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Més informació a:

www.castelldefels.org/festesdelmar

Segueix Castelldefels Cultura a:

Horari:
Dissabte: De 18h a 24h
Diumenge: D’ 11h a 22h

Lloc:
Passeig Marítim, entre el carrer 12 i el carrer 15

Activitats:
Dissabte tarda i diumenge activitats infantils,tallers i animació de carrer

Mostra de Comerç Local 
i Artesania
18 i 19 de Juliol

del
ercatMAR

Segueix a Castelldefels Cultura a:

A les Festes del Mar de Castelldefels 2015, hi participen:  
Agrupació de Cultura Popular, AMB, Agrupació Pirates Sardiners i Trabucaires de Castelldefels, 

Associació Musical de Castelldefels, Castelldefels balla country, Club Marítim, Club Nàutic, 
Escola Margalló, Creu Roja, Parròquia de Santa Maria de Castelldefels, Taller de costura de l’AV Vistalegre, 

Todoporque Rias- Perfoming Arts, Trabucaires de l’Hospitalet i Vòlei Boom.

Horaris Cercavila:
Dissabte: A les 19h i a les 21.15

Mapa orientatiu

Sardinada

Desembarcament Pirata

Mercat del Mar Havaneres
Animació Infantil

Castells

Ball amb orquestra

Focs ArtificialsAQUARIUM

DISSABTE de 18.15 h. a 02.15 h. hi haurà servei d’autobús gratuït des 
del centre a la platja i a la inversa. Parades: c/ Santiago Rusiñol cantonada 
c/ Pintor Serrasanta i av. Pineda cantonada Passeig Marina.SERVEI GRATUÏT



Dijous 16 de juliol

19.00 h Biblioteca de la platja Carme Romaní, Parc de Mar. Hora del conte especial amb motiu de 
 les Festes del Mar. Espectacle “Contes de pirates" a càrrec del pirata Kim Arnal.
19.30 h Plaça de les Palmeres. Actuació Prince Henry's School. Jove orquestra anglesa amb repertori de
 jazz, temes de pel·lícules i musicals.
21.30 h Plaça de les Palmeres. Taller de country a càrrec de Castelldefels Balla Country.

Divendres 17 de juliol

Dissabte 18 de juliol

10.00 h Beach Club Esportiu El Péndulo. 16a edició del torneig 4X4 de vòlei platja “VOLEIBOOM”.
18.00 h Plaça de les Palmeres. Espectacle infantil: "Els exploradors de l’aigua".
19.00 h Plaça de les Palmeres. Actuació castellera amb els Castellers de Castelldefels 
 i els Castellers de Gavà.
20.00 h Església del Carme (Can Bou). Concert: Associació Musical de Castelldefels. 
21.45 h Plaça de les Palmeres. Havaneres, amb el grup Mestre d'Aixa.
 Hi haurà repartiment de rom cremat.

Diumenge 19 de juliol

Programa

Candela López
Alcaldessa de Castelldefels

Jordi Maresma
Regidor de Cultura i Festes

10.00 h Beach Club Esportiu El Péndulo. 16a edició del torneig 4X4 de vòlei platja “VOLEIBOOM”.
19.00 h Plaça de les Palmeres. Sortida de la Cercavila de pirates.
20.00 h Platja, zona del carrer 11. Desembarcament de pirates. 
 Direcció i coordinació: Todoporque Rías - Performing Arts

21.15 h Passeig Marítim amb el carrer 11. Sardinada popular.
 Organització: Agrupació Pirates Sardiners i Trabucaires de Castelldefels.

23.30 h Parc del Mar, passeig Marítim amb el carrer 13. Focs artificials.
23.45 h Solar passeig Marítim 161-163. Ball amb l’orquestra AQUARIUM.

18.00 h Església de la Mare de Déu del Carme (Can Bou). Missa solemne en honor de la 
 Mare de Déu del Carme. A continuació es farà la processó. 
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, av. Manuel Girona, av. Canal Olímpic, Passeig Marítim fins al Club Marítim on embarcarà 
la Verge fins al club Nàutic, si l’estat del mar ho permet. En cas contrari, el recorregut es farà per carretera.

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

Aquest mes de juliol, la platja de Castelldefels serà 
novament l’escenari on tradició, festa i cultura popular 
aniran plegades. En una ciutat com la nostra, que ha 
crescut tant i tan ràpid, espais com aquest suposa 
també aprofundir en la implicació de la ciutadania i la 
consolidació d’una identitat pròpia de la ciutat. I això 
és essencial ja que aquesta identitat no només és una 
font de riquesa i de projecció exterior per a 
Castelldefels sinó que també contribueix a una major 
cohesió social.

Així, aquestes festes mantenen el programa que es va 
iniciar l’any 1998, on destaca especialment el 
desembarcament pirata, que començarà amb una 
cercavila amb música i ambientació pel mercat del 
mar (des de les palmeres fins la pineda). El 
desembarcament és una peça teatral que narra la 
nostra història i ens trasllada al Castelldefels del segle 
XVI on la població vivia en  una vila costanera de 
pescadors i que estava governada pels barons de 
l’Eramprunyà. Aquesta obra barreja fantasia i realitat, 
ja que amb la ajuda del drac Garigot, Castelldefels 
viurà en pau durant els segles següents. 

I no podem oblidar tampoc les actuacions dels Grocs, 
colla castellera més antiga del Baix Llobregat, el 
concert de la nostra Associació Musical de 
Castelldefels a l’Església del Carme de Can Bou ni les 
havaneres amb el Grup Mestre d’Aixa i el repartiment 
de rom cremat.

En conjunt, tres dies màgics on Castelldefels es 
retrobarà amb el seu passat per construir el seu futur.

Ja són aquí les Festes del Mar 2015


