Plaza. Havaneres, rumba, música
catalana d’autor, balades, valsos mariners,
son cubà, tango i bolero, etc. un repertori variat i d’extraordinària qualitat ple de matisos
nous, fusió en ritmes i harmonies. Entrada
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TOT EL DIA
Activitats itinerants i espectacles musicals
a càrrec de les companyies: Fills de Feu,
Wyrdamur, Barzonia, Losinfuste, Teatro infinito, i Valacirca. Entorn del mercat.
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Castell de Castelldefels. Campament medieval
- Campament de cavallers. Exhibició de lluites 11.30 h i 19.30 h
- Exposició d’armes antigues
- Exposició
d’elements
de tortura
medievals
- Taller de
ferreria
- Espai infantil
amb jocs gegants, escola de cavallers i
circuit d’habilitats
Espai de jocs infantils 1
Cantonada c/ Església amb c/ Tomàs Edison
- Jocs gegants
- Castell inflable
Espai de jocs infantils 2
Pati antiga escola Lluís Vives. Cantonada c/
Església amb c/ Primer de Maig
- Espai de titelles: Caseta dels somnis
- Tallers infantils

Dissabte 7 de desembre
10.30 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txikung, a càrrec de l’escola de Tai-txi Joanyinyang, 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 medieval 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 Abanderats de Tortosa. Plaça de
l’Església.
12 h Espectacle itinerant: Bufones. A càrrec
de Losinfuste. Inici a l’escenari principal.
12 h Batucada a càrrec de Les Fills de Feu.
Entorn del mercat.
12.45 h Titelles a càrrec de
Teatro Infinito.
Escenari plaça
de l’Església.
13 h Tothom
cap al torneig! Desfilada de cavallers, músics i acompanyants cap al parc de la Muntanyeta. Itinerari: c/ Pintor Serra i Santa, c/
Santiago Rusiñol, c/ Dr. Trueta i parc de la
Muntanyeta.
13.30 h Torneig a cavall. Parc de la Muntanyeta. Gran rebuda als cavallers participants
per part dels Abanderats de Tortosa.
16.30 h Torneig a cavall. Parc de la Muntanyeta. Gran rebuda als cavallers participants
per part dels Abanderats de Tortosa.
17.45 h Titelles a càrrec de Teatro Infinito.
Escenari plaça de l’Església.
18 h Projecció de vídeo-mapping a la façana de l’Ajuntament.
18 h Espectacle itinerant: Urko i Ares. A càrrec de Losinfuste. Entorn del mercat.
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 participació dels grallers Mar i Cel de Sitges, Escola
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de Grallers de Sitges, Toc de Vent de Castelldefels i l’Associació Musical Tres per Quatre.
19 h Ball dels gegants i Mostra de Balls
Populars, i lliurament de xumets. Durant una
estona els més menuts podran lliurar el seu
xumet al gegant que prefereixin per deixar-lo
definitivament enrere!, a la plaça de l’Església.
A continuació cercavila pels carrers del
centre de la ciutat, a càrrec de l’Agrupació
de Cultura Popular de Castelldefels, amb:
Colla de Gegants i Capgrossos de Castelldefels, Castellers de Castelldefels, Ball de
Panderetes, Ball de Gitanes, Colla Infantil de
Bastoners de
Castelldefels,
Colla Jove de
Bastoners de
Castelldefels,
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.
20 h Baixada de torxes, amb presència dels
grups de recreació medieval. Drakonia, Valacirca, Les fills de Feu i Teatro Infinito. Inici plaça del Castell, recorregut pel camí de
ziga-zaga fins a la pl. Neus Català.

21 h Vetlla de pregària, a càrrec de la parròquia de Santa Maria de la Salut de Castelldefels. Sortida de l’església de Santa Maria, i
recorregut fins al parc de la Muntanyeta.
22 h Teatre de cabaret Laberint Streptease,
al Teatre Plaza. Preu: 12 euros. Preu amb
descomptes a partir de 7.20 €. 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
22 h Tabalada a càrrec del Tabalers de Castelldefels de l’ACPC.
Recorregut: Sortida del c/ Albert Einstein
cantonada amb c/ Major, c/ Major, c/ d’Arcadi Balaguer, pl de l’Església, av Santa Maria,
c/ Pompeu Fabra, pl d’Espanya, c/ Dr. Trueta,
c/ d’Arcadi Balaguer i pl de l’Església.
23.45 h Concert de The Broken Toys al Centre Frederic Mompou, pl. Joan XXIII. El grup
repassa èxits del pop rock nacional i internacional dels 80 i 90 majoritàriament: U2,
Prince, Springsteen, M-clan o Los Rodríguez.
Entrada gratuïta. Aforament limitat.

