
FESTA MAJOR
D’hivern
FIRA MEDIEVAL
Castrum Fidelis
Del 5 al 9 de desembre, Castelldefels 2017



2

Ana Quesada
Regidora

de Comerç i Turisme

Jordi Maresma
Regidor de Cultura, Festes 

i Participació Ciutadana

Maria Miranda
Alcaldessa

de Castelldefels

Fernando Cerpa
Regidor d’Esports,

Joventut i Gent Gran

Entre el dia 1 i el 9 de desembre, Castelldefels viurà les seves festes 
majors d’hivern. Aquestes són unes dates on celebrem molt especial-
ment la feina que les entitats i el voluntariat ha desenvolupat durant 
l’any, i ho fem d’una manera molt especial: unim dos dels principals 
valors que ens configuren com a societat, el treball altruista i el cas-
tell, símbol i emblema de la ciutat.

Enguany la cultura popular obre la Festa Major amb la organització de 
tallers de capgrossos i cercavila infantil, assajos oberts a tothom o el 
debat a la Biblioteca sobre el passat, present i futur dels castells; i la 
tanca amb foc i passió, amb els diables prenent els carrers al so dels 
tabals i acompanyats del nostre Gar-i-got i de la Cucafera de Begues. 
Menció especial per la Muixeranga de la ciutat d’Alacant, colla convi-
dada pels Grocs per tancar la temporada castellera. Una altra novetat 
important seran les píndoles de microteatre al castell, perfecte per 
descobrir un teatre íntim i còmplice en un entorn màgic i la marató 
d’StarWars al Teatre Plaza. Tot plegat mentre ens passegem pel Cas-
trum Fidelis recordant els orígens de la nostra ciutat i compartint-la 
amb els qui ens visitaran per aquestes dates.

Sortim doncs al carrer, desafiem el fred. Gaudim d’aquests dies amb 
els concerts, per exemple amb les havaneres en femení que ens por-
taran Les Anxovetes o amb la música de l’Espai Jove i dels DJs The 
Valey Brothers. S’acosta l’hivern, sí. Vivim-lo junts i juntes.
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Divendres 1 de desembre

21 h Assaig especial de la colla castellera de 
l’Agrupació de Cultura Popular al local de l’Agru-
pació a l’avinguda de Lluís Companys, 16. En 
finalitzar, hi haurà música i ball. Obert a tothom.

Dissabte 2 de desembre

De 10.30 a 13.30 h Taller de construcció 
d’un capgròs, per a nens i nenes a partir de 7 
anys, a la plaça de l’Església, cantonada amb el 
carrer d’Arcadi Balaguer. Places limitades.

13.30 h  Cercavila infantil amb tabalada popu-
lar a càrrec dels tabalers de l’ACPC, amb els cap-
grossos fets al taller, l’acompanyament dels ca-
prossos de la ciutat i d’una parella de gegants, a 
la plaça de l’Església.

18 h Assaig especial de la Colla Nova de Bas-
tons a la plaça de l’Església.

21 h Representació teatral L’electe al Teatre 
Plaza. Preu: 12 euros. Cal recollir l’entrada anti-
cipada a l’OAC, o bé a taquilla el mateix dia de la 
funció. Aforament limitat. Per a més informació: 
www.teatreplaza@org

Diumenge 3 de desembre

8.30 h  XXXVI Pujada al Castell (curses popu-
lars de 5 km i 10 km). Sortida de la plaça del 
Castell. Més informació:
www.corcastelldefelsrunners.org

Inscripcions en la web fins al 30 de novembre:     

· Cursa 5 km:
 http://xipgroc.cat/ca/curses/

PujadaCastelldefels2017/5k/inscripcio/run 
·  Cursa 10 km:
 http://xipgroc.cat/ca/curses/

PujadaCastelldefels2017/10k/inscripcio/run

Inscripcions presencials:

El dia 2 desembre al vestíbul principal de l’Ajun-
tament, de 10 a 20 h.

10.30 h Curses per categories infantils: pre-
benjamí, benjamí, aleví i infantil. Sortida de  la 
plaça del Castell. Més informació, Secció d’Es-
ports Ajuntament de Castelldefels (Complex 
Esportiu de Can Roca).

