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Vine i recull la teva banderola
i penja-la al balcó

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 de la Platja (Parc del Mar, s/n)

Punts liles

Informació i acompanyament per a les pos-
sibles víctimes d’agressions sexistes i
LGTBI i d’informació i assessorament.

• Pl Església: dies 15 i 16 de 23h a 3.30h, dissabte
17 de 00 a 3.30h i diumenge 18 de 23.30 a 2.30h

• Fira d’atraccions: tots els dies de les 21 h fins al
tancament

• Parc de la Muntanyeta: dissabte 17 de 23 a 3.30 hPR
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Surt i gaudeix de la Festa Major
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Del 14 al 18 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 excepte el
Survival Zombie que serà a les 4h de la matinada.

En cas de pluja s’anul·laran els actes i les activitats. S’anunciarà a les
xarxes socials.
L’organització es reserva el dret de modificar el programa per raons
de seguretat, climatològiques o de força. 

Un estiu de Festa Major
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Dimecres, 
14 d'agost
12 h Plantada dels gegants davant l’edifici
de l’Agrupació de Cultura Popular (av.
Lluís Companys, 16) i possibilitat de lliu-
rar-los els xumets. Durant una estona
els més menuts podran lliurar el seu
xumet al gegant que prefereixin per dei-
xar-lo definitivament enrere!

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

13 h Entrada dels gegants de Castell-
defels, l’Arnau i la Jordana (barons de
l’Eramprunyà), el Jaume i la Constança i
el Dragut i l’Otxalí, a la pl. de l’Església.

De 17.30 a 19.30 h Taller infantil Pinta el teu
mocador de Festa Major, a l’av Primer de
Maig, 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).

18.15 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, i la Colla Toc de
Vent de Castelldefels.

18.45 h Lectura del pregó des del balcó de
l’Ajuntament, a càrrec de Rosend Vives.

Festa Major d’Estiu 
LA VOZ AGOSTO 2019

La Gastronomia se viste de FIESTA MAYOR

19 h Cercavila pels carrers del centre de la
ciutat, a càrrec de l’Agrupació de
Cultura Popular de Castelldefels, Colla
de Gegants i Capgrossos, Ball de
Picarols, Farcells i Contes, Ball de
Gitanes, Ball de Gitanes infantils, el Ball
de Cintes, el Ball 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,
Colla de Bastons de Sant Climent i Ball
de Pastorets i la Colla Nova de
Bastoners de Castelldefels. En acabar,
mostra de balls, i els castellers faran un
castell.

Recorregut: Sortida de la pl. de
l’Església, c/ Arcadi Balaguer, c/ Dr.
Ferran, c/ Llibertat, c/ Pompeu Fabra,
c/ Dr. Barraquer, c/ Arcadi Balaguer i
arribada a la plaça de l’Església.

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

22.30 h Cicle de jazz Contrabaix: Actuació
del grup Flamingo Tours. Balla amb el
seu segon disc Lucha Libre, un àlbum
amb poques concessions a la innocèn-
cia i que transita per les venes profun-
des del rock-and-roll amb cara de dona,
pantalons de blues, el soul vell, la cuina
tex-mex i el rhythm-and-blues, a la pl. de
l’Església.
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Dijous, 
15 d'agost
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
Joanyinyang, al parc de la Muntanyeta.

De 10.30 a 14.30 h Activitat familiar. Taller
Joc al quadrat, pintura mural i construc-
cions. Un grapat de jocs perquè tothom
pugui passar una estona entretinguda i
divertida. Espai nadons, per als més
menuts de la casa, al c/ d’Arcadi
Balaguer, cantonada amb pl. de
l’Església. Activitat patrocinada per la
Coordinadora de Firaires de l’Hospitalet
i el Baix Llobregat.

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

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 parrò-
quia de Santa Maria de la Salut de
Castelldefels i la participació de l’asso-
ciació Colla Nova de Bastoners i la Colla
de Pastorets de la Colla Nova 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 Espectacle del llop ferotge a càrrec de
la companyia del Príncep Totilau.
Espectacle d’actors, titelles i màscares
adreçat a infants d’entre tres i vuit anys.
El llop ferotge ha estat caçat. Després
d’haver-se menjat la caputxeta, l’àvia,
sis cabretes i gairebé tres porquets, ha
d’enfrontar-se a un judici popular. Quin

serà el veredicte? És realment culpable,
o potser senzillament tenia molta gana?
Al pati de l’edifici del Servei Local de
Transició Escola de Treball (antiga esco-
la Lluís Vives), c/ Església cantonada
amb la plaça de l’Església.

