BENVINGUTS

a Castelldefels

María
Miranda

De 18’15 h a 2’15 h hi haurà servei d’autobús gratuït des del centre
a la platja i a la inversa.
Parades: c/ Santiago Rusiñol cantonada c/ Pintor Serra i Santa i
c/11 cantonada passeig Marina.

Alcaldessa

Jordi
Maresma
Regidor-delegat d’Educació, Cultura, Festes
i Participació Ciutadana, Pau i Solidaritat i
Nova Ciutadania. 1r Tinent d’alcaldia

La història de la nostra ciutat és mil·lenària. A cavall
de la Mediterrània i del Massís del Garraf, terra de
frontera, territori de pas per a comerciants i mercaders... Al llarg dels segles la pagesia n’ha conreat
la terra i la mar ha estat una font constant de
temor i d’oportunitats. És gràcies al treball i l’esforç
col·lectiu de les generacions que ens han precedit,
que avui nosaltres podem gaudir d’un ric patrimoni
cultural: masies, torres i castell. Però també de tradicions populars que han arribat a nosaltres gràcies
a la il·lusió de les nostres associacions i que són un
element vertebrador de la nostra cohesió social.
Per això, les Festes del Mar són un moment molt
emotiu dins del nostre calendari. Són la memòria
mítica de la fundació de la Castelldefels que avui
reconeixem. A través de les nostres figures festives,
l’Arnau i la Jordana, en Dragut i l’Otxalí i el drac
Gar-i-Got, protector de la nostra ciutat, celebrem la
recuperació de la normalitat retrobant-nos i tornem
a vibrar amb l’horitzó d’escenari.
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CANÇÓ DEL POBLE

BUS, SERVEI GRATUÏT
DISSABTE 16 DE JULIOL

En cas de pluja, les activitats de les Festes
del Mar quedaran suspeses.
Durant les Festes del Mar es posarà a la venda
el MOCADOR PIRATA de les festes.
A l’Oficina de Turisme de la platja. Preu: 1,50 €
A les Festes del Mar de Castelldefels 2022, hi col·laboren:
Agrupació de Cultura Popular, Associació d’artistes Plàstics
de Castelldefels, Associació Musical de Castelldefels,
Agrupació Pirates Sardiners i Trabucaires de Castelldefels,
Biblioteca Fernàndez Jurado, Castelldefels Balla Country,
Club Marítim, Club Nàutic, Escola Margalló, Perfoming Arts,
Parròquia de Santa Maria de Castelldefels.

mercat

mar

Pirates a la vista!

festes
del

mar

2022

del 14 al 17 de juliol

castelldefels

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?

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

· 15, 16 i 17 de juliol

A la plaça del mercat
les pageses

HORARI · Divendres 15: de 18 h a 24 h
· Dissabte 16: de 17 h a 24 h
· Diumenge 17: de 17 h a 22 h
LLOC

-A-

A la mar Mediterrània
Les aurores són vermelles
Del mar arriba el dia
Que el sol tenyeix de roig
És el color del Llevant.

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

Mostra multisectorial
de comerç local,
restauració i artesania

del

DATES

de Castelldefels
“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)

-B-

Castelldefels.
és el mar i es 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.

· Del carrer 13 a la Plaça de les Palmeres

Segueix Castelldefels Cultura a:
@CastelldefelsCultura
@cdfcultura
castelldefelscultura

+ informació a: www.castelldefelscultura.org
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PROGRAMA

festes del mar

2022

Activitats prèvies
Dilluns 11 de juliol
19 h Descobrim llibres de pirates.
Biblioteca de la Platja. Passeig Marítim, 133.

Dimarts 12 de juliol
19 h Hi havia una vegada Contes de Pirates a càrrec de
Sensedrama Teatre.

22 h Encesa de bengales com a avís d’observació dels
pirates a Castelldefels, a càrrec del grup de diables de
l’Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. Des de
tres torres de guaita de la ciutat:
· Torre Barbacana dels jardins del Castell
· Torre Barona, situada dins del Gran Hotel Rey Don Jaime
· Torre Can Roca de Baix
22.15 h Espectacle teatral Improshow
summer edition. Imaginació, humor,
una caixa plena de targetes i molta
agilitat mental. Són els ingredients bàsics
d’Improshow, espectacle d’improvisació
que cada dia es reinventa per a donar
lloc a mil històries diferents. Reserva
d’entrada prèvia a partir de l’1 de juliol,
fins a exhaurir-ne les localitats.

