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Gaudeix de la Festa Major d'Estiu!
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COR
Clínica Osteopatía Ruiz

En COR trabajamos desde la conciencia de que el mejor tratamiento para
nuestros pacientes solo se consigue a través de profesionales alta-
mente cualificados, lo que nos permite ofrecer un alto standard de calidad. 
Nuestro director, diplomado colegiado en fisioterapia, con estudios de postgra-
do en osteopatía y diferentes especializaciones en este área de medicina
manual, ha ejercido tanto en la sanidad pública, como en la privada, lo que le
confiere un excelente dominio en el abordaje de múltiples patologías.

Porque tu salud se merece lo mejor, elige COR !

David Ruiz. Director de COR
Fisioterapeuta por las "Escoles Universitàries Gimbernat i Tomás Cerdà" de la UAB.
Colegiado nº 7107
Osteópata por la EOB (Escola d'Osteopatia de Barcelona)
Graduado en la ESO (European School of Osteopathy)
Postgraduado en Specific Adjustment Technique (SAT) 
Miembro del IEOC (Instituto Español de Osteopatía Clásica) 
Tutor de Prácticas del Máster de Osteopatía de las "Escoles Universitàries Gimbernat 
i Tomàs Cerdà" de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona). 
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Festa Major, la gent és
la PROTAGONISTA

FESTA MAJOR 2015

CANDELA 
LÓPEZ 
Alcaldessa de
Castelldefels

Especial Festa Major d´Estiu

Fent FESTA, fem CIUTAT
Una Festa Major, i encara més si és
la d’estiu, és per definició un espai on
la ciutadania fa seu el carrer, es troba,
participa, i desenvolupa un sentiment
de pertinença i d’identitat col·lectiva.
Aquesta identificació és la que amb el
temps contribueix poderosament a
garantir la cohesió social. En aquest
aspecte, és important destacar la ini-
ciativa d’una part del nostre jovent
que hi ha volgut intervenir directament
a través de l’Espai Jove, articulat des

de la Regidoria de Joventut, Gent
Gran i Esports. Desitgem que aquesta
iniciativa sigui la llavor per a projectes
cada vegada més ambiciosos i que
reforcin el caràcter popular que qual-
sevol Festa Major ha de tenir.

És, doncs, un esdeveniment que va
molt més enllà de les activitats lúdi-
ques previstes ja que ajuda a teixir
complicitats i també a cosir els barris.
A Castelldefels això és especialment

FESTA MAJOR 2015

JORDI 
MARESMA
Regidor de Cultura,
Festes i Participació
Ciutadana. important: no hem de perdre de vista

el creixement demogràfic que hem
viscut els darrers anys, motivat per un
determinat model de ciutat. 

Malauradament aquest any, però, la
Festa ha començat amb tres dies de
dol per uns fets que condemnem i que
mai no haurien d’haver succeït, ni a
Castelldefels ni enlloc. Des d’aquí
volem traslladar el nostre condol a la
família.

Han arribat els dies de Festa Major!
Uns dies per gaudir i per omplir els
carrers, d’alegria, de ball, de foc, de
cultura, esport i de bona música. És
un temps d'oci compartit, és una tra-
dició que es repeteix any rere any, que
ens cohesiona i ens ha de servir per
reafirmar la nostra identitat. Fent Festa
Major, fem ciutat!
La Festa Major és una expressió
viva de la ciutat i necessita de l'impuls
dels seus veïns i veïnes, de les enti-
tats, del seu moviment associatiu per
seguir creixent, ha ser un reflex de la
implicació de la gent, de la vida que
entre tots i totes li volem donar, parti-
cipant, però també sent els protago-