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

De 18.30 a 20.30 h Taller infantil Pinta el
teu mocador de Festa Major, al c/
d’Arcadi Balaguer, cantonada pl. de
l’Església. Vine a dissenyar el teu moca-
dor 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).

18.30 h Entrada a plaça de l’Església de les
colles castelleres amb pilars caminats i
plantada de castells a càrrec dels Xicots
de Vilafranca, i els Castellers de
Castelldefels, a la pl. de l’Església.

19.30 h Partit de futbol entre UD Vista
Alegre i UE Castelldefels, al Camp munici-
pal Can Vinader, Rambla Blas Infante, 2

22 h Cantada d’havaneres a càrrec del
grup Sopa de Peix, i rom cremat, a la
plaça Neus Català (davant de la
Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado).

21.30 h Batucada pels carrers del centre
des de la plaça Catalunya, fins a la pl.
de l’Església, a càrrec dels tabalers de
Castelldefels de l’ACPC.

23 h Actuació del grup Strombers, banda
formada a Cardona, amb una trajectòria
de més de deu anys, que els ha portat a
ser un dels grups capdavanters de la
festa a Catalunya. El seu estil barreja
l’ska, els ritmes llatins, el reggae, el
rock o el country per aconseguir un so
inconfusible i sempre festiu, a la pl de
l’Església.

A continuació, sessió de Dj Algar. Gaudeix
ballant els èxits actuals i atemporals,
trap, reggaeton, indie i qualsevol altra
opció que faci que la pista tremoli i vibri
amb la música. Pl de l’Església.
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Alegria, es Festa Major
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Viu la Festa de la teva ciutat

Paella popular a favor
de A.E.C.C.

A las 21.30 h, en el Parc de la
Muntanyeta,  la Federación de
Asociaciones de Vecinos de
Castelldefels ofrecerá una
Paella Solidaria prevista para
1.000 comensales, a un precio
de 3 euros.

El beneficio que se obtenga en
este acto será donado por el
Centro Cultural Al Alba (como
colaborador)  a la Asociación
Española contra el Cáncer. 

Puntos de venta anticipada de
tiques en horario comercial: 
Bar Estadio–Rambla Ma. 

Aurèlia Campmany, 13 
- Asociación de Vecinos 

Lluminetes –Pg. Garbí, 125 
- Condis – Rambla Blas

Infante,9 
- BYR Assessors – Major, 29 
- Ida Nails–Arcadi Balaguer, 68 
- Muebles Serrano–Església, 55 
- El mismo día 17 de agosto en

el Parc de la Muntanyeta, a
partir de las 18 h 

Al terminar la cena, habrá un
gran fin de fiesta con MÚSICA
DE LOS 80 

Dentro del marco de las actividades de la Fiesta Mayor de Castelldefels
2019, el día 17 de Agosto se celebrará la Fiesta de la Convivencia
Ciudadana.
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Gaudeixin de la Festa Major

Divendres, 
16 d'agost
10 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-kung, a càrrec de
l’escola de Tai-txi Joanyinyang, al parc de la
Muntanyeta.

D’11 a 14 h De la mà d’Aigües de Barcelona podràs diver-
tir-te amb jocs d’aigua per a tota la família. Vols cons-
truir i fer navegar un vaixell? Jugar amb tauletes inter-
actives 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!, a la pl. de l’Església.

D’11 a 14 h Activitat d’aigua per a tota la família, amb el
mini Splash Slide, un tobogan de 40 m de llargada, i
inflables per als més menuts, a l’Avinguda Lluís
Companys, davant del parc de la Muntanyeta 8 entre
c/ Doctor Trueta i c/ Doctor Fleming). Cal portar ban-
yador i tovallola.

De 17.30 a 21.30h Crossfit. Espectacular activitat d’ani-
mació esportiva i interactiva de 80 metres on desen-
volupar l’agilitat, per a totes les edats (a partir de 3
anys), al parc de la Muntanyeta

19 h Plantada de Bèsties al c/ d’Arcadi Balaguer, canto-
nada pl. de l’Església.

