
A les Festes del Mar de Castelldefels 2018, hi col·laboren:   
Agrupació de Cultura Popular, Castelldefels Balla Country,  

Club Marítim, Club Nàutic, Escola Margalló, Felsfest, Grup Soteras, 
Parròquia de Santa Maria de  Castelldefels, Sona, Sala Enigma 
Castelldefels Room Escape i Taller de costura de l’AV Vistalegre.

 BUS, SERVEI GRATUÏT
 DISSABTE 14 DE JULIOL

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.

En cas de pluja, les activitats de les Festes  
del Mar quedaran suspeses.

Durant les Festes del Mar a l’ oficina de turisme 
de la platja es posarà a la venda el mocador 

pirata de les festes. Preu: 1,50 €

C a s t e l l d e f e l s

1 2 - 1 6  J U l I O l  2 0 1 8

a la vista!
Pirates

+ informació a: www.castelldefels.org/festesdelmar
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Benvinguts a Castelldefels

Aquest mes de juliol torna a Castelldefels la Festa del 
Mar que, amb els anys, s’ha consolidat com un espai 
de trobada entre la tradició, la festa i la cultura popu-
lar. La Festa del Mar, amb el desembarcament pirata 
com a punt culminant, escenifica el Castelldefels del se-
gle XVI: una vila costanera de pagesos i pescadors que 
vivien el mar com a font de riquesa i d’amenaça al ma-
teix temps. El retrobament que fem els castelldefelencs 
i castelldefelenques amb el nostre passat col·lectiu a 
la Festa del Mar, ens identifica i ens uneix, ja que ens 
vincula al nostre entorn natural: via d’entrada del Mas-
sís del Garraf a la riba de la Mediterrània, i posa en va-
lor el nostre ric patrimoni històric: des del castell i torres 
de guaita s’avisarà, la nit abans del desembarcament 
de Dragut i Otxal·lí, de l’albirament de l’esquadra pirata.

La Festa del Mar és també un esdeveniment per com-
partir amb la família i per enorgullir-nos de la nostra ciu-
tat davant dels milers de visitants que rebrem. Gràcies 
a la feina conjunta de les regidories de Cultura, Festes, 
Comerç, Turisme, Joventut, Governació i Protecció Ci-
vil, però també amb la implicació voluntària de dese-
nes de veïns i veïnes, podem mostrar al món el millor de 
Castelldefels: la seva gent i el seu espai públic, potenciant 
la nostra ciutat com a destinació turística familiar i cultural.

En conjunt, viurem quatre dies màgics on ens retrobarem 
amb un passat molt vinculat al territori que ens ajudarà a 
estimar-lo i tenir-ne cura. Benvinguts i benvingudes a les 
Festes del Mar, a la música, la festa i la cultura popular. 

CaNÇÓ del POBle de Castelldefels

-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.

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, 
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.

a la vista!
Pirates



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

19 h  L’hora del conte amb:“ El secret del 
fons del Mar”, a la Biblioteca de la platja 
Carme Romaní (Parc del Mar s/n).

20’30 h  Taller de country amb 
Castelldefels Balla Country, a la Plaça de 
les Palmeres. 

22 h  Encesa de bengales  des de les torres de guaita 
Torre Barona,  Casa de la Cultura  i de l’homenatge del 
Castell. 

22’30 h  Sona-Festival , a la Plaça de  les Palmeres. 
Organitza: Regidoria de Joventut amb la col·laboració de 
Sona i de Felsfest.

19 h   Cercavila de pirates acompanyats 
pels Tabalers de l’Agrupació de Cultura 
Popular de Castelldefels 
pel Passeig Marítim. Inici a la Plaça de les 
Palmeres i final al carrer 11.

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

21.15 h Sardinada popular, al solar del Passeig Marítim, 
161-163. Organitzada per l’Agrupació Pirates Sardiners i 
Trabucaires de Castelldefels

23’30 h Focs artificials al Passeig Marítim, entre el carrer 
13 i el carrer 15. 

23’45 h Ball amb la Banda del Drac a la Plaça de les 
Palmeres. 

12 h Diada castellera amb la participació 
dels Castellers del Riberal i els Castellers 
de Castelldefels a la Plaça de les Palmeres.

19 h Espectacle “ The Flamingos” a 
càrrec de Los Herreritas, a la Plaça de les 

Palmeres. Malabars, monocicles, equilibris i humor per a 
tota la família.

21’45 h Havaneres amb el grup BOIRA . Hi haurà 
repartiment de rom cremat, a la Plaça de les Palmeres. 

RELIGIOSA
-dilluns 16 de juliol-
18 h Missa solemne en honor de la Mare de Déu del 
Carme, a l’ església de la Mare de Déu del Carme (Can Bou). 

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, 
Rbla. Blas Infante, Església Montserrat (Vista Alegre), c/ 
Agustina d’Aragó, c/ Dr. Marañón, av. Manuel Girona, av. Canal 
Olímpic, passeig  Marítim fins a 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.

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

Coordinació: Lorenzo León, comodor del Club Marítim.

A C T I V I T A T 

Programa

ESPORTIVES

-dissabte 14 i diumenge 15 de juliol- de 9 a 20 h 

XXIX  Torneig Voleiboom a la zona platja davant del Club 
Esportiu el Pèndol. 
Organitza: Beach Club Esportiu el Pèndol

-diumenge 15  juliol- de 10 a 20 h 

Regata Social Catamarà i patí Vela “Regata Verge del 
Carme” al Club Nàutic. 
Organitza: Club Nàutic Castelldefels

-diumenge 15 juliol- de 22 a 2 h

Trofeu Ciutat de Castelldefels de Pesca des de l’Hotel 
Playafels fins al terme municipal de Sitges. 
Organitza: S.E.P.M Castelldefels

-del 13 al 15 de juliol- de 10 a 21 h 

Torneig de futbol platja base i femení al passeig 
Marítim, 352 (zona sorra). 
Organitza: Fútbol Sala Castelldefels

A C T I V I T A T S 

MOstra MUltIseCtOrIal de COMerÇ 
lOCal, restaUraCIÓ I artesaNIa

-DATES- 
13, 14 i 15 juliol

-HORARI- 
Divendres 13: de 18 h a 24 h
Dissabte 14: de 17 h a 24 h 

Diumenge 15: de 17 h a 22 h

-LLOC- 
Del carrer 11 a la Plaça de les Palmeres

mercat
 del

HAVANERES
ESPECTACLE FAMILIAR

BALL I CASTELLS

SARDINADA

DESEMBARCAMENT
PIRATA

MERCAT
DEL MAR

FOCS ARTIFICIALS


