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A partir del divendres 28 de juliol es podran recollir gratuïta-
ment les banderes per als balcons

ON?

· A l’Oficina d’Atenció Ciutadana

· A les oficines de turisme del Centre
 (c/ Pintor Serrasanta, 4)
 i de la platja (pg. marítim, 155) 

· A la biblioteca a la platja (Parc del mar s/n) 

Visca la
Festa
Major!

VINE I RECULL LA TEVA BANDEROLA
I PENJA-LA AL BALCÓ
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Per fi arriba la Festa Major. La platja, el Castell, les places i 
els carrers de la nostra ciutat mediterrània es reivindicaran 
com el millor escenari per fer-nos gaudir del millor de Cas-
telldefels, la seva gent.

Aquest any consolidem els canvis que hem anat introduïnt 
durant aquest mandat. Així, continuem situant el Castell en 
una posició destacada com a referent identitari de Castell-
defels programant-hi activitats totes les nits de Festa Major. 
Mantenim també la festa de l’aigua, la festa holi  i l’Espai 
Jove amb la voluntat que sigui una celebració amb activitats 
per a totes les edats.

Enguany, us tornem a demanar la vostra complicitat per 
penjar dels balcons el nou domàs i a fer-vos el vostre mo-
cador de Festa Major; a riure’ns de nosaltres mateixos amb 
les sàtires dels Diables; a ballar amb la música d’orquestres 
i grups; a participar de les activitats de cultura popular que 
tindran un major protagonisme i a gaudir amb la colla convi-
dada de Campanet (Mallorca), els dimonis Escarrufaverros i 
el seu Es Cabrot, al correfoc.

La nostra Festa Major no és només uns dies d’oci compartit. 
És el moment de trobar-nos tots i totes i junts, omplir de 
vida i de projecte compartit la nostra ciutat. Enclavada en un 
entorn privilegiat, a cavall del Garraf i de la mar, amb unes 
magnífiques comunicacions amb el cap i casal, Castelldefels 
som una ciutat afortunada. Visca la Festa major! Tots i totes 
a plaça, fem pinya.

Maria
Miranda Cuervas

Alcaldessa de Castelldefels

Jordi
Maresma Segarra

Regidor de Cultura, Festes 
i Participació Ciutadana

Fernando
Cerpa Fernández

Regidor d’Esports, Joventut 
i Gent Gran
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Dissabte 5
22.30 h Espectacle teatral. Representació de 
la Llegenda del Gar-i-Got al parc de la Muntanye-
ta, a càrrec de l’Agrupació de Cultura Popular 
de Castelldefels.

Dimecres 9
De 18 a 24 h Nits al Castell. Portes obertes 
dels jardins del Castell, amb servei de bar, food 
trucks i música amb DJ des de les 18 hores. A les 
22 h projecció de la pel·lícula ET, el extraterrestre 
en pantalla gegant. Aforament limitat.

Divendres 11
19 h Espectacle de màgia Quiero ser maga! a 
càrrec de la Màgica Payasa Lilina, a la Biblioteca a 
la Platja Carme Romaní (Parc de Mar, s/n).

21 h Assaig especial dels Castellers de Cas-
telldefels de l’Agrupació de Cultura Popular a 
l’edifici de l’Agrupació (av. Lluís Companys, 16). 
Tot seguit, nit de festa amb música i servei de ba-
rra a preus populars. 

De 21 a 1 h El Castell de nit. Jornada nocturna 
de portes obertes del Castell, amb una il·luminació 
especial dels jardins per a aquests dies, servei de bar 
i música ambient. Gaudiu d’un entorn immillorable!
Aforament limitat.

22 h Cicle de jazz al
Castell Contrabaix:
Actuació de Big Funk Band,
als jardins del Castell.
Entrada gratuïta. 
Aforament limitat.

Dissabte 12
D’11 a 13.30 h De la mà d’Aigües de Barcelona 
podràs divertir-te amb jocs d’aigua per a tota 
la família. Vols construir i fer navegar un vaixell? 
Jugar amb tauletes interactives i passar-te tots els 
nivells del cicle de l’aigua? O transportar aigua 
sense perdre’n ni una gota? Aigües de Barcelona 
et porta un munt de jocs a la festa d’Aigües. Si 
tens entre 3 i 12 anys, vine a jugar!
T’hi esperem!,
al parc de la Muntanyeta.