19 h Tabalada a càrrec del grup de tabalers de
Castelldefels de l’Agrupació de Cultura Popular.
Recorregut: Sortida de la plaça Neus Català (davant
de la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado), c/
d’Albert Einstein, c/ Major, c/ d’Arcadi Balaguer, pl.
Església, c/ 11 setembre, pl. de la Caputxeta, c/
Pompeu Fabra, av. Santa Maria i pl. Església.

19.30 h Espectacle familiar Set Up! a càrrec de Los

Barlou. Malabars, màgia, monocicles i equilibris
impossibles, tot amb humor a dojo i acció trepidant,
a la plaça Neus Català, davant de la Biblioteca
Ramon Fernàndez Jurado.

20.45 h Espectacle de la Porta de l’Infern, amb ball de
diables i declamació de sàtires. Fent ús de l’enginy
com a arma, passaran comptes amb el govern muni-
cipal, a càrrec de l’Agrupació de Cultura Popular de
Castelldefels i concentració 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 Grups de foc: Diablons Mite’ls de
Calafell- Diables de Terrassa- Ball de diables de
Castelldefels
Dracs: Gat Sirius de Poble Sec - Sirena Diabòlica de
Vilanova - Gar-i-Got de Castelldefels
Tabalers: Tabalers de Castelldefels de l’ACPC.
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 arriba-
da a la plaça de l’Església.

23.30 h Rumba Nait, actuació de Sabor de Gràcia i Los
Manolos, a la plaça de l’Església. El grup de Rumba
Catalana Sabor de Gràcia presenta en concert el seu
nou disc “Sabor a Peret”  tot un homenatge al rei de
la Rumba catalana. Los Manolos van revolucionar el
panorama musical del país. El seu primer disc Pasión
Condal es va convertir en un èxit sense precedents,
on es trobava el seu famós èxit All my Loving a l’estil
rumba, i a on es va donar a conèixer el seu crit de
guerra ‘Nainoná’. Un gran concert que no et pots per-
dre!!
A continuació sessió de DJ Xexe a la plaça de l’Església. DJ
Xexe et dóna la possibilitat d’escollir la música que
vols escoltar i ballar durant la nit. Envia un direct a
l’instagram@xexe.pinxadiscos i les 10 cançons més
votades sonaran segur! Prepareu-vos per a una gran
nit de “bailoteos” a la festa major!
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Futbol Base UE
Castelldefels 

PRE BENJAMÍ B: Impressionant tem-

porada de l'únic equip invicte del

Futbol Base UE Castelldefels 18-19

en competició FCF, concretament

del grup 40 de la categoria Pre

Benjamí. Després d'empatar el pri-

mer partit, va encadenar 27

triomfs seguits i va guanyar la Lliga

amb molta antelació i autoritat,

marcant 242 gols a favor i rebent-

ne només 36. 

Plantilla: Joel Solsona, Biel Lara,

Biel Solsona, Nil Sierra, Roger Puig,

Julen López, Jan Cardoso, Luca

Daraban, Manuel Compagnucci i

Bilal El Merzouk

Entrenador: Jordi Romero; 

Segon Entrenador: Zakarias
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Mona Negra, artesanos de la cocina
En la playa de Castelldefels acaba de abrir Mona Negra, un local genuino que, desde

primera hora, sirve desayunos de bollería artesanal acompañada de café de especia-

lidad. Seguidamente, y desde las 12:30 h en adelante, se puede comer en su carta

de Lunch, donde hay también opciones veganas; y a partir de las 17:30 h en la de

Street Food, con platos elaborados y saludables. 

El horario detallado de comidas es
el siguiente:
08h Desayunos de bollería artesa-
nal acompañada de café de espe-
cialidad.
10.30 h Brunch (viernes, sábado y
domingo) 12.30 h Lunch 17.30 h
Street Food
Por la noche hay música y se

puede tomar algo en un ambiente
muy agradable.
Así que, acércate a Mona Negra y
descubre una gastronomía fresca y
saludable, pensada para que dis-
frutes junto al mar.
Mona Negra Street Food
Avinguda dels banys 39 
Telf. 936 33 68 74



12

Festa Major d’Estiu 
LA VOZ AGOSTO 2019

PR
OG

RA
M

A 
FE

ST
A 

M
AJ

OR
 D

’E
ST

IU Sábado, 17 de Agosto

Prepárate para disfrutar de 6 horas de adrenalina y diver-
sión. Sumérgete en un pueblo invadido por los zombies y
lucha por sobrevivir.

Siéntete el protagonista de tu propia película de zombies.
Corre, ayuda, consigue información, esquiva.
Si te muerden, pasa al lado zombie y... ¡Sé tú el cazador!