19 h Espectacle de carrer per a tots
els públics Les vacances de Madame
Roulotte a càrrec de la Cia.
La Bleda. Plaça de les Palmeres.

Activitat religiosa
Dissabte 16 de juliol

21.30 h Havaneres amb el grup Son de
l’Havana. Hi haurà repartiment de rom
cremat. Plaça de les Palmeres.

18 h Missa solemne en honor de la Mare de Déu del
Carme. Església de la Mare de Déu del Carme (Can Bou).
A continuació es farà la processó.

Activitats esportives
Dissabte 16 de juliol
D’11 h a 16 h Regata social Verge del Carme.

Dissabte 16 i diumenge 17 de juliol

Biblioteca de la Platja. Passeig Marítim, 133.

Jardins del Castell.

De 00 h a 02 h Trofeu Ciutat de Castelldefels de Pesca.
Des del final del terme municipal de Castelldefels, costat
Sitges, fins al c/ 11.

Dimecres 13 de juliol

Dissabte 16 de juliol

Dissabte 16 i diumenge 17 de juliol

19 h Cuidem del planeta Visitem l’Espai Dunar a càrrec
de Fundesplai.

19 h Cercavila de pirates pel passeig Marítim.

De 9 h a 20 h Campionat de Voleiboom a la platja.
A l’altura del c/ Masteler (zona Baixador).

Biblioteca de la Platja. Passeig Marítim, 133.

Activitats principals
Dijous 14 de juliol
19 h Tertúlia literària de l’obra: Els insubmisos del mar
(guardonada amb el Premi Nèstor Luján de Novel·la
Històrica). Autora: Imma Tubella.

Inici a la plaça de les Palmeres i final al carrer 11.

20 h Desembarcament de pirates a la platja.
Espectacle dirigit i coordinat per Performing Arts.
Zona del carrer 11.

21.15 h Sardinada popular.
Organitzada per l’Agrupació Pirates Sardiners i
Trabucaires de Castelldefels.

19 h Abracadabra, màgia a la platja Gelidecabra a càrrec
del Mag Fèlix. Biblioteca de la Platja. Passeig Marítim, 133.

23.45 h Ball amb l’Orquestra Girasol.

20 h Concert a càrrec de l’Associació Musical de
Castelldefels. Plaça de les Palmeres.

Diumenge 17 de juliol
De 10 a 14 h. Mostra de pintors al carrer.
Organitza: Associació d’Artistes Plàstics de Castelldefels.
Plaça de les Palmeres.

20 h Exhibició de country amb Castelldefels Balla Country.
Plaça de les Palmeres.

Plaça de les Palmeres.
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Mapa Orientatiu

Plaça de les Palmeres.

11 h Diada castellera amb la participació de la Colla
Jove de Sitges, els Castellers del Prat i els Castellers
de Castelldefels.

Biblioteca de la Platja. Passeig Marítim, 133.

Coordinació: Sr. Lorenzo León, comodor honorífic del
Club Marítim.

23.30 h Focs artificials a la platja,
davant del passeig Marítim, entre el carrer 13 i el carrer 15.

19 h Colorín colorado, acolorim “Pirates”.

De 9 h a 20 h Campionat de Beach Tennis a la platja,
a l’altura del c/ Colòmbia (zona Baixador).

Organització: Club Marítim de Castelldefels, Club
Nàutic de Castelldefels i Parròquia de Santa Maria
de Castelldefels.

Solar del passeig Marítim, 161-163.

Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado. Pl Neus Català.

Divendres 15 de juliol

Diumenge 17 de juliol

Itinerari de la processó:
Sortida de l’Església de la Mare de Déu del Carme
(Can Bou), av. Ciutat de Màlaga, av. Constitució,
c/ Dr. Fleming, c/ Arcadi Balaguer, c/ Dr. Ferran,
c/ Santiago Rusiñol, c/ Bisbe Urquinaona,
c/ Dr. Marañón, pl. Joan XXIII, rbla. Blas Infante,
Església Montserrat (Vista Alegre), c/ Agustina d’Aragó,
c/ Dr. Marañón, av. Manuel Girona, av. Canal Olímpic,
passeig Marítim fins al Club Nàutic on embarcarà la
Verge fins al Club Marítim, si l’estat del mar ho permet.
En cas contrari, el recorregut es farà per carretera.

SARDINADA
MERCAT DEL MAR
FOCS ARTIFICI ALS

HAVANERES
ESPECTACLE FAMILIAR
BALL I CASTELLS

DESEMBARCAMENT
PIRATA
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