18 h Concert coral a càrrec de la Coral Germa-
nor, el Coro Rociero Blanca Paloma, el Cor de Flo-
ra de Sant Joan Despí i de la Coral Marinada de 
Castelldefels, al Teatre Plaza. Entrada gratuïta. 
Recollida d’entrades a la taquilla, el mateix dia 
de la funció. Aforament limitat.

PREUS INSCRIPCIONS
XXXVI Pujada al Castell 3 desembre 2017

PRESENCIAL

INTERNET

5 Km 3 € 5 €

10 Km 5 € 7 €

5 Km 5 € 7 €

10 Km 7 € 9 €

Amb xip groc

Amb xip groc

Lloguer de xip

Lloguer de xip



C A S T E L L D E F E L S  2 0 1 7

4

Dilluns 4 de desembre

19 h Xerrada “35 anys de cultura i tradició, pre-
sent, passat i futur dels castellers de Castell-
defels”. Acte commemoratiu en motiu del 35è 
aniversari dels castellers de l’Agrupació de Cul-
tura Popular de Castelldefels, a càrrec de Paco 
López, Pep Ribes, Gabi Molero i Josele Muñoz, 
a la Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon 
Fernàndez Jurado, c/ Bisbe Urquinaona, 19-21.

Dimarts 5 de desembre

21 h  Trobada sopar d’enti  tats i de voluntariat al 
Castell de Castelldefels. 

De 23 h a 1.30 h  Actuació del Trio Atrium, al 
pati d’armes del Castell de Castelldefels. Obert a 
tothom. Aforament limitat.

Dimecres 6 de desembre

De 10 a 14 h i de 17 a 21 h obertura del 
Mercat.

De 10 h a 14 h Jornada de portes obertes 
de la planta noble de l’edifi ci històric de l’Ajun-
tament.

10.30 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-
kung, a càrrec de l’escola de Tai-txi Joanyi-
nyang, 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 Commemoració del Dia Interna-
cional del Voluntariat. Espai en què les entitats 
socials donen a conèixer a la ciutadania la seva 
tasca i projectes solidaris, al carrer Pintor Ser-
rasanta. 

11 h Rua inaugural de tots els grups partici-
pants a la fi ra, a l’entorn del Mercat.

11.30 h Bufons de Circ, a càrrec de Bambolea. 
Espectacle itinerant a l’entorn del Mercat.

12 h Ballada de sardanes amb la Cobla Baix 
Llobregat, a la plaça de l’Església, cantonada 
amb el carrer d’Arcadi Balaguer.

12.30 Sortida dels cavalls cap   al torneig, 
des de l’Oficina de Turisme fins al parc de la 
Muntanyeta.

13 h Torneig de cavallers, al parc de la Mun-
tanyeta.

13 h Cercavila musical, a càrrec de Bocs de Bi-
terna. Espectacle itinerant a l’entorn del Mercat. 

14 h La bruixa de tres caps i l’abat dels bojos, 
a càrrec de Bambolea. Espectacle itinerant a 
l’entorn del Mercat.

16.30 h Torneig de cavallers, al parc de la 
Muntanyeta.

17 h Drac Weigen, espectacle infantil a càrrec 
de Gog i Magog al campament infantil,  al carrer 
de l’Església, cantonada amb el carrer de Tomàs 
Edison. 

17.30 h Cercavila musical, a càrrec de Bocs 
de Biterna. Espectacle itinerant a l’entorn del 
Mercat.
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17.30 h Taller sobre fengshui de Nadal, pre-
diccions segons el I Ching per l’any de naixe-
ment sobre les característiques que dominen 
l’any 2018, a càrrec de l’escola de Tai-txi Joanyi-
nyang, al centre Frederic Mompou. Taller en què 
podreu aprendre com decorar la casa de forma 
harmònica per a la celebració del Nadal, la dis-
tribució de comensals, la influència de l’arbre 
de Nadal, etc. i saber como es mou l’energia el 
proper any 2018, que correspon a l’Any del Gos 
segons l’horòscop mil·lenari xinès.  Cal fer ins-
cripció prèvia al c/e: joan@joanyinyang.com

18 h Representació de la sarsuela Los Gavila-
nes, a càrrec de la companyia Els Principiants 
de la Gent Gran, al Teatre Plaza. Entrada gratu-
ïta. Recollida d’entrades a la taquilla, el mateix 
dia de la funció. Aforament limitat.