¿Te lo vas a perder?
Más información en www.survivalzombie.es
Punto de Venta:
Kinderland, c/Bisbe Urquinaona, 34

Feliz Fiesta Mayor a los vecinos de
Castelldefels

La merceria del teu barri
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17 d'agost
10 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-kung, a
càrrec de l’escola de Tai-txi Joanyinyang, al
parc de la Muntanyeta.

12 h Megafesta de l’escuma a càrrec de la
companyia Més Tumàcat, amb canó d’es-
cuma de colors, a la plaça Neus Català
(espai davant la Biblioteca Ramon
Fernàndez Jurado). Cal portar banyador i
tovallola.

19 h Actuació de Pop per xics que aquest any
presenta un NOU ESPECTACLE amb temes
propis i un nou disc dirigit per David Rosell,
el qual ha gravat i produït artistes com
Txarango i Catarres entre d’altres. Pop per
xics és energia, il·lusió i diversió. Al c/ Bisbe
Urquinaona, 19-21 davant de la Biblioteca.

19.30 h Classe oberta de Swing (Lindy Hop) a
càrrec de BALLUGA’T, a la plaça de
l’Església.

21.30 h Paella popular a càrrec de la
Federació d’Associacions de Veïns de
Castelldefels, amb la col·laboració del
Centre Cultural Al Alba, al parc de la
Muntanyeta. Aforament limitat a 1000 per-
sones. Preu: 3 €. Els beneficis es destina-
ran a l’Associació Espanyola Contra el
Càncer (AECC).
Venda de tiquets:
• FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS VEÏNALS
DE CASTELLDEFELS. Rambla Blas Infante,
13. 673 03 36 39. De dilluns a dijous de
17 a 19.30 h i divendres de 10.30 a 14
hores (excepte mes d’agost).
• ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LLUMINETES.
Passeig Garbí, 125 • 657 447 586
• CONDIS • Rambla Blas Infante, 9. De
dilluns a dissabte 9 a 14 i 17 a 21 h
• ASESORÍA BYR • C / Major, 29. De
dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
• BAR ESTADIO • C / Ma Aurelia Capmany,
13. De dilluns a diumenge de 8.30 a 23 h
• AGRUPACIÓ DE CULTURA POPULAR DE
CASTELLDEFELS. Av. Lluís Companys, 16 •
De dimarts a dissabte de 10 a 18 h
• CENTRO CULTURAL ANDALUZ AL ALBA •
679 500 851.
• IDA NAILS. C / Arcadi Balaguer, 68
• MUEBLES SERRANO. C / Església, 55
• El mateix dia: parc de la Muntanyeta des
de 3 hores abans de l’esdeveniment.

22.30 h Encesa de bengales de tots els assis-
tents al sopar, al parc de la Muntanyeta.

Activitat de convivència organitzada per la
Federació d’Associacions de Veïns de
Castelldefels. Les bengales es repartiran al
mateix parc de la Muntanyeta.

De 22 h a 4 h Survival Zombie. Sis hores de
supervivència zombie pels carrers i equipa-
ments de la ciutat. Zombies, militars,
supervivents…, completeu les proves que
anireu trobant per la ciutat i sobreviviu a
l’apocalipsi. Si no heu sentit parlar d’a-
quest esdeveniment de supervivència, no
hauríeu d’estar vius.
Punts de venda: Kinderland, c/ Bisbe
Urquinaona, 34.
Online: www.survivalzombie.es.
Amb la col·laboració del Gremi d’hostaleria
de Castelldefels.

22.45 h Arriba la festa Back to 80’s! al parc de
la Muntanyeta.  Un homenatge als millors
temes dels 80’s, les boles de vidre, les tor-
nades rodones i el ball sense prejudicis.
Amb una cabina de luxe el nostre Dj punxa-
rà “ the very best of “ amb grups destacats
com: Duran Duran – Spandau Ballet –
Sigue Sigue Sputnik – New Order –
Baltimora – ABC – Yazoo – Joy Division –
Depeche Mode – The Cure – Mecano –
Madonna – A Ha – La Unión – Etc. Una
festa que farà caure la llagrimeta a més
d’un … Perquè “All you need is Pop!!!”
A continuació sessió de DJ Cuki d’Light.
Sessió canalla i divertida amb un mashup
de pop, cumbia, indie i hits disco i dels
60’s. Parc de la Muntanyeta