nistes d’aquests dies de festa. 
Any rere any, moltes entitats fan
aquestes festes possibles, molts veïns
i veïnes de Castelldefels gaudeixen
des de dins aquests dies de festa,
gaudint-la i organitzant-la, i som tots i
totes els que ens la hem de fer nostre.
Aquest anys ha estat el jovent qui ha
donat un pas endavant organitzant el
seu propi espai en el marc de les fes-
tes, l’Espai Jove, organitzat per ells,
per donar respostes a les seves
inquietuds, però partint de la seva
implicació. Esperant que sigui l’inici
d’una festa cada cop  organitzada per
més gent.
Ara, tots i totes al carrer! Som-hi, gau-

dim, participem, fem festa! Arriba el
temps per sortir a sopar, ballar al
carrer i parlar amb els veïns i veïnes.
Anirem a dormir tard i ens aixecarem
d’hora, alguns ni tan sols dormiran,
però és Festa Major esperem que
tothom trobi el seu lloc. La festa està
servida. 
Som nosaltres, els habitants de
Castelldefels els únics capaços d'a-
conseguir que aquesta cita festiva
segueixi enriquint-se, millorant any
rere any. Fem-ho. Participem. Ara,
més que mai. 

Visca la Festa Major! 
Visca Castelldefels!
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FESTA MAJOR                           D'ESTIU 2015
Dijous 13
21h Assaig especial de la colla castellera de
l’Agrupació de Cultura Popular a la plaça de
l'Església. 

Divendres 14
9.30h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-kung,
a càrrec de l’escola de Tai-txi Joanyinyang, al c/ Arcadi
Balaguer, cantonada amb la pl. de l’Església.
D’11 a 13.30h de la mà d'Aigües de Barcelona
podràs divertir-te amb jocs d'aigua per a tota la
família. Fes arribar l’aigua a la ciutat construint una
autèntica xarxa de canonades i fes arribar l’aigua fins a
les llars. Ludoteca d’aigua: podràs compondre música,
construir castells o fer navegar vaixells. La família Riera
i l’aigua. Juga amb la nova app! Adreçats a nens d'en-
tre 3 i 12 anys, a la plaça de l’Església.  

13h 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.

18.30h Espectacle itinerant Traps, tres dracs
gegants trets d'un món fantàstic. Itinerari des del c/
Bisbe Urquinaona, 19-21 (espai davant la Biblioteca
Ramon Fernàndez Jurado), fins a la pl. de l'Església.
Espectacle familiar.

19.30h 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 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 de Grallers Toc de Vent i l’Escola de Grallers de
l’ACPC.

20 h  Lectura del pregó a càrrec de Roser Camí  Actriu de
teatre i veïna de Castelldefels. Va debutar el 1993 al
Festival Grec de Barcelona i des d�aleshores ha tre-
ballat regularment als principals teatres de
Barcelona: Romea, Lliure i TNC entre d�altres.
Així mateix ha desenvolupat una carrera internacio-
nal als més importants teatres i Festivals d�Europa:
Royal Shakespeare Company, Holland Festival, HAU
Hebbel Berlin, Festival de Guanajuato, Ibsen Festival
Oslo, Bovigny París, etc. Va ser Premi de la Crítica
de Barcelona 2000 i dues vegades nominada als
premis Max de Teatre.

20.30 h Cercavila pels carrers del centre de la
ciutat, a càrrec de l’Agrupació de Cultura Popular de
Castelldefels amb el Drac Gar–i-Got, la Colla de
Gegants de Castelldefels, la Colla de Gitanes, el Grup
de Cintes, el Grup de Panderetes, la Colla Jove de
Bastoners de l’ACPC, els Castellers de Castelldefels, la
Colla de bastoners de Canyelles i la colla inclusiva de
bastons de Canyelles, la Colla de Ball de Bastons de
Les Roquetes, i la participació de l’associació Colla
Nova de Bastoners de Castelldefels.

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 22.30 a 2.30h. El Castell de nit. Jornada
nocturna de portes obertes del Castell, amb
concert  (23 h) a càrrec de Thais Morell &
Ignasi Terraza Trio. La veu i la guitarra de Morell s'u-
neixen al trio Terraza, demostrant que les arrels del jazz
i la bossa nova beuen de les mateixes fonts, al pati
d'armes. Els assistents podran degustar una copa de
cava. 