D’11 a 14 h Activitat d’ai-
gua per a tota la família, amb 
l’Splash Slide, un superto-
bogan de 127 m de llargada 
(a partir de 6 anys), piscina i 
tobogan per als més menuts 
(de 0 a 6 anys) al parc de la 
Muntanyeta. Convertirem el 
parc de la Muntanyeta en un 
parc aquàtic. Cal portar banyador i tovallola.

17 h Plantada de Bèsties al pati de l’Edifici de 
la República, c/ d’Arcadi Balaguer, cantonada pl. 
de l’Església.

17.30 h Diada Castellera de Vigília. Vailets de 
Gelida, Castellers de Les Roquetes i Castellers de 
Castelldefels, a la plaça de l’Església.

De 18.30 a 20.30 h Taller infantil Pinta el 
teu mocador de festa major, al pati de l’Edifici 
de la República, c/ d’Arcadi Balaguer, cantonada 
pl. de l’Església. Vine a dissenyar el teu mocador 
per donar el tret de sortida a la Festa Major i lluir-lo 
tots els dies de festa (un mocador per nen/a, fins a 
exhaurir-ne existències).

20.30 h  Lectura del pregó des del balcó de 
l’Ajuntament, a càrrec de la doctora Montse 
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Sanz, arqueòloga, especialista en fauna prehistòri-
ca i investigadora de les universitats de Barcelo-
na, Madrid i Lisboa. Premi Ciutat de Castelldefels. 
Descobridora conjuntament amb Joan Daura, de 
diversos jaciments paleolítics al Garraf, com a la 
pedrera de Ca n’Aymerich de la nostra ciutat. A 
nivell internacional és una de les responsables del 
descobriment de diversos fòssils humans, com 
restes de neandertals, que aporten noves dades 
per a l’evolució humana a Europa.

21 h Porta de l’Infern a càrrec de l’Agrupació 
de Cultura Popular de Castelldefels i concentra-
ció a la plaça de l’Església.

21.30 h Correfoc pels carrers de la ciutat, a 
càrrec de l’Agrupació de Cultura Popular de 
Castelldefels, amb la participació de: 

 Diables de:
· Dimonis
 Escarrufaverros
 de Campanet
 (Mallorca) 
(Adults i infantils)

· Castelldefels (Adults i infantils) 
 Dracs:
· Es Cabrot de Campanet (Mallorca)
· Gar-i-Got de Castelldefels

 Tabalers:
· Tabalers del Grup de Foc de Castelldefels.
· Tabalers de Campanet (Mallorca)
· Tabalers “Desterrats de Vilanova”

Recorregut: Sortida de la pl. de l’Església, c/ Arca-
di Balaguer, c/ Dr. Ferran, c/ Llibertat, c/ Pompeu 
Fabra, c/ Dr. Barraquer, c/ Bisbe Urquinaona, av. 
Primer de Maig i arribada a la plaça de l’Església.

De 21 a 1 h El Castell de nit. Jornada nocturna 
de portes obertes del Castell, amb una il·lumina-
ció especial dels jardins per a aquests dies, servei 
de bar i música ambient. Gaudiu d’un entorn im-
millorable! Aforament limitat.

22h Actuació del grup de folk-indie Dear Au-
drey, als jardins del Castell. Grup guanyador del 
Vodafone Músic Awards 2015. Entrada gratuïta.  
Aforament limitat.

23.30 h ESPAI JOVE. Batucada pels carrers del 
centre des de la pl. de l’Església, fins a la pl. Joan 
XXIII, a càrrec de Diabòlics Músics de Sant Boi. 
Organitzat pel col·lectiu d’associacions juvenils 
Espai Jove.

De 0.30 h a 3.30 h. ESPAI JOVE. Concerts 
dels grups locals THC i La Trama, i actuació de 
Los Chochos. Organitzat pel col·lectiu  d’associa-
cions juvenils 
Espai Jove, a la 
pl. Joan XXIII.

24 h  Ball 
de festa 
major amb 
l’Orquestra 
Internacional Selvatana, a la pl. de l’Església. 
L’Orquestra Internacional Selvatana és la forma-
ció ideal que no pot faltar en una festa major de 
prestigi, ja que ofereix un ampli ventall de possi-
bilitats musicals i d’espectacle, que van des del 
concert clàssic fins al ball de gala. Entre els seus 
molts guardons, destaca la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya, que li fou atorgada l’any 
1988 en motiu del seu 75è aniversari. 
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Diumenge 13 
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.