De 18.30 a 21 h Píndoles de microteatre. Re-
presentacions teatrals de petit format i durada 
a diversos espais del Castell. A les 18.30 h, 19 h, 
19.30 h. A les 20 h, representació de la trilogia 
NINIS, a l’església del Castell. Per a tots els pú-
blics. Entrada gratuïta. Aforament limitat.

18.30 h La bruixa de tres caps i l’abat dels bo-
jos, a càrrec de Bambolea. Espectacle itinerant 
a l’entorn del Mercat.

19 h Cercavila musical, a càrrec de Bocs de Bi-
terna. Espectacle itinerant a l’entorn del Mercat.

19.30 h Bufons de Circ, a càrrec de Bambolea. 
Espectacle itinerant a l’entorn del Mercat.

20 h Drac Weigen, espectacle infantil a càrrec 
de Gog i Magog al campament infantil.*

20.30 h Espectacle de tancament, a càrrec 
de Bambolea. Escenari de la plaça de l’Església.

TOTA LA JORNADA

ACTIVITATS A L’ENTORN DEL MERCAT 
De 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h 

· Tallers participatius: terrissa, filadora, im-
premta, rajoles

·  Atraccions medievals

CAMPAMENTS MEDIEVALS
De 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h

·  Campament medieval al Castell de Castell-
defels, amb servei de Restauració, tot el dia, 
de 10 a 20.30 h. El Castell i zones restaurades 
es podran visitar de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. 
Exposició d’armes  i elements de tortura, ta-
llers d’oficis i recreació de la vida medieval. 

·  Tallers infantils i jocs gegants. Al pati de l’Edi-
fici de la República, al carrer de Pintor Serra i 
Santa cantonada amb la plaça de l’Església. 

· NOVETAT! Campament infantil amb contes 
medievals i activitats, al carrer de l’Església 
cantonada amb el carrer de Tomàs Edison.

Dijous 7 de desembre

De 10 a 14 h i de 17 a 21 h obertura del Mercat.

10.30 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-
kung, a càrrec de l’escola de Tai-txi Joanyi-
nyang, 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. 

10.30 h Cercavila musical, a càrrec de Bocs 
de Biterna. Espectacle itinerant a l’entorn del 
Mercat.
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D’11 a 13 h Taller de country a càrrec del grup 
Castelldefels balla country, a la plaça Vuit de 
març. 

11 h Bufons de Circ, a càrrec de Bambolea. Es-
pectacle itinerant a l’entorn del Mercat.

11.30 h Drac Weigen, espectacle infantil a 
càrrec de Gog i Magog al campament infantil, al 
carrer de l’Església, cantonada amb el carrer de 
Tomàs Edison.

12 h Cercavila musical, a càrrec de Bocs de Bi-
terna. Espectacle itinerant a l’entorn del Mercat.

12 h Jugueteros, a càrrec de Bambolea. Espec-
tacle itinerant a l’entorn del Mercat.

12.30 h Concert vermut, a càrrec de Carlos 
Bianchini, pianista, a la sala magna del Castell. 
Entrada gratuïta. Cal recollir l’entrada a la taqui-
lla del Castell, el mateix dia de la funció. Afora-
ment limitat. 

13 h Torneig de cavallers, al parc de la Munta-
nyeta.

13 h Els faunes, a càrrec de Bambolea. Espec-
tacle itinerant a l’entorn del Mercat.

13.30 h Cercavila musical, a càrrec de Bocs 
de Biterna. Espectacle itinerant a l’entorn del 
Mercat.

14 h La bruixa de tres caps i l’abat dels bojos, a 
càrrec de Bambolea. Espectacle itinerant a l’en-
torn del Mercat.

16.30 h Torneig de cavallers, al parc de la Mun-
tanyeta.