00.15h  Espectacle-ball per a tota la família,
amb l’Orquestra PLATERIA. La PLATERIA segueix
en actiu, en forma i amb ganes de celebrar els seus 40
anys de llarga vida i ho volen fer d’una manera molt
especial. On és el secret?, doncs recuperar el veritable
esperit d’aquell temps en què tots els que ara passem
dels 40 sortíem a ballar amb les cançons de
l’Orquestra PLATERIA, a la pl. de l’Església. 

22.30 a 3h Sona Festival (concerts de rock).
Organitzat per l'associació juvenil SONA, a L'ESPAI
JOVE (pl.Teresa Claramunt). 

Dissabte 15
8h 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 Toc de Vent i l’Escola de
Grallers de l’ACPC.

9.30h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-kung,
a càrrec de l’escola de Tai-txi Joanyinyang, a la pl. de
l’Església.  
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De 9.30 a 14h XVI 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 al 13 d’agost a: clubescacscastefa@hotmail.com. 

D'11 a 14 h Espai d'experimentació i joc lliure
El pájaro carpintero. Per a infants de 0 a 8 anys!, al
c/ Arcadi Balaguer, cantonada pl. de l'Església.
Activitat patrocinada per la Coordinadora de Firaires.

De 18 a 21h Gran parc d’inflables per a totes les
edats, al parc de la Muntanyeta.

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

19h Partit de futbol entre Unión Deportiva Vista
Alegre  i CE Jupiter, al Camp esportiu municipal de
Can Vinader, c/ M. Aurèlia Capmany, 3.

19.30h Partit de futbol entre la Unió Esportiva
Castelldefels i CF Badalona,  al Camp Els Canyars,
c/ Església, 121.

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

21.15h Correfoc pels carrers de la ciutat, a
càrrec de l’Agrupació de Cultura Popular de
Castelldefels, amb la participació de: 
Diables : Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga de
Palau-Solità i Plegamans (infantils)
Diables de Sant Quirze del Vallès (Adults)
Diables de Castelldefels (Adults i infantils)
Bèsties: Drac Capalla d’Horta-Carmel (Barcelona)
Ruc lo templat d'Ascó
Drac Gar-i-Got de Castelldefels

Grups de percussió:Pim Pam Perku Cornellà
Desterrats de Vilanova
Collada-Sis camins

22.30h Cantada d’havaneres a càrrec del grup
Xarxa, i rom cremat, al c/ Bisbe Urquinaona, 19-21
(espai davant la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado). 

De 22.30 a 2.30  El Castell de nit. Jornada noc-
turna de portes obertes del Castell, amb concert de
música jazz i soul (23 h), a càrrec de Violeta Curry,
acompanyada pel Dick Them Trio. Un homenatge a
Whitney Houston des d'una relectura jazzística, al pati

d'armes. Els assistents podran degustar una copa de
cava. 

00.30h Concert a càrrec de Danza Invisible.
Aquest grup està considerat com una de les bandes
que van formar part  de la famosa “movida madrileña”
durant els anys 80, a  la pl. de l’Església.

23 a 03h Concerts  a càrrec de La Trama (hip
hop local), La Bandarra (grup local de ruralfreestyle),
Ojo de Buen Cubero (rumba catalana) i Sessió de DJ
amb música techno. Organitzat per les associacions
juvenils La Clau Mestra, FelsFest i Nobs,  a L'ESPAI
JOVE (pl. Teresa Claramunt).

Diumenge 16 
9.30h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-kung,
a càrrec de l’escola de Tai-txi Joanyinyang, a la pl. de
l’Església.  

12h  Diversions, espectacle d’animació infantil
amb escuma, al c/ Bisbe Urquinaona 17-19, davant
de la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado. Es recoma-
na portar roba de recanvi o banyador.