De 9.30 a 14 h XVIII Torneig d’escacs de 
Festa Major. Partides ràpides al parc de la Mun-
tanyeta. Trofeus per als primers classificats per 
categories. Bases del torneig: www.ajedreznd.
com. Inscripcions: fins al 12 d’agost a: clubes-
cacscastefa@hotmail.com. 

D’11 a 14 h i de 17 a 19 h Jornada de portes 
obertes del Castell. Aforament limitat.

D’11 a 14 h Activitat familiar El laberint. Una 
experiència col·lectiva per a totes les edats. Una 
insòlita xarxa de parets transparents i passadissos 
franquejats per enigmàtiques portes on el que saps 
i el que fas crearà el teu propi camí, al c/ d’Arcadi 
Balaguer, cantonada amb pl. de l’Església.

D’11 a 14 h Exposició del drac Gar-i-got de 
Castelldefels i del drac de Campanet (Mallorca),  
al pati de l’Edifici de la República, c/ d’Arcadi Ba-
laguer, cantonada amb pl. de l’Església.
 
19 h Holi Dolly Festival (festa holi) Un espec-

tacle ple de colors, 
actualment una de 
les festes més desi-
tjades i esperades, 
al parc de la Mun-
tanyeta. Es recoma-
na portar roba vella.

20 h Ballada de sardanes amb la Cobla Baix 
Llobregat, a la pl. de l’Església. 

De 21 a 1 h El Castell de nit. Jornada nocturna 
de portes obertes del Castell, amb una il·luminació 
especial dels jardins per a aquests dies, servei de bar 

i música ambient. Gaudiu d’un entorn immillorable!
Aforament limitat.

22 h Sessió del DJ Plou i del DJ Christian Le 
Freak, als jardins del Castell. Sessió amb projec-
cions audiovisuals a la façana del castell, amb 
música electrònica, funk, disco i deep en directe. 
Entrada gratuïta. Aforament limitat

23.30 h Actuació de festa major amb el grup 
Dr. Prats, a la pl. de l’Església. Parlar de Doctor 
Prats és parlar de la revolució de la música en 
català. Amb només dos anys de trajectòria, els de 
Terrassa ja tenen dos àlbums al mercat, i ja han 
fet més de 130 concerts. Capaços de barrejar es-
tils tan diversos com el pop, la cúmbia, el reggae, 
l’ska, el rock, l’electroswing o el dubstep, Doctor 
Prats porta el mestissatge a un altre nivell. Guan-
yadors dels Premis Enderrock com a millor cançó 
catalana amb Ara i nominats als premis com a mi-
llor banda catalana de l’any i millor àlbum.
A continuació sessió de Dj Purpur & Dj Pe-
rotutehasvisto, dj’s habituals de les festes Dirty 
Razzmataz. “All the hits you can imagine mixed 
all together (now!)”. Aquest és el crit de guerra 
d’aquestes sessions que omplen cada dimecres 
la sala Razzmataz, a la pl. de l’Església.

Dilluns 14
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.

D’11 a 14 h Ludobaby per als menuts de la casa 
(de 0 a 3 anys) i Juguipop, col·lecció de jocs po-
pulars fets amb fusta, per a tota la família, al c/ 
d’Arcadi Balaguer, cantonada amb pl. de l’Església.

12 h Plantada dels gegants davant l’edifici de 
l’Agrupació de Cultura Popular (av. Lluís Companys, 
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16), i possibilitat de lliurar-los els xumets. Du-
rant una estona els més menuts podran lliurar el 
seu xumet al gegant que prefereixin per deixar-lo 
definitivament enrere!

12.15 h Baixada dels gegants des de l’ACPC. 
Recorregut: Sortida ACPC, carrer Pintor Serrasan-
ta i pl. de l’Església.

13 h Entrada dels gegants de Castelldefels, 
l’Arnau i la Jordana (barons de l’Eramprunyà),  
el Jaume i la Constança (personatges medie-
vals), i el Dragut i l’Otxalí (pirates), a la pl. de 
l’Església.