17 h Drac Weigen, espectacle infantil a càrrec 
de Gog i Magog al campament infantil, al carrer 

de l’Església, cantonada amb el carrer de Tomàs 
Edison.

De 17 a 2 h  Marató de cinema de la sèrie Star 
wars, amb la projecció de pel·lícules de forma 
ininterrompuda, al Teatre Plaza. La primera pel-
lícula de la sèrie, Star Wars: episode IV - A New 
Hope (1977), es va convertir en un fenomen de 
la cultura popular a nivell mundial, cosa que va 
influir en la filmació de les dues següents i va 
crear la trilogia, que ha anat completant-se les 
darreres dècades. Entrada gratuïta. Aforament 
limitat. S’hi pot assistir disfressat. Per a més 
informació: www.teatreplaza.org

17.30 h Cercavila musical, a càrrec de Bocs de 
Biterna. Espectacle itinerant a l’entorn del Mer-
cat.

18 h Geperuts, a càrrec de Bocs de Biterna. Es-
pectacle itinerant a l’entorn del Mercat.

18.30 h La bruixa de tres caps i l’abat dels bo-
jos, a càrrec de Bambolea. Espectacle itinerant 
a l’entorn del Mercat.

18.30 h Arribada dels grallers a la plaça de 
l’Església, des de la plaça de l’Estació per l’avin-
guda de Santa Maria, amb la participació dels 
grallers Mar i Cel de Sitges, Escola de Grallers de 
Sitges, Toc de Vent de Castelldefels i l’Associació 
Musical Tres per Quatre.

19 h Ball dels gegants de Castelldefels, en Jau-
me i la Constança 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 
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Popular de Castelldefels, amb:

- Colla de Gegants i Capgrossos  de Castelldefels.
- Castellers de Castelldefels.
- Ball de Panderetes.
- Colla Infantil de Bastoners de Castelldefels.
- Colla Jove de Bastoners de Castelldefels.
- Ball de Cintes de Castelldefels.
- Colla Bastoners de Sant Climent de Llobregat.
- Colla Nova de Bastoners de Castelldefels.
- Ball de Pastorets.

Recorregut: Sortida de la pl. de l’Església, c/ Ar-
cadi Balaguer, c/ Dr. Ferran, c/ Llibertat, c/ Pom-
peu Fabra,  c/ Dr. Barraquer, c/ d’Arcadi Balaguer 
i arribada a la plaça de l’Església.

19 h Cercavila musical, a càrrec de Bocs de Bi-
terna. Espectacle itinerant a l’entorn del Mercat.

20 h Drac Weigen, espectacle infantil a càrrec 
de Gog i Magog al campament infantil, al carrer 
de l’Església, cantonada amb el carrer de Tomàs 
Edison.

TOTA LA JORNADA

ACTIVITATS A L’ENTORN DEL MERCAT 
De 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h 

· Tallers participatius: terrissa, fi ladora, im-
premta, rajoles

· Atraccions medievals

CAMPAMENTS MEDIEVALS
De 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h

· Campament medieval al Castell de Castell-
defels, amb servei de Restauració, tot el dia, 
de 10 a 20.30 h. El Castell i zones restaurades 

es podran visitar de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. 
Exposició d’armes  i elements de tortura, ta-
llers d’ofi cis i recreació de la vida medieval. 

· Tallers infantils i jocs gegants. Al pati de l’Edi-
fi ci de la República, al carrer del pintor Serra i 
Santa cantonada amb la plaça de l’Església. 

· NOVETAT! Campament infantil amb contes 
medievals i activitats, al carrer de l’Església 
cantonada amb el carrer de Tomàs Edison.

Divendres 8 de desembre

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

De 10 a 14 h i de 17 a   21 h obertura del 
Mercat.

10.30 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-
kung, a càrrec de l’escola de Tai-txi Joanyi-
nyang, 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. 

De 10.30 a 14.30 h 2a Trobada d’Urban Sket-
chers de Castelldefels, a l’entorn del Mercat.

10.30 h Cercavila musical, a càrrec de Bocs de 
Biterna. Espectacle itinerant a l’entorn del Mercat.

