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Supermercat de la Carn
Un nuevo concepto en carnes y alimentación.Venta libre y al corte. Cada mes sorteamos rega-
los sorpresa (este mes, jamón Ibérico y cena para dos personas).

Av Constitució, 24
Tel. 93 665 61 51
Castelldefels

DISTRIBUCIÓN
A HOSTELERÍA

ELABORACIÓN
PROPIA

VISÍTENOS Y NOTARÁ 
LA DIFERENCIA.

GRANDES LOTES AHORRO
ESPECIALISTAS EN 
BARBACOAS.

CORTES ARGENTINOS Y
URUGUAYOS LOS MEJORES 

VINOS NACIONALES E
IMPORTADOS.

TODO EN CONGELADOS
MARISCO, VERDURAS Y

MÁS...

Y ahora, PIC con un nuevo local  en Sant Boi. Plaça de la Bòbila,
2 Local 4· Tel. 93 630 50 04 · Sant Boi de Llobregat

PARKING GRATUITO

pic.supermercado

PIC SANT BOI, además de carnicería, charcutería, pan, verdura, fruta y alimentación en general. Visítenos les gustará

Ramon Josa, fotografía
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La FIESTA MAYOR, un estupendo pretexto
para compartir la ciudad
Castelldefels se pone sus mejores
galas y celebra la Fiesta Mayor
de verano con un amplio pro-
grama de espectáculos para
todos los públicos, en el que
culminan diversas propuestas
que cultivan a lo largo del año
entidades culturales y deporti-
vas de la ciudad. Ya sea recu-
perando los aspectos indele-
bles de la cultura tradicional
popular o incorporando nuevos
atractivos a la oferta lúdica de la
Fiesta Mayor, las entidades de
la ciudad son las auténticas
artífices de este acontecimien-
to. 

Este año, la Fiesta Mayor pre-
senta además un presupuesto
más desahogado, fruto del
constante trabajo que está
emprendiendo desde hace tres
mandatos el equipo de gobier-
no para aliviar las cuentas
municipales; un objetivo que

nos propusimos desde el pri-

mer día y que se ve reflejado en
la recuperación del espectáculo
de fuegos artificiales y en la
gratuidad del programa de
actos de la Fiesta Mayor. Es un
ejemplo del ejercicio de control
del gasto público que venimos
realizando de manera sosega-
da, pero sin descanso, desde
que nos pusimos al frente del
Ayuntamiento de Castelldefels.

Nos importa nuestra ciudad y
nos importan nuestros ciudada-
nos. Por eso, queremos perse-
verar en propiciar su encuentro
armonioso en los espacios
públicos de Castelldefels a tra-
vés de las manifestaciones cul-
turales y lúdicas que expresa
nuestra Fiesta Mayor. 

Se trata de una excelente opor-
tunidad para compartir todos
juntos el sentimiento de perte-
nencia a esta ciudad maravillo-
sa.

Fiesta Mayor 2014

MANUEL
REYES
Alcalde de
Castelldefels
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El COMERCIO, la GASTRONOMÍA y las
EMPRESAS de Castelldefels les desean

unas divertidas FIESTAS MAYORES
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Divendres 8

21 h Assaig obert de la colla castellera de l’Agrupació
de Cultura Popular a l’edifici de l’Agrupació (av. Lluís
Companys, 16). 

Dissabte 9
22.30 h Espectacle teatral. Representació de la
“Llegenda del Gar-i-Got” al Parc de la Muntanyeta, a càrrec
de l’Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels.

Diumenge 10

D’11 a 14 i de 17 a 20h Jornada de portes obertes del
castell.

Dijous 14

09.30 h. Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-kung, a
càrrec de l’escola de Tai-txi Joanyinyang, a la Pl de l’Església.

D’11 a 13.30h La Festa d'Aigües! Vine a jugar amb nosal-
tres! De la mà d'Aigües de Barcelona podràs divertir-te amb
jocs d'aigua per a tota la família. Adreçats a nens d'entre 0 i 12
anys, a la Plaça de l’Església. T'hi esperem! 

13.00 h Entrada dels gegants de Castelldefels l’Arnau
i la Jordana, i els barons de l’Eramprunyà, el Jaume i la
Constança,  i el Dragut i l’Otxalí, a la pl. de l’Església.