18.30 h Espectacle familiar Rumba per Xics, 
a càrrec del grup Landry el Rumbero, grup que 
barreja cançons originals amb una selecció de te-
mes i danses infantils de tota la vida, passades pel 
sedàs de la rumba catalana, al pati de l’Edifici de 
la República, c/ d’Arcadi Balaguer, cantonada amb 
pl. de l’Església.

19 h Arribada dels grallers a la pl. de l’Església, 
des de la pl. de l’Estació per l’av. Santa Maria, amb 
la participació de la Colla de Grallers de Mar i Cel, 
l’Escola de Grallers de Sitges, la Colla Toc de Vent 
de Castelldefels i l’Escola de Grallers de l’ACPC.

19.30 h Cercavila pels carrers del centre de la 
ciutat, a càrrec de l’Agrupació de Cultura Popular 
de Castelldefels, amb i el drac Gar-i- Got de Cas-
telldefels, els Castellers de Castelldefels, Colla de 
Gegants i Capgrossos de Castelldefels, la Colla de 
Gitanes, el Grup de Cintes, el Grup de Panderetes, 
la Colla Jove de Bastoners de l’ACPC, Colla Infantil 
de Bastoners de l’ACPC, Colla de Bastoners de Les 
Roquetes del Garraf, Ball de Gitanes de Les Roque-
tes, Balls Valencians del Vendrell, Ball de Pastorets i 
la Colla Nova de Bastoners de Castelldefels. En aca-
bar, mostra de balls i els castellers faran un castell. 

Recorregut: Sortida de la pl. de l’Església, c/ Arca-
di Balaguer, c/ Dr. Ferran, c/ Llibertat, c/ Pompeu 
Fabra,  c/ Dr. Barraquer, c/ Bisbe Urquinaona, c/ 
Primer de Maig i arribada a la plaça de l’Església.

A continuació ball de diables i declamació 
de les sàtires, plenes de força i rauxa, escrites 
en prosa o en vers, fent ús de les armes de la 
intel·ligència, a càrrec de l’Agrupació de Cultura 
Popular de Castelldefels, a la pl. de l’Església. 

De 21 a 1 h El Castell de nit. Jornada nocturna 
de portes obertes del Castell, amb una il·lumina-
ció especial dels jardins per a aquests dies, servei 
de bar i música ambient. Gaudiu d’un entorn im-
millorable! Aforament limitat.

21.30 h Cantada d’havaneres a càrrec del 
grup Barca de Mitjana, i rom cremat, als jardins 
del Castell. Aforament limitat. 

De 20.30 a 24 h hi haurà servei continu del trenet 
gratuït des del centre a la porta del Castell i a la in-
versa. Parades: c/ Santiago Rusiñol cantonada amb 
c/ Pintor Serrasanta i pl. del Castell. 

23.30 h Actuació de Cocodrilo Club, Fes-
ta-revival, amb Albert Malla, DJ especialista en 
música dels 60, 70 i 80 que, acompanyat de qua-
tre ballarines/dinamitzadores, convertiran la pl. de 
l’Església en una boite. El seu programa musical 
revival COCODRIL CLUB porta 20 anys en antena, 
i en aquest temps ha aconseguit més d’un milió 
d’oients, a la pl. de l’Església.
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Dimarts 15
8 h Matinades pels carrers de la ciutat, a càrrec 
del Grup de Grallers de l’Agrupació de Cultura 
Popular de Castelldefels, amb la participació de la 
Colla de Grallers de Mar i Cel, l’Escola de Grallers 
de Sitges, la Colla Toc de Vent de Castelldefels i 
l’Escola de Grallers de l’ACPC.

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.

12 h Sarau i escuma. Espectacle d’animació 
infantil amb escuma, al c/ Bisbe Urquinaona 19-
21, davant de la Biblioteca Ramon Fernàndez Jura-
do. Es recomana portar roba de recanvi o banyador.

De 18 a 21 h Taller de circ per a tota la famí-
lia, on vosaltres mateixos sereu els protagonistes. 
Trapezi, maroma, xanques, hula-hoops gegants, 
rodets d’equilibri, monocicles, rodetes, malabars 
de tot tipus, saltabrinques, minitrams, etc. al c/ 
d’Arcadi Balaguer, cantonada 
amb pl. de l’Església.  