11 h Bufons de Circ, a càrrec de Bambolea. Es-
pectacle itinerant a l’entorn del Mercat.

11.30 Drac Weigen, espectacle infantil a càrrec 
de Gog i Magog, al campament infantil al carrer 
de l’Església cantonada amb el carrer de Tomàs 
Edison.
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11.30 h Ofrena a l’església per part del Ball de 
Cintes.

12 h Cercavila musical, a càrrec de Bocs de Bi-
terna. Espectacle itinerant a l’entorn del Mercat.

12 h Jugueteros, a càrrec de Bambolea. Espec-
tacle itinerant a l’entorn del Mercat.

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 la Salut de 
Castelldefels, la Muixeranga d’Alacant, i l’asso-
ciació Colla Nova de Bastoners de Castelldefels.

Recorregut: Sortida de l’església de Santa Ma-
ria, c/ Onze de Setembre, c/ de Pompeu Fabra, c/ 
del Dr. Barraquer, c/ d’Arcadi Balaguer i arribada 
a la plaça de l’Església.  

13 h Torneig de cavallers, al parc de la Munta-
nyeta.

13 h Els faunes, a càrrec de Bambolea. Espec-
tacle itinerant a l’entorn del Mercat.

13.30 h Cercavila musical, a càrrec de Bocs 
de Biterna. Espectacle itinerant a l’entorn del 
Mercat.

14 h La bruixa de tres caps i l’abat dels bojos, a 
càrrec de Bambolea. Espectacle itinerant a l’en-
torn del Mercat.

16.30 h Torneig de cavallers, al parc de la Mun-
tanyeta.

17 h Drac Weigen, espectacle infantil a càrrec 
de Gog i Magog al campament infantil al carrer 
de l’Església, cantonada amb el carrer de Tomàs 
Edison.

17.30 h Plantada de castells a la plaça de l’Es-
glésia, a càrrec dels castellers de Castelldefels i 
La Muixeranga d’Alacant.

17.30 h Cercavila musical, a càrrec de Bocs de 
Biterna. Espectacle itinerant a l’entorn del Mer-
cat.

18 h Geperuts, a càrrec de Bambolea. Especta-
cle itinerant a l’entorn del Mercat.

1 8.30 h La bruixa de tres caps i l’abat dels bo-
jos, a càrrec de Bambolea. Espectacle itinerant 
a l’entorn del Mercat.

19 h Cercavila musical, a càrrec de Bocs de Bi-
terna. Espectacle itinerant a l’entorn del Mercat.

19.30 h Bufons de Circ, a càrrec de Bambolea. 
Espectacle itinerant a l’entorn del Mercat.

20 h Drac Weigen, espectacle infantil a càrrec 
de Gog i Magog al campament infantil al carrer 
de l’Església, cantonada amb el carrer de Tomàs 
Edison.

20 h Havaneres i cant de taverna a càrrec del 
grup d’havaneres Les Anxovetes, grup d’hava-
neres en femení, al Teatre Plaza. Aquest grup 
d’havaneres, nascut a Girona el 2013, està 
format per dones. Entrada gratuïta. Cal recollir 
l’entrada a la taquilla, el mateix dia de la funció. 
Aforament limitat. En fi nalitzar, se servirà rom 
cremat.

20 h Baixada de torxes  (Sortida Castell de Cas-
telldefels)

Recorregut: Sortida Castell de Castelldefels, 
camí en ziga-zaga dels jardins del Castell, c/ del 
Bisbe Urquinaona, av. Primer de maig i arribada 
a la plaça de l’Església.  
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20.30 h Espectacle de tancament, a càrrec de 
Bambolea i Mans de Foc, a l’escenari de la plaça 
de l’Església.

ESPAI JOVE

21 h Batucada pels carrers del centre. Sortida 
des del carrer Arcadi Balaguer(davant de l’Edi-
fici de la República) i arribada al mateix punt a 
càrrec de Diabòlics Músics Percussió del grup 
de Foc Sant Boi. Organitzat pel col·lectiu Espai 
Jove.