00.30 h Actuació de The Show Time, a la plaça
de l’Església. Amb les versions dels millors
èxits de les darreres quatre dècades -
Bruno Mars, Cher, Donna Summer, ABBA,
Tina Turner, Michael Jackson, Queen, U2,
Guns N’ Roses, Europe, Bon Jovi o AC/DC,
entre una infinitat de les millors bandes
internacionals i nacionals-. Un directe on
tot és possible!
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Degusta Castelldefels

Diumenge, 
18 d'agost
De 9.30 a 14 h XIX Torneig d’escacs de Festa
Major. Partides ràpides al parc de la
Muntanyeta. Trofeus per als primers classi-
ficats per categories. Bases del torneig:
www.ajedreznd.com. Inscripcions: fins al
10 d’agost a: clubescacscastefa@hot-
mail.com

10 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-kung, a
càrrec de l’escola de Tai-txi Joanyinyang, al
parc de la Muntanyeta.

D’11 a 14 h Espai de joc lliure i creatiu 0-6 “La
carpa de Tata Inti”, espai de joc lliure i cre-
atiu per a infants de 0 a 6 anys i les seves
famílies, que convida a la descoberta, la
socialització i l’aprenentatge en un entorn
lúdic i creatiu en família i Jocs gegants
amb valors i cooperatius per a infants
entre 4 i 12 anys i les seves famílies, al c/
d’Arcadi Balaguer, 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 desitjades i esperades, al parc
de la Muntanyeta. Es recomana portar
roba vella. Inici de venda de bosses de pols
de colors al matí. Les primeres 500 perso-
nes que comprin bossetes en tindran una
altra de regal.

De 19 a 21 h 9è Circuit vòlei-platja Svatour, a la
platja entre el c/7 i el c/5. Organitzat per
Sport Volei Amateur Tour.

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

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
inversa. Parades: c/ Santiago Rusiñol can-
tonada amb c/Pintor Serra i Santa i pg. de
la Marina cantonada amb c/11.

23.45 h Concert de fi de festa amb el grup de
versions ABBA. Aquest grup és el més digne
successor d’un grup que, desafortunada-
ment, va abandonar la seva ca rrera i inter-
pretaran totes les cançons que el públic
espera amb gran nostàlgia, trans metent la

màgia i la dolçor que tant ca racteritzen
ABBA. Si de viure un somni del passat es
tracta, ningú millor que ells ens ajudaran a
aconseguir-ho. A la pl. de l’Església.
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o en moto.

NOVEDAD
A l q u i l e r
de motos

Podología deportiva
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La podología deportiva estudia el gesto
deportivo de la actividad a realizar,
teniendo en cuenta el terreno donde se
ejecuta  y el calzado para practicarlo.
Los estudios de la marcha nos facilitan
la información necesaria sobre las alte-
raciones biomecánicas que generan
lesiones y dolor.
El pie del deportista sufre lesiones a
todos los niveles:
A nivel biomecánico: donde se incluyen

factores tales como el gesto deportivo
y/o alteraciones que afecten al aparato
locomotor, especialmente el miembro
inferior, mediante el estudio de las pre-
siones y su filmación, donde puede
verse afectado el rendimiento del depor-
tista.
A nivel dermatológico: la piel en ocasiones
sufre heridas, ampollas y hematomas.
De igual forma sucede en las uñas, que
se ven comprometidas por traumatis-
mos repetitivos que en ocasiones pue-
den provocar su pérdida. Es importante
hacer hincapié en el control del sudor
mediante calcetines de fibras naturales,
el secado minucioso del pie, especial-
mente entre los dedos, y la aplicación
de productos que absorban el sudor, si
fuera necesario.
A nivel vascular: el dolor vascular o la

enfermedad vascular periférica es una
enfermedad de los vasos sanguíneos
que irrigan las piernas y los pies, y que
provoca un estrechamiento y endureci-
miento arterial. Esto genera una dismi-
nución del aporte sanguíneo, que oca-
siona lesiones en nervios y tejidos.
A nivel neurológico: la afectación neuroló-
gica deriva en una alteración que puede
ser grave dependiendo de la marcha y el
equilibrio del paciente que comprome-
ten movimientos de la vida cotidiana
tales como andar, subir o bajar escale-
ras, y que provoca limitar gravemente la
etapa deportiva.
Todos los niveles descritos anteriormen-
te pueden coexistir en un mismo cuadro
clínico o paciente.
Por todo lo anterior, es importante
hacerse revisar los pies por un podólogo
como mínimo una vez al año, o algunas
revisiones más en función de las necesi-
dades que deban tratarse.
Un diagnóstico precoz, así como el ase-
soramiento correcto del calzado y entre-
namiento en la vida de un deportista,
puede suponer un punto de inflexión
positivo sobre el rendimiento de éste. 
Alicia López Bonilla 
Col.  838-08-1431
Miembro del Col.legi Oficial de Podòlegs de
Catalunya