18.30 h Plantada de castells a càrrec dels Xi-
cots de Vilafranca, els Vailets de l’Empordà i els 
Castellers de Castelldefels, a la pl. de l’Església.

19 h Taller de country a càrrec del grup Cas-
telldefels balla country, al c/ Bisbe Urquinaona, 
19-21 (espai davant de la Biblioteca Ramon Fer-
nàndez Jurado). 

20 h Partit de futbol entre UD Vista Alegre  i UE 
Castelldefels, al Camp esportiu municipal de Can 
Vinader, c/ M. Aurèlia Capmany, 3.

23 h  Focs artificials al passeig Marítim entre el 
carrer 13 i el carrer 15. 

· De 22 a 1 h hi haurà servei continu d’autobusos 
gratuïts des del centre a la platja i a la inver-

sa. Parades: c/ Santiago Rusiñol 
cantonada amb c/Pintor Serra-
santa i  pg. de la Marina canto-
nada amb c/11.

23.45 h  Concert de fi de festa 
amb el grup Hotel Cochambre 
que, sens dubte, és el número 1 
dels grups de versions, el més vist 
i seguit per un públic fidel de totes les edats. Un 
fenomen inimitable i imbatible, que dirigeix amb 
un mestratge sense precedents el carismàtic di-
rector de l’Hotel, Benito Inglada. Premi ARC 2005, 
2012 i 2014 al millor grup de versions, a la pl. de 
l’Església. 

ALTRES ACTIVITATS

Dimarts 15
11 h Missa Patronal a l’església de Santa Maria.

12 h Processó pels carrers del centre de la ciu-
tat, a càrrec de l’Agrupació de Cultura Popular 
de Castelldefels, amb el suport de la parròquia de 
Santa Maria de la Salut de Castelldefels i la par-
ticipació de l’associació Colla Nova de Bastoners 
de Castelldefels.
Recorregut: Sortida de l’església de Santa Maria, c/ 
11 de Setembre, c/ Pompeu Fabra, c/ Dr. Barraquer, 
c/Arcadi Balaguer i arribada a la plaça de l’Església. 

18 h Missa rociera a l’església de Santa Maria, 
amb el Coro Rociero Blanca Paloma.

 Exposició de cartells i progra-
mes antics de Festa Major 
De l’11 al 14 d’agost, ambdós 
inclosos, de 21 a 1 h p. m.
Diumenge 13 d’agost, d’11 a 14 
i de 17 a 19 h i de 21 a 1 h p. m.
Quadres del castell (Castell)
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 Fira d’atraccions 
De l’11 al 15 d’agost, ambdós inclosos 
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 
3.30 h de la matinada. 

Llocs de la ciutat 
on es faran els espectacles, 
les activitats i la fira d’atraccions

Només si dic sí, és sí. 
Les mirades i els comportaments lascius, els to-
caments corporals sense permís i els comenta-
ris ofensius o degradants també són formes de 
violència 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 violència 

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 

violències masclistes.

Per una festa major lliure d’agressions sexistes!

Plaça de 
l’Església

Camps
de futbol

Biblioteca
RFJ

Passeig Marítim
entre C13 i C15

Parc de la
Muntanyeta

Plaça Teresa 
ClaramuntEl Castell

Plaça 
Joan XXIII
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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, 

Cançó del Jaume 
I la Constança
Ara ballen els gegants
són en Jaume i la Constança.
Ara ballen els gegants,
ara mateix comencen a ballar.

Ballen perquè estan contents,
giravolten d’alegria,
perquè els han tret del Castell
i els han posat entremig de la gent.

Ara ballen els gegants 
són en Jaume i la Constança.
Ara ballen els gegants,
ara mateix acaben de ballar.

Cançó del poble de Castelldefels

Cançó del drac 
Gar-i-Got     
Del fons de les cavernes 
ha vingut el nostre drac.
Quan sent la musiqueta
ell es posa a ballar.

El nostre drac quan balla
es veu molt eixerit,
ballant amb els seus caps
i amb la cua fa remolins.

I mireu que n’és de bonic
i quins caps que té de fera
i mireu com tira foc
pel davant i pel darrere.