22.30 h  Concert de La banda del Coche Rojo, 
al carrer Arcadi Balaguer(davant de l’Edifici de la 
República). Organitzat pel col·lectiu Espai Jove.

00.30 h Música amb DJ’s. Organitzat pel col-
lectiu Espai Jove.

TOTA LA JORNADA

ACTIVITATS A L’ENTORN DEL MERCAT 
De 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h 

·  Tallers participatius: terrissa, filadora, im-
premta, rajoles

·  Atraccions medievals

CAMPAMENTS MEDIEVALS
De 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h

· Campament medieval al Castell de Castell-
defels, amb servei de Restauració, tot el dia, 
de 10 a 20.30 h. El Castell i zones restaurades 
es podran visitar de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. 
Exposició d’armes  i elements de tortura, ta-
llers d’oficis i recreació de la vida medieval. 

· Tallers infantils i jocs gegants. Al pati de l’Edi-
fici de la República, al carrer del pintor Serra i 
Santa cantonada amb la plaça de l’Església. 

· NOVETAT! Campament infantil amb contes 
medievals i activitats, al carrer de l’Església 
cantonada amb el carrer de Tomàs Edison.

Dissabte 9 de desembre

19 h Baixada de torxes i tabalada a càrrec dels 
tabalers de Castelldefels i les colles convidades. 
Sortida des de l’Agrupació de Cultura Popular, c/ 
del Pintor Serra i Santa, i arribada a la plaça de 
l’Església. 

19.30 h Continuació de la tabalada pel carrer 
d’Arcadi Balaguer, i pel carrer de l’Església i arri-
bada a la plaça de la Música.

19.45 h Plantada de bèsties a la plaça de la 
Música.

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 partici-
pació de:

Diables  adults de: 
- Les Roquetes del Garraf (Sant Pere de Ribes)
- Tronats del Barri de Mar (Vilanova i la Geltrú)
- Castelldefels
 
Diables infantils de:
- Petardons i Petardones de Sant Feliu de Llo-

bregat
- Les Roquetes del Garraf (Sant Pere de Ribes)
- Castelldefels
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Bèsties: 
- Cuca Fera de Begues
- Drac Gar-i-Got de Castelldefels

Percussió:
- Desterrats de Vilanova
- Lakolla Martinet de Cornellà
- Tronats de Monistrol de Montserrat
- Tabalers de Castelldefels  
Recorregut: Sortida de la plaça de la Música,  c/ 
de Juan de la Cierva, c/ de l’Església, c/ d’Albert 
Einstein, c/ del Bisbe Urquinaona, av. Primer de 
Maig i arribada a la plaça de l’Església.

22 h Sessió de DJ The Valley Brothers, resi-
dents en les sessions de les festes “Zoco” de la 
Sala Salamandra i de “El Sucio” de Razzmataz. 
The Valley Brothers són dos germans discjò-
queis, Dj Setaquehabla + Jack Dafons, nascuts 

a l’extraradi barcelonès que recorren infinitat 
de gèneres musicals (Pop, reggaeton, dembow, 
rock, oldies, EDM, dancehall, trap, indie, R&B, 
disco & dance, moombah), a la pl. de l’Església.

ALTRES ACTIVITATS

Dijous 7 de desembre

21 h Vetlla de pregària, a càrrec de la parrò-
quia de Santa Maria de la Salut de Castelldefels. 
Sortida de l’església de Santa Maria, i recorregut 
fins al parc de la Muntanyeta.

Divendres 8 de desembre

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

17.30 h Missa rociera a l’església de Santa Ma-
ria amb el Coro Rociero Blanca Paloma.

