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Tradicionalment, les festes populars i especialment la Festa 

Major, són espais de trobada que tenen les nostres places 

i carrers com a escenaris privilegiats. Unes places i carrers, 

en els quals compartim l’alegria de viure i el desig de felicitat. 

Són també moments que impulsen el sentiment de pertinença 

i arrelen els lligams entre veïns i veïnes, situant la solidaritat, 

la cohesió social i la convivència cívica com els valors centrals  

de la nostra comunitat.
 

En aquesta Festa Major, respirarem la pólvora dels diables 

i el foc del nostre drac protector, ballarem amb els gegants, 

vibrarem amb els castells, ens aplegarem amb les sardanes, 

gaudirem dels balls populars mentre les gralles i els tabals 

ens acompanyen a les cercaviles. I en el Dia del Voluntariat, 

dins de la Festa Major, serà també un moment per 

al reconeixement de la feina que fan durant tot l’any les nostres 

entitats i les persones que destinen el seu temps a fer 

Castelldefels una mica millor cada dia de l’any. Entre tots i totes, 

fem que novament la il·lusió desbordi els nostres somnis.
 

Visca la Festa Major!
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DIVENDRES 25 | Novembre 

 17.30 h Acte d’encesa de llums de Na-
dal. El tradicional acte d’encesa de llums de 
Nadal a la plaça de l’Església  inclourà con-
cert per a tota la família a càrrec de Lucrecia, 
premi a l’artista més polifacètica i alegre. 

 18.20 h Xocolatada per a tothom!

DIJOUS 1 | Desembre   

 Il·luminació de la font de l’avinguda de 
la Pineda.

 
 18.30 h Taula rodona Castelldefels per 
la SIDA. Gravació en directe del Podcast 
Connectem Amb La Salut, a la Sala Margarida 
Xirgu (Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado).

DIVENDRES 2 | Desembre

 De 18 a 22 h Bosc Encantat als jardins 
del Castell. Entrada gratuïta.

 20 h Inauguració i lliurament dels premis del 
XXVIII Concurs de fotografia dels Parcs 
del Garraf, d’Olèrdola i del Foix, a la sala 
Margarida Xirgu. Organitza: Grup de Foto-
grafia Experimental de Castelldefels amb el 
suport de l’Ajuntament de Castelldefels.

 De 21 a 23 h Assaig obert especial de 
Festa Major dels Castellers de Castelldefels 

de l’Agrupació de Cultura Popular a l’edifici 
de l’Agrupació (av. Lluís Companys, 16). 

A continuació, música i refrigeri per a tothom
.

DISSABTE 3 | Desembre

 De 9 a 14 h Mercat de pagès. Els pro-
ductors del Parc Agrari del Baix Llobregat 
venen directament els seus productes, al 
carrer Arcadi Balaguer, davant de l’edifici de 
la República.

 11 h Passejada i exposició: La platja de 
Castelldefels, els primers anys del segle 
XX. Exposició i xerrada a càrrec d’Alfonso 
López, historiador, a l’Espai del Mar. Preu: 
gratuït amb inscripció prèvia.

Inscripcions

 18 h Tabalada a càrrec del grup de taba-
lers de l’Agrupació de Cultura Popular.

Recorregut: sor-
tida del c/ Bis-
be Urquinaona, 
davant de la Bi-
blioteca Ramon 
Fernàndez Jura-

do, c/ Albert Einstein, c/ Major, c/ Arcadi Ba-
laguer, pl. Església, c/ Onze de Setembre, pl. 
de la Caputxeta, c/ Pompeu Fabra, av. Santa 
Maria i pl. Església.
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 De 18 a 22 h Bosc Encantat als jardins 
del Castell. Entrada gratuïta.

 19 h Correfoc pels carrers de la ciutat, a 
càrrec del drac Gar-i-Got, els diables adults 
i infantils de l’Agrupació de Cultura Popular 
de Castelldefels i de les colles convidades, 
els Diables de Castellbisbal, Diables de Santa 
Coloma de Gramenet, Diables de La Roca del 
Vallès, i El Cabró de les Franqueses del Vallès.

Recorregut: sortida de la pl. de l’Església, c/ 
Arcadi Balaguer, c/ Dr. Trueta, pl. de la Capu-
txeta, c/ Pompeu Fabra, c/ Dr. Barraquer, c/ 

Bisbe Urquinao-
na, av. Primer de 
Maig i arribada 
a la plaça de 
l’Església.

