
Árboles de
Navidad, 
todos a 

precio de
fábrica

OFERTA
Árbol de Navidad

de 180 cm de alto

P r e c i o
15.99€

OFERTA
Árbol de Navidad

de 150 cm de alto

P r e c i o
11.99€

Castelldefels se viste de Fiesta
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¡Felices Fiestas! Bones Festes!!!

Un partidàs històric del futbol
base femení de Castelldefels 

UD VISTA ALEGRE - ALEVÍ FEMENÍ: 0-8 (Martina 3, Leire 3, Lucía, Paula). 

ESPORT

L'Aleví Femení  de la UE Castelldefels va
vèncer l'amistós disputat a Can Vinader
a finals d’octubre. Aquest partit va ser
significatiu, ja que per primer cop en la
història del futbol local dos equips cas-
telldefelencs de futbol base femení
s'enfrontaven, encara que fos sense
punts en joc. L'entrenadora Ruth Aurín

digué que "havia estat un partit maco".
Es va notar que les de l’Aleví estaven
més rodades, però el Vista Alegre és un
equip amb potencial físic i durant mol-
tes fases ho va posar difícil. El bloc,
però, es va consolidant i les noies de
l’Aleví cada cop se senten més còmo-
des. Cal seguir evolucionant.

A por el título mundial de
danza urbana

El pasado 9 de noviembre se celebraba el
Campeonato de España de danza urbana
"World of Dance Spain 2019" en el Palacio de
Congresos de Barcelona. La Asociación
Cultural Sueño Andaluz - Danzarte de
Castelldefels, junto a la escuela Dreambox
Dance Center de Viladecans, ha fusionado
sus dos equipos de categoría junior, UKAFE-
LLITOS e INDABOX, para participar en dicho
campeonato. UKABOX es el resultado de esta
fusión, y es el nombre del grupo que se llevó
el primer puesto con una coreografía que
fusiona flamenco con hip hop. 
Coreografiado por Yamila Jeannot, Encarni
Rodriguez, Javier Román y Joshua García.
Al quedar primeras, se han clasificado para

participar en la final mundial que se celebra
el año que viene en Los Ángeles, California,
donde estarán los mejores grupos y bailarines
del mundo. Pero al no haber federación de
este deporte, se tienen que costear todos los
gastos del viaje. Necesitan patrocinadores,
ayudas económicas o cualquier propuesta
que pueda hacer que este proyecto sea más
accesible para ellos.
Puedes contactar con ellos mediante este
email: operacionlosangeles@gmail o por la cuen-
ta de Instagram que han creado donde
podrás ver el vídeo de la actuación que les ha
clasificado y podrás ver también todo el pro-
ceso que recorrerán hasta conseguir su meta
@operacionlosangeles.
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¡Feliz Año Nuevo! Bon Any!!!
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Jesús Alonso-Zárate, vecino de Castelldefels,
recibe un importante galardón

En su 10ª Convocatoria, La Real Academia de Ingeniería entrega los Premios “Jóvenes Investigadores 2019”.

Jesús Alonso-Zárate ha sido galardonado
con el premio “Agustín de Betancourt y
Molina” por sus contribuciones a la
Ingeniería de Telecomunicación en el ámbito
del Internet de las Cosas. 
El ingeniero de telecomunicación, Jesús
Alonso-Zárate, del Centro Tecnológico
de Comunicaciones de Cataluña (CTTC)
y profesor asociado en la Universitat
Pompeu Fabra, ha sido galardonado
con el Premio “Agustín de Betancourt y
Molina”, por sus contribuciones a la

Ingeniería de Telecomunicación en el
ámbito del denominado Internet de las
Cosas. En este sentido, la Comisión de
Premios de la Real Academia de
Ingeniería ha valorado la relevancia de
su trayectoria como avalan sus indica-
dores en las actividades investigadoras
que ha llevado a cabo y, en particular,
en lo relativo a las publicaciones realiza-
das, dirección de proyectos europeos y
nacionales, patentes en explotación e
invitaciones recibidas en foros interna-

cionales. La Academia de Ingeniería es
una institución a la vanguardia del
conocimiento técnico, que promueve la
excelencia, la calidad y la competencia
de la Ingeniería española en sus diver-
sas disciplinas y campos de actuación.
Creada en 1994, siguiendo la tradición
de las reales academias, la Real
Academia de Ingeniería tiene a gala
haber sido la primera de ámbito nacio-
nal creada durante el reinado de S. M.
el Rey Juan Carlos I.

dijous 12 Desembre 
• 18.30-20
Tertúlia literària, llegim
Testament a Praga de
Teresa Pàmies. Modera
Montse Barderi, comis-
sària de l'Any Teresa
Pàmies 2019.  
(Lloc: Biblioteca RFJ:
Sala Margarida Xirgu)

diumenge 15 Desembre
• 08-14
Trobada de pesca "Las
Lentejas" 17ª edició
Lloc: Platja entre Av de
la Platja i c/Uruguai

dimecres 18 Desembre
• 19-20.30
Presentació dels llibres
"Castelldefels ante el
Comité de Actividades
Antiestadounidenses.
Washington, 12 de abril
de 1940" (Vol. I i II) a
càrrec de l'autor local
Alfonso López Borgoñoz,
GREHIC
Lloc: Biblioteca RFJ:
Sala Margarida Xirgu

AGENDA
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Els comerciants i empresaris us desitgen
unes bones festes!