Plànol implantació Castrum Fidelis

PLÀNOL UBICACIONS
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Con motivo de la Fiesta Mayor de Invierno, y en el marco de la 
misma, se celebrará el tradicional Correfoc que tendrá lugar el 
día 9 de Diciembre. Para evitar quemaduras, desperfectos en 
bienes, objetos y prendas de vestir, esta Alcaldía, en uso de las 
atribuciones que le confi eren los artículos 84 de la Ley de Ba-
ses de Régimen Local y 220 de la Ley Municipal y de Régimen 
Local de Cataluña, y de acuerdo con el Real Decreto 563/2010 
de 7 de mayo, por el cual se aprueba el Reglamento de Artícu-
los Pirotécnicos y Cartuchería, el Decreto 82/2010, de 29 de 
junio, por el cual se aprueba el catálogo de actividades y cen-
tros obligados a adoptar medidas de autoprotección y se fi ja el 
contenido de estas medidas y la Resolución CMC/3659/2010, 
de 3 de noviembre, de reconocimiento del carácter religioso, 
cultural o tradicional de las manifestaciones festivas con uso 
de artifi cios de pirotecnia que se celebren en Cataluña.

Por ello,  SE HACE SABER:

1. Se deberán mantener las puertas y ventanas cerradas, per-
sianas bajadas, escaparates y  vidrios de los inmuebles y 
locales situados en las calles por donde pasa el correfoc 
protegidos  con cartones u otros medios.

2. No se permite colocar ningún elemento que pueda obstacu-
lizar el desarrollo de la actuación o el paso  de las personas 
(macetas, mesas, sillas, etc.) en el recorrido del correfoc.

3. No se podrá lanzar agua hasta que no haya acabado la actuación.

4. No se permite encender fuego ni fumar cerca de las bolsas o 
contenedores del material pirotécnico.

5. No se permite invadir el espacio donde el grupo de fuego re-
aliza la actuación, así como no se puede molestar a ningún 
miembro del grupo. 

 a) Correfoc: Sábado 9 de Diciembre, a las 20.00 h
Recorrido: Salida de la plaza de la Música,  c/ Juan de la 
Cierva, c/ de la Iglesia, c/ d’Albert Einstein, c/ Obispo Urqui-
naona,  av. Primero de Mayo y llegada a la plaza de la Iglesia.

6. Se prohíbe el aparcamiento de los vehículos en las calles por 
donde pasa el correfoc. El Ayuntamiento señalizará oportuna-
mente las calles afectadas, y no se hará responsable de los 
daños que se produzcan a causa de los artículos pirotécnicos.

7. Aquellas personas que deseen participar activamente en 
el correfoc  tienen que ser conscientes de que el desarrollo 
normal de estos actos comporta unos riesgos que asumen 
ellos mismos por el hecho de participar, como pueden ser 
las quemaduras en las prendas de vestir y otros.
El Ayuntamiento no se hará responsable de estos daños, 
excepto cuando se produzcan por causa de fuerza mayor.

Castelldefels,  Noviembre 2017

LA ALCALDESA

Amb motiu de la Festa Major d’Hivern, i en el marc d’aquesta 
festa, se celebrarà el tradicional Correfoc el dia 9 de desem-
bre. 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 Lo-
cal 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’autoprotec-
ció i es fi xa 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’artifi cis de pirotècnica que se celebren a 
Catalunya.

Per tot això, ES FA SABER que:

1. S’hauran de mantenir les portes i fi nestres 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.

2.  No es permet col·locar cap element que pugui obstaculitzar 
el desenvolupament de l’actuació o el pas fl uid de la gent 
(testos, taules, cadires, etc.) en el recorregut del correfoc.

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

4. No es permet encendre foc ni fumar a prop de les bosses o 
dels contenidors del material pirotècnic.

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

 a) Correfoc: Dissabte 9 de desembre, a les 20.00 h.
Recorregut: Sortida de la plaça de la Música,  c/ Juan de 
la Cierva, c/ de l’Església, c/ d’Albert Einstein, c/ del Bis-
be 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 oportu-
nament els carrers afectats i no es farà responsable dels 
danys que es produeixin a causa dels articles pirotècnics.

7. Les persones que vulguin participar activament en el cor-
refoc han de ser conscients que el desenvolupament nor-
mal d’aquests actes comporta uns riscos com poden ser 
les cremades a les peces de vestir i d’altres, que assumei-
xen ells mateixos pel fet de participar-hi.
L’Ajuntament no es farà responsable d’aquests danys, lle-
vat que es produeixin per causa de força major.

Castelldefels,  novembre 2017

L’ALCALDESSA
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