La podología es la rama de la medicina que estudia el comportamiento y
las afecciones del pie, así como el tratamiento que hay que aplicar. El pie
es una estructura ósea compuesta por 26 huesos, 33 articulaciones y más
de 100 músculos y ligamentos.
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Degusta Castelldefels

Activitats esportives
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Dijous, 15
19.30 h Partit de futbol entre UD Vista Alegre i UE
Castelldefels, al Camp municipal Can Vinader, Rambla
Blas Infante, 2

Dissabte, 17
De 19 a 2 h Concurs de pesca de Festa Major a la
platja de Castelldefels, entre el c/ dels Navegants i l’av
República Argentina. Organitzat per la Societat
Esportiva Pesca Marítima de Castelldefels.

Dissabte, 17 i diumenge, 18
De 19 a 21 h 9è Circuit vòlei-platja Svatour , a la platja
entre el c/7 i el c/5. Organitzat per Sport Volei
Amateur Tour.
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La Llegenda del Gar-i-Got
L'espectacle amb efectes especials de llum, foc i pirotècnia tornava el passat 3 d'agost a ser el millor pròleg per a la Festa Major 2019

Ramon Josa, fotografia



Los mejores jamones ibéricos del territorio nacional, elegidos y seleccionados por los hermanos Galiot
para dar a sus clientes las mejores piezas seleccionadas en origen Guijuelo, Extremadura y Jabugo.
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Ramon Josa, fotografia
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El equipo de profesionales de
IDEALOG os desea una

Feliz Fiesta Mayor

Sabor de Gràcia son una auténtica institu-
ción de la rumba catalana. El grupo lide-
rado por Sicus Carbonell, que se ha
pasado dos años celebrando sus veinte
años en los escenarios con versiones
tan emblemáticas como "Loco por ti" o
"De un tiempo, de un país", presenta
ahora “Sabor a Peret”, un gran homena-
je al Rey de la Rumba catalana, que
recoge sus grandes éxitos nacionales e
internacionales. El disco incluye los
grandes clásicos de Peret: desde "El
muerto vivo" hasta el "Borriquito",
pasando por "Una lágrima", "Gitana

hechicera" o "El medio amigo". Historia
viva de la rumba con unos de sus mejo-
res representantes y a ritmo de ventila-
dor.

Sicus Carbonell (Sabor de Gràcia): "Cantar
a Peret es un premio"

¿Por qué este homenaje?
Porque Peret era uno de los grandes y
cantarle es un premio. Poder mostrar
sus canciones a otras generaciones es
una manera de hacer más grande la
rumba catalana

Viernes, 16 de agosto, 23.30 h - Plaça de l´Església
Actuación de SABOR DE GRÀCIA y LOS MANOLOS

Los orígenes de Los Manolos se
remontan a finales de 1989,
cuando diez amigos de
Barcelona, aficionados a la
rumba catalana, comenzaron a
practicar este género combinán-
dolo con instrumentos y actitud
rockera.

En su repertorio se incluían rum-
bas de Peret y Gato Pérez, adap-
taciones de temas no rumberos
("All My Loving", "Strangers In
The Night" o "El meu avi", por

ejemplo) y algunas canciones de
creación propia como "Esa
rumba va", "Dame un beso" o
"Hazme un francés, Inés".

Sus actuaciones y su ‘look’, com-
puesto por trajes con la solapa
de la camisa tipo avión, pantalo-
nes con pata de elefante, gafas
de sol de espejo y patillas posti-
zas, llamaron la atención de la
multinacional RCA (BMG-Ariola),
que los fichó tras actuar en una
fiesta verano.
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Los directivos de 
FELSCAR

saludan a los vecinos
de Castelldefels en
esta Fiesta Major

Sábado, 17 de agosto, 19 h - delante de la biblioteca
Actuación de POP PER XICS

Pop per xics és un grup
d’animació musical per a
tota la família, modern i
actual, que en els últims 4
anys s’ha convertit en un
referent a tot Catalunya.
Aquest any Pop per xics
presenta un NOU ESPEC-
TACLE amb temes propis i
un NOU disc . POP PER
XICS ÉS ENERGIA,
IL·LUSIÓ I DIVERSIÓ.