18h Plantada de castells, a càrrec dels
Castellers de Les Roquetes, els Xicots de Vilafranca i
els Castellers de Castelldefels, a la pl. de l’Església.

21h Ballada de Sardanes amb la Cobla Baix
Llobregat, a la pl. de l’Església.

21.30h Espectacle de circ familiar De Pas,
espectacle sobre el cicle de la vida en clau de clown
al c/ Bisbe Urquinaona, 19-21 (espai davant la
Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado).  De Pas ha
guanyat dos premis de circ Zirkólika 2012 a
Catalunya a la millor direcció i a la millor posada en
escena.

23.30h  Focs artificials davant de la pl. de les
Palmeres (pg. Marítim-carrer 17). 
•De 22.30 a 1 h hi haurà servei continu d’autobusos
gratuïts 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.

00.15 h Espectacle-ball amb el Grup de ver-
sions Hotel Cochambre, grup que, sens dubte, és el
número 1 dels grups de versions, el més vist i seguit
per un públic fidel de totes les edats. Premi ARC 2005
i 2012 al millor grup de versions i nominats als Premis
ARC 2014 al millor grup de versions, a la pl. de
l’Església. 
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La iniciativa sorgida de l'Ajuntament en col·laboració amb
els establiments d'oci i restauració de la platja i el Gremi
d'Hostaleria va tornar a congregar a autòctons i forans
L'Ajuntament, amb la col·laboració de l'Associació

d'Adjudicataris de Serveis de Platges de Castelldefels i
del Gremi d'Hostaleria, va celebrar el passat 25 de juliol la
segona edició del Carnaval d'Estiu de Castelldefels, que
va estar marcada per una elevada participació ciutadana.

La rua, composada per diferents comparses, va sortir de
des del passeig Marítim a l'alçada de l'avinguda
República Argentina en direcció cap a la Plaça de les
Palmeres, punt final de la rua i emplaçament on va tenir

L'estiu es vesteix de festa,   Carnaval de Castelldefels

FESTA MAJOR D'ESTIU 
ACTIVITATS
RELIGIOSES

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

12h 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.

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.

ALTRES 
ACTIVITATS
Fira d’atraccions
Del 12 al 16 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 de la matinada.
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lloc el lliurament de premis, la sessió del dj Frank Nicolas
i el concert del grup de versions El Hermano Malaquías.
El jurat d'aquest any, format per la directora de l'Escola
Municipal de Dansa, Míriam Martínez, la directora de

Paranoia Teatre, Mari Carmen González, i la responsable
del taller de costura de Vista Alegre, Antonia García, va
atorgar els següents premis:
Premis Carnaval d'Estiu 2015

Millor comparsa (250 euros): Tibu-Ron Circus
Millor Carrossa (250 euros): Pin-up 's Péndulo / El Capo
Millor Coreografia (200 euros): Víkingos Surferos
Millor acompanyament musical (200 euros): Pura Vida
Millor disfressa (200 euros): Tibu-Ron Circus

L'estiu es vesteix de festa,   Carnaval de Castelldefels

Calendario de las próximas Fiestas de los Barrios
Los diferentes barrios de la ciudad, organizan durante el verano sus fiestas de barrio, que incluyen varias actividades festivas. Las Fiestas Populares de Barrio son uno un elemen-
to de socialización que refuerzan el sentimiento de pertenencia y de identidad colectiva, favorecen la cohesión y la vertebración social y nos permiten recuperar el sentido
lúdico de la vida.  Las fiestas de Barrios las organizan las Asociaciones de Vecinos de los diferentes barrios. Cada Barrio decide su programa de actividades, pudiendo disfrutar de
bailes populares con orquesta, actividades infantiles,  etc.

Fiesta del Barrio de Can Vinader. Del 11 al 13 de septiembre de 2015
Fiesta del Barrio de Canyars. Del 18 al 20 de septiembre de 2015
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