 22 h Concert del grup Big Mouthers, 
amb versions de rock, soul, funk, etc. Big 
Mouthers va néixer com a banda de covers, 

amb prop de 
800 concerts a 
l’esquena, faran 
ballar a grans 
i no tan grans, 
a la plaça de 
l’Església.

DIUMENGE 4 | Desembre

 18 h Concert coral a càrrec de la Coral Ma-
rinada de Castelldefels, amb la participació de 
la Coral Germanor, el Coro Pop Rock Choir de 
Performing Arts, la Coral Orfeònica de Marto-
relles i de la Coral Bruguers, al Teatre Plaza. 
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Cal recollir 
l’entrada anticipada a www.entrapolis.com, o 
bé a taquilla el mateix dia de la funció.

 De 18 a 22 h Bosc Encantat als jardins 
del Castell. Entrada gratuïta.

DILLUNS 5 | Desembre

 De 18 a 22 h Bosc Encantat als jardins 
del Castell. Entrada gratuïta.

 De 20.30 a 22.30 h Tabalada pels ca-
rrers del centre. 

 21 h Trobada sopar d’entitats. Reconeixe-
ment a les entitats que compleixen 25 anys. 
Centre Cívic Vista Alegre (c/ Mansió, 33, 
cantonada amb c/ Ramon i Cajal). Accés 
amb invitació confirmada.
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DIMARTS 6 | Desembre

 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. 
Temari Si Ba shi 
Qi Gong,  i forma 

de 13 moviments de l‘estil yang. Per a tots 
els públics.

 D’11 a 13 h Taller de country a càrrec del 
grup Castelldefels balla country, a la plaça 8 
de març. Activitat gratuïta.

 12 h Ballada de sardanes amb la Cobla 
Baix Llobregat, 
a la plaça de 
l’Església. 

 De 18 a 22 h Festa FlaixBac. T’esperem 
per viure una festa cent per cent ‘Flaixbac 
On The Road’, amb les sessions dels locu-

tors Andreu Pre-
sas, Marc Frigola, 
Carles Pérez, Mar 
Arans i la presència 
del Gran Germán. 
La gran festa de 
l’emissora líder a 
Catalunya...’Flaixbac 
On The Road’, 
t’espera amb mar-

xandatge oficial i moltes sorpreses!, al parc 
de la Muntanyeta.

 De 18 a 22 h Bosc Encantat als jardins 
del Castell. Entrada gratuïta.

 20 h Representació teatral El sopar dels 
idiotes, al Teatre 
Plaza. Venda 
d’entrades: an-
ticipada a www.
entrapolis.com, 
o bé a la taqui-
lla, el mateix dia 

de la funció. Aforament limitat. Per a més 
informació: www.teatreplaza.org

 21.30 h Concert a càrrec del grup Badu-
laque80. Aquesta banda farà un repàs de 
la millor música pop glam internacional dels 

anys 80. Aque-
lla música que 
has sentit una 
i mil vegades a 
tot arreu al llarg 
de la teva vida. 
Unes cançons 

que continuen ben vigents en l’actualitat... 
les podràs ballar i fins i tot cantar, perquè de 
ben segur les coneixes!!! Let’s dance!, a la 
plaça de l’Església.

 TOT EL DIA 

· Activitats itinerants i espectacles
 musicals al voltant del mercat

· Espai de jocs infantils.
 Pati c/ Esglèsia i Av. Primer de Maig

· Tallers infantils
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 D’11 a 14 h XtremRace (cursa d’obs–
tacles). Més de 120 metres de llargada per 
gaudir tota la família. Una activitat divertida, 
esportiva i plena d’acció, al parc de la Mun-
tanyeta.

 12 h Concert a càrrec de l’Associació 
Musical de Castelldefels. Vine a escoltar 
les músiques de pel·lícules o les més co-
negudes com Cirque du Soleil, Samson and 
Delilah, Bella Italia, Gladiator, An American in 
Paris, A Disney Spectacular, Cuban Sound, 
etc., als jardins del castell.

 17 h Xocolatada gegantera. Exposició 
dels gegants de Castelldefels i xocolata-
da per als assistents. Durant una estona, 
els més menuts podran lliurar el seu xu-
met al gegant que prefereixin per deixar-lo 
definitivament enrere!, davant l’edifici de 
l’Agrupació de Cultura Popular (av. Lluís 
Companys, 16).

 De 18 a 22 h Bosc Encantat als jardins 
del Castell. Entrada gratuïta.

 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, i Toc de Vent de Cas-
telldefels.