ELS  MÚSICS
Cinc músics d’alt nivell, un
titellaire i altres personat-
ges són els encarregats
d‘interpretar de forma
divertida i pedagògica les
cançons més emblemàti-
ques de la música Pop,
versionant les lletres i afe-
gint el toc personal de Pop
per Xics. PR
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Viernes, 30 de agosto
21 h Gran sardinada popular
22 h Pregón a cargo de Marc Leirado Millán
(Periodista, presentador en Tele 5 y Cuatro)
22.00 h Concierto Nuevas Promesas “Mireia Camacho”
22.30 h Música en directo Damián Pola
Music – Showman
01 h Discoteca móvil

Sábado, 31 de agosto
10 h Mercadillo intercambio infantil
10 h Exhibición y meditación – AASAF.
22.30 h Concierto orquesta Pentagras
01.30 h Discoteca móvil

Domingo, 1 de septiembre
10 h IV Encuentro y recorrido de coches de época 
11 h Exhibición de Mugendo Juan XXIII
13 h Fiesta de la espuma de colores
14 h Sorteo de Regalos
14.30 h Gran Paellada popular
18.00 h Exhibición Country Rafael Casanovas
19 h Cuadro de Baile de la Casa de Andalucía 

de Viladecans
Durante los tres días de Fiesta habrá servicio de bar con
refrescos y bocadillos (Colaboración Bar Chiringuito). Además,
hinchables y distintos juegos infantiles.
Lugar actividades: Parque de los Cipreses
Presentador: Pepe Soto

Programa de la Fiesta Mayor del barrio Els Canyars
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XXXI Mostra de Cuina de Castelldefels
La trobada anual dels principals restauradors de Castelldefels arribarà a
Castelldefels el proper 28 de setembre al Parc de la Muntanyeta, organitzat
pel Gremid´Hostaleria de Castelldefels i l'Ajuntament.

Aquest any celebrem la 31a edició de la Mostra de Cuinai comptarem amb
un ampli ventall d´activitats de caire familiar a més a més de les millors pro-
postes culinàries dels principals xefs de la ciutat.Comptem amb la partici-
pació de:

La Mostra de Cuina integrarà diferents activitats complementàries d'hostaleria,
comerç i oci, orientades a dinamitzar i amenitzar el dia com el concert de
TarracoSufers. Contarem amb servei de fotomaton perquè se'emportin un entran-
yable record personalitzat.

M
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BAR BON-FI / FREDDY
BEACH CLUB EL PÈNDUL
CANYARS PASTISSSERS
CASANOVA BEACH CLUB
CHIRINGUITO ANANDA
CHIRINGUITO ANCLA BY FETEN
CHIRINGUITO CARITA MORENA
CHIRINGUITO CBC 
CHIRINGUITO TIBU-RON 
COFRADIA GASTRONIMICA MES ONZE
CREPIOTE
ESCOLA D´HOSTALERIA DE CASTELLDEFELS
FRUTAS ANTONIO
GALIOT
GRAN HOTEL REY DON JAIME-HOTEL PLAYAFELS-HOTEL
CIUDAD DE CASTELLDEFELS 
(GRUP SOTERAS)
PETIT BRUTAL
RESTAURANT ANDALUCÍA
RESTAURANT EL ELEFANTE
RESTAURANT EL SITIO
RESTAURANT FETÉN
RESTAURANT MARAE
RESTAURANT MASALA INDIE
RESTAURANT PIZZERIA MONTEVIDEO
RESTAURANT SOLRAIG
RESTAURANT SUSHI CHEF
RESTAURANT UN LUGAR
RESTAURANT WOK CHEF
SUNSET RISTO-BAR CASTELLDEFELS
SUPERMERCATS DE LA CARN  PIC 
TIBU-RON BEACH CLUB 
TONI´S RESTAURANT ECOLOGICO
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Actuaciones musicales junto a la playa de
Castelldefels para disfrutar de las noches de
verano.