TOT EL DIA
Activitats itinerants i espectacles musicals a
càrrec de les companyies: Fills de Feu, Wyrdamur, Barzonia, Losinfuste, Teatro Infinito i
Valacirca. Entorn del mercat.

20.30 h Espectacle de tancament a càrrec
de Fills de Drako. Escenari plaça de l’Església.

Castell de Castelldefels. Campament medieval

20.45 h Espectacle de tancament: Fuego Valirio. A càrrec de Losinfuste. Plaça Neus Català.

- Campament de cavallers. Exhibició de lluites 11.30 h i 19.30 h
- Exposició d’armes antigues
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- Exposició d’elements de tortura medievals
- Taller de ferreria
- Espai infantil amb jocs gegants, escola de
cavallers i circuit d’habilitats
Espai de jocs infantils 1
Cantonada c/ Església amb c/ Tomàs Edison
- Jocs gegants
- Castell inflable
Espai de jocs infantils 2
Pati antiga escola Lluís Vives. Cantonada c/
Església amb c/ Primer de Maig
- Espai de titelles: Caseta dels somnis
- Tallers infantils

Diumenge 8 de desembre
8 h Matinades pels carrers de Castelldefels,
a càrrec dels Grallers de l’Agrupació de Cultura de Popular.
10.30 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txikung, a càrrec de l’escola de Tai-txi Joanyinyang, 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.

la Salut de Castelldefels, i l’associació Colla
Nova de Bastons de Castelldefels.
Recorregut:
Sortida de l’església de Santa 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 Espectacle itinerant: Bufones. A
càrrec de Losinfuste. Inici a l’escenari plaça
de l’Església.
17 h Ball de la Gent Gran al Centre Frederic
Mompou.
17.30 h Batucada a càrrec de Les fills de feu.
Entorn del mercat
17.45 h Titelles a càrrec de Teatro Infinito.
Escenari plaça de l’Església.
18 h Missa rociera a l’església de Santa Maria amb el Coro Rociero Blanca Paloma.

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

18 h Espectacle itinerant: Urko i Ares. A càrrec de Losinfuste. Entorn del mercat.

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

18 h Plantada de castells a la plaça de l’Església, a càrrec
dels castellers
de Castelldefels i els castellers Els Encantats de Begues.

11.45 h Titelles a càrrec de Teatro Infinito.
Escenari plaça de l’Església.
12 h Batucada a càrrec de Les fills de feu.
Inici recorregut plaça Neus Català.
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

20.45 h Espectacle de tancament: Fuego Valirio. A càrrec
de Losinfuste. Escenari plaça de l’Església.
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TOT EL DIA
Activitats itinerants i espectacles musicals
a càrrec de les companyies: Fills de Feu,
Wyrdamur, Barzonia, Losinfuste, Teatro Infinito, i Valacirca. Entorn del mercat.
Castell de Castelldefels. Campament medieval
- Campament
de cavallers.
Exhibició de
lluites 11.30
h i 16.30 h i
19.30 h

-

Exposició d’armes antigues
Exposició d’elements de tortura medievals
Taller de ferreria
Espai infantil amb jocs gegants, escola de
cavallers i circuit d’habilitats

Espai de jocs infantils 1
Cantonada c/ Església amb c/ Tomàs Edison
- Jocs gegants
- Castell inflable
Espai de jocs infantils 2
Pati antiga escola Lluís Vives. Cantonada c/
Església amb c/ Primer de Maig
- Espai de titelles: Caseta dels somnis
- Tallers infantils

PLÀNOL UBICACIONS
· Campament medieval
Castell de Castelldefels
· Exposició d'elements
de tortura
Exposició d'armes antigues
Exposició de màquines
de setge
Castell de Castelldefels
· Espai infantil 1
Cantonada c/ Església amb
c/ Tomàs Edison.
· Espai infantil 2
Pati de Lluís Companys
· Espai àrab
Plaça Catalunya
· Torneig a cavall
Parc de la Muntanyeta

Recorregut mercat medieval
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BAN
Amb motiu de la Festa Major d’Hivern, i en
el marc d’aquesta festa, se celebrarà el tradicional Correfoc el dia 30 de novembre. 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’autoprotecció 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.

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.

Per tot això, ES FA SABER que:

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.

7. Les persones que vulguin participar activament en el correfoc 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.

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

Castelldefels,
novembre 2019

4. No es permet encendre foc ni fumar a prop

L’ALCALDESSA

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.

a) Correfoc: Dissabte 30 de novembre, a
les 20.00 h.
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, 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 oportunament
els carrers afectats i no es farà responsable dels danys que es produeixin a causa
dels articles pirotècnics.
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