 19 h Cercavila pels carrers del centre de 
la ciutat, a càrrec de l’Agrupació de Cul-
tura Popular de Castelldefels, amb: Colla 
de Gegants i Capgrossos de Castelldefels, 
Castellers de Castelldefels, Ball de Gitanes 

DIMECRES 7 | Desembre

 De 10 a 18 h Jornada de portes ober-
tes del castell de Castelldefels. Vine 
a conèixer el castell i Piratia, el nou centre 
d’interpretació de la història i la pirateria. El 
nostre 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, i con-
tra els atacs de pirates barbarescos. Una ex-
periència interactiva i immersiva que permet 

conèixer el món 
de la pirateria, 
apel·lant als 
sentits. Es trac-
ta d’un viatge 
mult isensorial 
en el qual es 
forma part d’una 
tripulació pirata i 
es descobreixen 
elements claus 
en la pirateria, 
a través d’un joc 
que representa 

els atacs pirates, la defensa de la costa o els 
botins, entre altres. Sense reserva prèvia, 
s’hi podrà entrar en sessions cada 20 mi-
nuts, per ordre d’arribada. Última entrada a 
les 17 h o fins a l’aforament complet. Es re-
comana venir abans de les últimes sessions 
per assegurar l’entrada al castell.
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 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. 

 22 h Actuació del grup Waikiki. Waikiki 
és una banda 
de versions amb 
un repertori ple 
d’himnes de mú-
sica espanyola, 
catalana i inter-
nacional des 

dels vuitanta fins avui. Un show de dues 
hores, amb una estètica refrescant i tro-
pical i amb un ritme frenètic, a la rambla 
Josep Tarradellas.

 TOT EL DIA 

· Activitats itinerants i espectacles
 musicals al voltant del mercat

· Espai de jocs infantils.
 Pati c/ Esglèsia i Av. Primer de Maig

· Tallers infantils

Infantils, Ball de 
Gitanes, Colla 
Jove de Basto-
ners de Caste-
lldefels, Ball de 
Picarols, Far-
cells i Contes, 

i el Ball de Cintes de Castelldefels. Amb la 
participació de la Colla Nova de Bastons de 
Castelldefels i dels capgrossos de les esco-
les 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 Havaneres amb el grup Les Anxo-
vetes, grup d’havaneres nascut l’estiu del 
2013 a Girona. Cantat íntegrament en feme-
ní, el grup d’havaneres està format per Tona 
Gafarot (veu greu), Montse Ferrermoner (veu 
aguda/mitja) i Marta Pérez (veu aguda/mi-
tja), així com el contrabaixista Xevi Pasqual, 
el guitarrista Salva Gallego i el tècnic de so 

Xevi Salvatella, 
els seitons del 
grup. Al Teatre 
Plaza. Entrada 
gratuïta. Cal re-
collir l’entrada 
anticipada a 

www.entrapolis.com, o bé a la taquilla, el 
mateix dia de la funció. Aforament limitat. 
Per a més informació: www.teatreplaza.org.  
En finalitzar, se servirà rom cremat.
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 18 h Missa rociera a l’església de Santa 
Maria amb el Coro Rociero Blanca Paloma.

 18 h Plantada de castells a la plaça de 
l’Església, a càrrec dels Castellers de Cas-
telldefels.

 18 h Espectacle teatral. Mujeres o... Dio-
sas, a càrrec de la companyia de teatre Joan 
Girbau, al Teatre Plaza. Venda d’entrades: 
anticipada a www.entrapolis.com, o bé a la 
taquilla, el mateix dia de la funció. Aforament 
limitat. Per a més informació: www.teatre-
plaza.org

 De 18 a 22 h Bosc Encantat als jardins 
del Castell. Entrada gratuïta.

 TOT EL DIA 

· Activitats itinerants
 i espectacles musicals
 al voltant del mercat

· Espai de jocs infantils.
 Pati c/ Esglèsia
 i Av. Primer
 de Maig

· Tallers
 infantils

DIJOUS 8 | Desembre

 8 h Matinades pels carrers de Castellde-
fels, a càrrec dels Grallers de l’Agrupació de 
Cultura de Popular.

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

 D’11 a 14 h Jugantots, jocs tradicionals 
gegants per a tota la família i Jugapetits, 
Jocs Montessori de desenvolupament sen-
sorial, per als més petits (recomanat d’1 a 5 
anys). A la pl. de la Música.

 12 h Seguici de Festa Major pels ca-
rrers 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 
la Salut de Cas-

telldefels, i l’associació Colla Nova de Bas-
tons 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. 
 

 13 h Torneig a cavalls, al Parc de la Mun-
tanyeta.