19.30 h Arribada dels grallers a la pl. de l’Església,
des de la pl. de l’Estació per l’av. Santa Maria, amb la partici-
pació de:
L’Associació Amics del Sac i el Flabiol de Vilanova i la Geltrú,
la Colla de Grallers de Mar i Cel, l’Escola de Grallers de Sitges,
la Colla Toc de Vent de l’ACPCi l’Escola de Grallers de l’ACPC.

20.00h  Lectura del pregó a càrrec de Lorenzo Quinn.
Lorenzo Quinn és un escultor de reconegut prestigi internacio-
nal. Ha exposat en les més importants Galeries d’Art i Museus
de tot el món. Ha realitzat obra monumental per a diverses ciu-
tats, prestigioses empreses i importants col·leccionistes d’art.
Per a Lorenzo Quinn, l’escultura és principalment un art de
comunicació, un medi mitjançat el qual aconseguir el seu obje-
tiu d’ajudar a la gent a evolucionar en valors com la tolerància,
la comprensió i l’harmonia. 

“Hago arte para mí mismo y para la gente que desea acom-
pañarme en un paseo a través de mis sueños”

20.30 h Cercavila pels carrers del centre de la ciu-
tat, a càrrec de l’Agrupació de Cultura Popular de
Castelldefels, amb la Colla de Gegants de
Castelldefels, la Colla de Gitanes, el Grup de Cintes,
el Grup de Panderos i el Grup de Panderetes, la
Colla Jove de Bastoners de l’ACPC, els Castellers
de Castelldefels i les Colles de Ball de Bastons de
Les Roquetes, i la participació de l’associació Colla
Nova de Bastoners 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/ Bisbe Urquinaona, c/ Primer de Maig i arriba-
da a la plaça de l’Església.

A continuació ball de diables, a càrrec de l’Agrupació de
Cultura Popular de Castelldefels, a la pl. de l’Església.

22.30 h Gran concert de festa major amb el grup
Efecto Mariposa, al parc de la Muntanyeta.

00.00 h  Espectacle-ball per a tota la família, amb
l’orquestra Elèctric Pop Orquestra. Aquesta orques-
tra reinventa el concepte clàssic d’orquestra, amb versions
passades a ball, a la pl. de l’Església. 

Divendres 15

08.00 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 de Grallers de Castelldefels i l’Escola de Grallers de
l’ACPC.

09.30 h. Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-kung, a
càrrec de l’escola de Tai-txi Joanyinyang, a la Pl de l’Església.  

De 09.30 a 14.00 h. XIV Torneig d’escacs de Festa
Major. Partides ràpides al Parc de la Muntanyeta. Trofeus per
als primers classificats per categories. Bases del torneig:
www.ajedreznd.com. Inscripcions: fins el 12 d’agost a: clu-
bescacscastefa@hotmail.com. 

11.00 h Missa Patronal a l’església de Santa Maria.

12.00 h Processó 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 i la participació de l’associació Colla Nova de
Bastoners de Castelldefels.   
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Recorregut: Sortida de l’església Santa
Maria, c/ 11 de Setembre, c/ Pompeu
Fabra, c/ Dr. Barraquer, c/Arcadi Balaguer
i arribada a la plaça de l’Església. 

12.00 h Revolució, espectacle d’a-
nimació infantil amb escuma, amb el
grup Pentina el Gat, al c/ Bisbe

Urquinaona 17-19, davant de la biblioteca
Central. Es recomana portar roba de recanvi o

banyador.

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

18.00h Plantada de castells a càrrec de la Colla Jove
de Vilafranca, els Xicots de Vilafranca, els castellers de
Roquetes, la Colla Jove de Sitges i els Castellers de
Castelldefels, a la pl de l’Església.

21.00 h Concert de tarda-nit amb l’orquestra interna-
cional Maravella, a la pl de l’Església. Orquestra guardona-
da amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya,
els Premis Arc, i el premi “La Blanca”.

00.30 h Gran ball de gala amb l’orquestra internacional
Maravella a  la pl de l’Església.

Dissabte 16 

09.30 h. Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-kung, a
càrrec de l’escola de Tai-txi Joanyinyang, a la Pl de l’Església.  

12.00 h Espectacle infantil Els secrets de Mr
Stromboli, un firaire molt especial, un xerraire venedor d’eli-
xirs miraculosos que recorre pobles i fires presentant els seus
invents, al c/ Arcadi Balaguer, cantonada amb la Pl de
l’Església.