Actividad Gratuita.
Lugar: Plaça de les Palmeres

23-agosto  Brigit and The Coolers 
24-agosto  Ismael González 
30-agosto  Mala Vida 
31-agosto  Jungle Boogies

Cinema entre Palmeres 2019

Actividad Gratuita.
Lugar: Plaça de les Palmeres

Jueves 22 agosto: Los increíbles 2
Jueves 29 agosto: Superlópez

OC
IO Castelldefels recupera el Trenet

per apropar turistes i veïns als
espais emblemàtics de la ciutat
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Festa de comiat de la
biblioplatja 2019 

30/08/2019  divendres
• 19 h

Festa de comiat de la biblioplatja 2019 amb el
concert de música infantil "A xalar" amb el
grup Trobadorets

Lloc: Biblioteca a la platja Carme Romaní

OC
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AGENDA DEPORTIVA
• 09:00-19:00  Setembre 20, 21, 22
Torneig de Vòlei Platja Voleiboom  (Lloc: Platja entre c/5 bis i c/7)
• 09:00-19:00  Setembre 6, 7, 8
Torneig de Vòlei Platja Voleiboom  (Lloc: Platja entre c/Masteler i
Xiringuito)
• 10:00-19:00  Setembre 21, 22
Regata Catamarà i patí a vela "53è Trofeu de plata"  (Lloc: Platja devant
Club Nàutic)



26

Festa Major d’Estiu 
LA VOZ AGOSTO 2019

Ponte tus pantalones
acampanados y tus zapa-
tos de plataforma y ven a
disfrutar de este especta-
cular tributo a ABBA, un
show deslumbrante que
repasa las canciones que
durante una década copa-
ron los primeros puestos

en las listas de éxitos. Tras
su aplastante victoria en
el festival de Eurovisión en
1974 con Waterloo, ABBA
se convirtió en un fenóme-
no global, encadenando
un éxito tras otro: desde
los ritmos que invitan a
bailar de Mamma Mia,

Honey y Take a Chance on
Me hasta baladas amar-
gas como Fernando y The
Winner Takes It All.
Este espectacular show
logra captar la esencia y el
estilo tan característico
del grupo sueco, de trajes
extravagantes, una puesta

en escena exuberante,
voces deslumbrantes y
armonías espectaculares
que convertían títulos
como Money, Money,
Money, Voulez-Vous y
Knowing Me, Knowing You
en temas universales de
la música pop.

Así que saca tu Dancing
Queen interior, grita Thank
You for the Music y ven a
celebrar que ABBA y sus
canciones están tan de
moda hoy en día como lo
estuvieron en el apogeo de
los pantalones con lentejue-
las y de las botas plateadas.

Domingo, 18 de agosto, 23.45 h -Plaça de l´Església
Concierto de fin de fiesta con el grupo de versiones ABBA
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La Torradeta de L´Ànec Blau  es un espacio ideal para
comer en familia y amigos

La Torradeta tiene una cocina
de mercado, donde ofrecen
un menú diario de lunes a
viernes al mediodía, con una
carta amplia para todos los
públicos con : platos combi-
nados, torradas, bocadillos,
hamburguesas.

El horario de atención al clien-
te es de 08.30h a 23 h, tanto
servicio de bar como de coci-
na. Desayunos, almuerzos,

meriendas y cenas.Se organi-
zan cenas de empresa, cum-
pleaños y celebraciones en
general.
En la Torradeta encontrarás
un trato cercano, donde el
cliente se encuentra como en
casa, desde la dirección de la
La Torradeta de L´Ànec Blau, os
desean una Feliz Fiesta
mayor de verano y los espe-
ran con una sonrisa para ofre-
cerles el mejor servicio.
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SummerQuack: Food&Music&Fun

Castelldefels es un espacio gratuito
y familiar donde tanto niños como
mayores disfrutarán de su momen-
to de ocio.
edades: 
– De 3 a 10 años: el Club Infantil,
con una programación que cambia
constantemente para ofrecer lo
mejor a los más pequeños de la
casa. Mientras ellos se divierten, tú
haces tus compras tranquila

OC
IO

Un espacio abierto al exterior con
foodtrucks, zona picnic, hamacas…
donde podrás disfrutar de música
en directo, actividades infantiles,
deportivas.  La mejor opción pre y
post playa para este verano. ¡Te
esperamos!

Fun Play Area en Ànecblau
El Fun Play Area del Centro
Comercial Ànecblau de
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Ramon Josa, fotografia

VENTA DE MULTIPRODUCTO PARA EL HOGAR
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