 16 h Torneig a cavalls, al Parc de la Mun-
tanyeta.
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 Fira d’atraccions 
 Del 2 a l’11 de desembre, ambdós in-

closos
Horari: Dies 2, 3, 5, 6, 7, 9 i 10 de desembre 
fins les 00 h
Dies 4, 8 i 11, fins les 22 h
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 00.30 h.

En cas de pluja s’anul·laran els actes i 
les activitats de carrer. S’anunciarà a les 
xarxes socials de Castelldefels Cultura.

L’organització es reserva el dret de mo-
dificar el programa per raons de segu-
retat, climatològiques, de força major, o 
d’evolució de la COVID-19.

Recorregut mercat medieval

 Espai infantil 1                                                                  
 Cantonada c/ Esglé-

sia amb c/ Tomàs 
Edison

 Espai infantil 2                                                                  
 El Drac Vermell
 Cantonada c/ Esgle-

sia i 1er. De Maig

 Espai infantil 3
 Pati Edifici
 de la República

 Espai pl. de la
 música
 Entre c/ Juan de la 

Cierva, Marconi
 i Dr. Marañon

ALTRES ACTIVITATS

 Del divendres 25 de novembre al di-
mecres 4 de gener
Exposició del pessebre de playmobil al 
pati de la masia de Can Roca de Baix, c/ 
Bisbe Urquinaona, 23. 

 Del 2 al 17 de desembre de 2022
Sala Margarida Xirgu. Biblioteca Ramon Fer-
nàndez Jurado. 
Exposició del XXVIII Concurs de foto-
grafia dels Parcs del Garraf, d’Olèrdola 
i del Foix. 

 Del divendres 2 de desembre al dissa-
bte 7 de gener
Bosc Encantat, als jardins del Castell. Ho-
rari de 18 a 22h. Entrada gratuïta.

Llocs de la ciutat on es faran els espectacles, les activitats i la Fira Medieval

 Exposició de Brui-
xes a l’època me-
dieval - Costums 
de l’edat mitjana 
- Bestiari Medieval

 Plaça Neus Català
 

 Espai àrab
 Plaça Catalunya
 

 Torneig a cavall
 Parc de la
 Muntanyeta

 Bosc Encantat
 Jardins dels Castell 

de Castelldefels
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NOMÉS
SI DIC SÍ,

ÉS SÍ.

PER UNA FESTA MAJOR LLIURE 
D’AGRESSIONS SEXISTES!
Les mirades i els comportaments lascius, els to-
caments corporals sense permís i els comentaris 
ofensius o degradants també són formes de vio-
lència 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 RES-
PECTA sempre les decisions de qui la pateix.

· Actuar contra les agressions sexistes és RES-
PONSABILITAT 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 còmoda, 
posa LÍMITS.

· Les regles les poses tu: SEMPRE tens dret a 
dir NO.

· Tens DRET a gaudir d’unes festes sense vio-
lències masclistes.

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
 Dimarts 6 de desembre

 de 17.30 a 22.30 h
 (Parc de la Muntanyeta)

 Dimecres 7 de desembre
 de 21.30 a 0.30 h
 (Rambla Josep Tarradellas)
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4. No es permet encendre foc ni fumar a prop de 
les bosses o dels contenidors del material piro-
tècnic.

5. No es permet envair l’espai on actua el grup de 
foc ni destorbar cap dels seus membres.

Correfoc: Dissabte 3 de desembre, a les 
19 h

Recorregut: Sortida de la pl. de l’Església, c/ 
Arcadi Balaguer, c/ Dr. Trueta, pl de la Caputxe-
ta, 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 i del Cer-
cavila. L’Ajuntament senyalitzarà oportunament 
els carrers afectats i no es farà responsable 
dels danys que es produeixin a causa dels arti-
cles pirotècnics.

7. Les persones que vulguin participar activa-
ment en el correfoc i el cercavila han de ser 
conscients que el desenvolupament normal 
d’aquests actes comporta uns riscos com po-
den 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 2022

L’ALCALDESSA

Amb motiu de la Festa Major d’Hivern, i en el 
marc d’aquesta festa, se celebrarà el tradicional 
Correfoc que tindrà lloc el dia 3 de desembre. 
A fi d’evitar cremades i desperfectes en béns, ob-
jectes 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 obli-
gats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa 
el contingut d’aquestes mesures, i la Resolució 
CMC/3659/2010, de 3 de novembre, de reconei-
xement 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 apa-
radors 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 
obstaculitzar 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 aca-
bat l’actuació.
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