18.30 h Espectacle familiar Tap Story Tour a càrrec
de Clac&Roll. Espectacle que ens narra, de forma amena
i divertida, la història del claqué. Espectacle molt visual,
amb mim, clown i claqué. Per a públics de 4 a 90 anys!, al
parc de la Muntanyeta.

19.00 h Taller de country a càrrec del grup
Castelldefels balla country, al c/ Bisbe Urquinaona, 19-21
(espai davant la biblioteca Central).

20.30 h Porta de l’Infern a càrrec de l’Agrupació de Cultura
Popular de Castelldefels i concentració a la Plaça de l’Església.

20.45 h Correfoc pels carrers de la ciutat, a càrrec de
l’Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, amb la parti-
cipació de:
Diables  de: Colla diables Guspires de Sants. (Adults)
Diables de Vandellòs (Adults i infantils)
Diables de Castelldefels (Adults i infantils)
Dracs: Drac Loki de Sants
Drac Lo Boc de Vandellòs
Drac Gar-i-Got de Castelldefels
Timbalers de Sant Boi.
Recorregut: Sortida de la pl. de l’Església, c/ Arcadi
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.

22.30 h Cantada d’havaneres a càrrec del grup Ultramar,
i rom cremat, al c/ Bisbe Urquinaona, 19-21 (espai davant la
biblioteca Central). 

00.30 h  Actuació de l’orquestra La loca histeria, que
presenten un espectacle multicolor, que combina música amb
elements teatrals, a la pl. de l’Església. Orquestra nominada
als Premis ARC 2013 al millor grup de versions.

Diumenge 17 

09.30 h. Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-kung, a
càrrec de l’escola de Tai-txi Joanyinyang, a la Pl de l’Església. 

D'11 a 14 h Tallers infantils per als més menuts de la
casa (de 0 a 5 anys). Ludoteca, Espai Bebès, circuit d’aventu-
ra i construccions,  al c/ Arcadi Balaguer, cantonada amb la
pl. de l’Església. Tallers patrocinats per la Coordinadora de
Firaires.

19.00 h Espectacle de circ Transhumant, per a tots els
públics, al c/ Bisbe Urquinaona, 19-21 (espai davant la biblio-
teca Central). Premi al millor espectacle de carrer a la Fira de
teatre de Castilla i Lleó el 2013. 

19.30 h Ballada de Sardanes amb la Cobla Baix
Llobregat, a la pl. de l’Església.

22.00h Actuació de fi de festa amb el grup legendari
Los Diablos, a la Pl de l’Església. Un dels conjunts més popu-
lars, de més vida musical d’Espanya i associats a la Cançó
de l’Estiu pels seus èxits comercials dels anys 70.

00.00h  Focs artificials a la pl. de les Palmeres, pg.
Marítim-carrer 17. 
• De 23.00 a 01.30 h hi haurà servei continu d’autobusos gra-
tuïts des del centre a la platja i a la inversa. Parades:
c/Santiago Rusiñol cantonada c/Pintor Serrasanta i  pg. de la
Marina cantonada c/17.

Ramon Josa, fotografía
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Los HOSTELEROS de Castelldefels
les desean unas deliciosas 

FIESTAS MAYORES



  

Horario: de lunes a sábados de 10 a 16 h y de 19 a 23 h/ domingos de 10 a 16 h
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LORENZO QUINN, pregonero de la Festa Major  

Elegante, simpático, de mirada
noble y tono afable,  una modestia
sorprendente y mucha paciencia
para saludar y posar junto a quien
se lo pedía…  Gratitud hacia todos,
una personalidad desbordante de
energía  y una alegría incontenible,
es lo que transmitía Lorenzo cuando
nos acercamos con  la pregunta
obligada en estos casos pero que
además surgía casi necesariamen-
te…

¿Qué significa para ti ser 
“Ciudadano del  Año de Castelldefels”?

Esta fecha se convertirá en algo
muy especial, significa que  he
llegado a los corazones de la
gente, es un gran honor para mí
y para mi familia.

¿Estás cómodo entre nosotros?

Yo soy muy bromista… pero esto
es muy en serio, la gente dice
que los catalanes son muy fríos o
“muy suyos”,  yo esto no lo he
vivido. He llegado hace relativa-
mente poco tiempo, cinco años,
y desde el primer día me han
abierto sus casas, han sido cor-
diales y  amigos.