El nostre drac quan balla
és un terrabastall,
és un terrabastall
I l’estimem de veritat. 
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BAN
Con motivo de la Fiesta Mayor de Verano, y en el marco de la 
misma, se celebrarán los tradicionales correfoc y pasacalles 
que tendrán lugar los días 12 y 14 de agosto. Para evitar 
quemaduras, desperfectos en bienes, objetos y prendas de 
vestir, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confie-
ren los artículos 84 de la Ley de Bases de Régimen Local y 
220 de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña, y de 
acuerdo con el Decreto 252/1999 de 31 de agosto, hace una 
llamada a la colaboración y cooperación ciudadanas.

Por ello,  SE HACE SABER que:

1. Se deberán mantener las puertas y ventanas cerradas, 
persianas bajadas, escaparates y  vidrios de los inmuebles 
y locales situados en las calles por donde pasan  los Pasa-
calles protegidos  con cartones u otros medios.

2. No se permite colocar ningún elemento que pueda obs-
taculizar el desarrollo de la actuación o el paso  de las 
personas (macetas, mesas, sillas, etc.) en el recorrido de 
los pasacalles.

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 
realiza la actuación, así como no se puede molestar a nin-
gún miembro del grupo.

a) Correfoc:   Sábado  12 de agosto, a  las 21.30h. 
Itinerario: Salida de la pl. de l’Església, c/ Arcadi Balaguer, 
c/ Dr. Ferran, c/ Libertad, c/ Pompeu Fabra,  c/ Dr. Barra-
quer, c/ Bisbe Urquinaona, y llegada a  la  pl. de l’Església.  

b) Pasacalles: Lunes 14 de agosto, a  las 19.30h.
Itinerario: Salida de la pl. de l’Església, c/ Arcadi Balaguer, 
c/ Dr.   Ferran, c/ Libertad, c/ Pompeu Fabra, , c/ Dr. Ba-
rraquer, c/ Bisbe Urquinaona , c/ Primer de Maig  y llegada 
a  la  pl. de l’Església 

6. Se prohíbe el aparcamiento de los vehículos en las calles 
por donde pasa el Correfoc y el Pasacalle. El Ayuntamien-
to señalizará oportunamente 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 y el Pasacalle 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, ex-
cepto cuando se produzcan por causa de fuerza mayor.

Castelldefels, agosto 2017

LA ALCALDESA                     

Amb motiu de la Festa Major d’Estiu, i en el marc d’aquesta 
festa, se celebraran els tradicionals correfoc i cercavila els 
dies 12 i 14 d’agost. 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 Local i 220 de la Llei Municipal i de Rè-
gim Local de Catalunya, i d’acord amb el Decret 252/1999 
de 31 d’agost, fa una crida a la col·laboració i cooperació 
ciutadanes.

Per tot això, ES FA SABER que:

1. S’hauran de mantenir les portes i finestres tancades, les 
persianes abaixades i els aparadors i vidres dels immobles 
i locals situats als carrers per on han de passar  la cerca-
vila protegits amb cartrons o amb altres mitjans.

2. No es permet col·locar cap element que pugui obstaculit-
zar 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 acabat l’actua-
ció.

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 
destorbar cap dels seus membres.

a) Correfoc:   Dissabte 12 d’agost, a les 21.30h.
Itinerari: Sortida de la plaça de l’Església, c/ Arcadi Ba-
laguer, c/ Dr. Ferran, c/ Llibertat, c/ Pompeu Fabra, c/ 
Dr. Barraquer, c/ Bisbe Urquinaona i arribada a  la  pl. de 
l’Església.

b) Cercavila:  Dilluns 14 d’agost, a les 19.30h.
Itinerari: Sortida de la plaça de l’Església, c/ Arcadi Ba-
laguer, c/ Dr. Ferran, c/ Llibertat, c/ Pompeu Fabra, c/ Dr. 
Barraquer, c/ Bisbe Urquinaona, c/ Primer de Maig i arri-
bada a  la  pl. de l’Església.

6. Es prohibeix l’aparcament de vehicles en els carrers del 
recorregut del Correfoc i del Cercavila. L’Ajuntament sen-
yalitzarà oportunament 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 co-
rrefoc i el cercavila han de ser conscients que el desen-
volupament normal d’aquests actes comporta uns riscos 
com poden ser les cremades a les peces de vestir i d’al-
tres, 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, agost 2017

L’ALCALDESSA



12

Programa Festa Major · De l’11 al 15 d’agost

Segueix a Castelldefels Cultura a

FESTA MAJOR
CASTELLDEFELS