“La palabra AMIGOS tiene una
connotación muy profunda y es
en este sentido  en el que me
refiero a ellos, a los que he

encontrado aquí, en
Castelldefels.” 

“Voy por la calle y siento, 
percibo que la gente me conside-
ra como uno de los suyos y esto

es maravilloso.”

¿Qué es lo que más te gusta del
pueblo?

Que la gente es muy natural, me
dejan hacer mi trabajo  y me
valoran por ello, como esta
noche. Además te dejan en paz

para que puedas desarrollar tu
vida, para que tu familia esté
tranquila y comparta las mismas
cosas que el resto de los ciuda-
danos. Estoy muy contento.

¿Proyectos inmediatos?

Hay una propuesta  hecha al
Ayuntamiento y que ya está
aprobada, es una escultura que
representa la historia de
Castelldefels. Será plantada en
la Plaza del Mar de próxima inau-
guración, será como el ADN  de
esta ciudad,  es un orgullo
hacerla, será para siempre. Esta
pieza será el sello distintivo de
este pueblo que yo he elegido
para vivir, criar mis hijos, traba-
jar.…

¿Qué es El Globo de la Vida?

Es una escultura que  he creado,
existe la posibilidad que para el
2007 haya una copia en la luna.
Pero esto va muy despacio y
ojalá sea posible porque  repre-

sentará la historia del ser huma-
no y eso es lo destacable, lo
importante y es la única finalidad
que tiene,  que sea mía es lo de
menos.

UN PENSAMIENTO PARA TU PADRE
Amor un gran amor y un gran orgu-
llo de ser su hijo.

En diciembre de 1999 nacía La Voz y nuestra primera entrevista fue a Lorenzo Quinn. En diciembre de 2003, Lorenzo Quinn recibía el premio como Mejor Ciudadano y
tuvimos la oportunidad de hablar con él de nuevo y, en aquel entonces, ya nos hablaba de la escultura que ahora se llama “Dar y Tomar”.La entrevista que a continuación
transcribimos pertenece a nuestra hemeroteca y nos ha parecido un buen momento para rescatarla para nuestros lectores.

Lorenzo Quinn
Hemeroteca diciembre 2003
Redacción:  Marisa Puiz

Lorenzo Quinn junto a la escultura “Dar y
Tomar” 2014

Jueves, 14 de agosto, 
lectura del pregón a cargo

de Lorenzo Quinn
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ACTUACIONS MUSICALS
DIJOUS 
14 d´agost

22.30 h Gran concert de
festa major amb el grup Efecto
Mariposa, al parc de la
Muntanyeta.

DIVENDRES 15 d´agost

21.00 h Concert de tarda-nit amb l’orquestra internacional
Maravella, a la pl de l’Església. Orquestra guardonada amb la Creu de
Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, els Premis Arc, i el premi “La
Blanca”.

DISSABTE 
16 d´agost

22.30 h Cantada d’ha-
vaneres a càrrec del grup
Ultramar, i rom cremat, al
c/ Bisbe Urquinaona, 19-
21 (espai davant la biblio-
teca Central). 

DIUMENGE
17 d´agost

22.00h Actuació de fi
de festa amb el grup
legendari Los Diablos, a la
Pl de l’Església. Un dels
conjunts més populars, de
més vida musical
d’Espanya i associats a la
Cançó de l’Estiu pels seus
èxits comercials dels anys
70.
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Divendres, 15 

19.30 h. Partit de futbol entre la Unió
Esportiva Castelldefels i RCD Espanyol B,  al
Camp Esportiu de Can Vinader.

Diumenge, 17

20.00 h Partit de futbol entre Unión
Deportiva Vista Alegre  i Unió Esportiva
Castelldefels, al Camp Esportiu de la UE
Castelldefels.

Dissabte, 16 i Diumenge 17

12 i 19h Torneig Internacional de
Bàsquet amb els equips Participants George
Macson (NCAAI), USA Touloges (França),
Europen Basketball Academy i BBA
Castelldefels, al poliesportiu de Can Vinader.

ALTRES ACTIVITATS

Fira d’atraccions 

Del 13 al 17 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 03.00 h de la matinada.

ACTIVITATS ESPORTIVES
11
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