Concurso de Escaparates
con iluminación sostenible
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El mejor Escaparate Navideño 2019
El objetivo de este certamen es promocionar los establecimientos de la
ciudad y buscar la implicación del tejido comercial para crear un ambien-
te navideño con iluminación sostenible por medio de los escaparates de
Castelldefels. 
1) Podrán participar todos los comer-
cios de Castelldefels, es gratuita la ins-
cripción e imprescindible para poder
visitar el jurado los distintos estableci-
mientos.  Inscripción hasta el 14-12-19.
2) Se deben especificar los datos del
establecimiento, horario de apertura al
público y la persona de contacto. El
escaparate debe estar visible desde el 20-
12 al 07-01-19. Por correo electrónico:
lavoz@lavoz.cat
3) El jurado está compuesto por 8 per-
sonas, 2 de la Concejalía de Comercio,
2 personas de La Voz de Castelldefels,
2 del Gremio de Comerciantes de
Castelldefels  y 2 personas de la
Associació Veïnal Montmar.
4)Los premios serán un espacio de
publicidad en el periódico local La Voz
de Castelldefels: Primer premio, media
página de publicidad; segundo premio,
un pie de página del establecimiento; y
el tercero, 1/8 de página modelo de tar-
jeta de visita. 
5) Y un premio especial Iluminación
Sostenible, con un publirreportaje
dedicado al ahorro energético:
a) Obtener el mejor efecto lumínico con
el menor consumo mediante luminarias
LED.
b) La obtención de energía mediante
fuentes limpias.
c) La utilización de sistemas de control
para graduar el tiempo de encendido y
la potencia de la instalación. En una
graduación de intensidades la marca
de luz también es un elemento compo-
sitivo.

d) El aprovechamiento de reflexiones y de trans-
parencias de las fuentes de alumbrado utilitario
como farolas o  letreros.
6) La decisión del jurado será inapelable y se
reserva el derecho de admisión, se examinarán
debidamente los comercios, efectuando una
calificación minuciosa de los escaparates. 
ORGANIZA: 
La Voz de Castelldefels
COLABORAN:
Concejalía de Comercio del Ayuntamiento
Gremio de Comerciantes de Castelldefels.
Generalitat de Catalunya
Associació Veïnal Montmar
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Las "XVI Trobades Gastronòmiques" de Castelldefels  se celebran
en el nuevo Restaurant El Embarcadero- Hotel Playafels
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El chef Sergi Cócera del Grupo
Lancaster se enfrenta a un
nuevo proyecto al frente del res-
taurante El Embarcadero. La
brisa del Mediterráneo está en
cada plato de este chef que
reconoce iniciar un nuevo pro-
yecto vital y profesional.

Cocina mediterránea y produc-
tos de la tierra. De la semilla al
plato. El restaurante tiene
como origen la cocina medite-
rránea y ofrece en su carta pla-
tos de vocación tradicional. Una
propuesta basada en la calidad
de los mejores productos.

El espacio
El periódico “La Vanguardia”
del domingo 19 de julio de
1931 se hacía eco fotográfico
de la inauguración de un
embarcadero en la playa de
nuestra ciudad, frente a un res-
taurante y a una serie de balne-
arios, en una zona que se
corresponde con la del actual
Restaurant El Embarcadero. 

La suerte llega si la trabajas y la
trayectoria de Grupo Lancaster
en el sector de la hostelería se
podría resumir precisamente
en la cultura del trabajo y en la
pasión por la gastronomía.

Actualmente, el Grupo cuenta
con seis locales entre
Castelldefels y Gavà Mar que,
día tras día, dan servicio a cen-
tenares de personas. En todos
y cada uno de ellos, la filosofía
es la misma: enamorar el pala-
dar de todos los comensales
que les visitan. Las cosas bien
hechas son el resultado del tra-
bajo incansable del  equipo de
cocina capitaneado por el chef
Sergio Cócera, quienes se
esfuerzan diariamente en
mimar el producto y presentarlo
de la mejor manera a todos los
clientes que a diario les brindan
su confianza.
Cócera ha trabajado junto a
algunos de los mejores cocine-
ros del mundo: en El Bulli de
Ferran Adrià, El Celler de Can
Roca y junto a Juan Mari Arzak.

Un año más, se ha celebrado la cena anual de clausura de las actividades, en esta ocasión con una cena en el restau-

rante Embarcadero del Hotel Playafels. El Gremio de Hostelería de Castelldefels y Baix Llobregat ha cerrado el año gastro-

nómico con una conferencia a cargo del chef Paolo Casagrande, del Restaurant Lasarte y Oria. La velada ha incluido,

además, la entrega de los premios y reconocimientos otorgados por el Gremio.

Sergi Cócera con su equipo

* Nuevo Restaurant El Embarcadero

* Sergí Cócera, la alcadesa, María Miranda, el
chef Paolo Casagrande y Manuel Chumillas, presi-
dente del Gremio de Hosteleria de Castelldefels y
Baix Llobregat

Fotos: Gremio de Hosteleria 
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Restaurante LA CANIJA, ¡sigue sumando premios!

Todo un éxito para Mery Mellado, que gestiona desde hace cuatro años un restaurante

de premio junto a su gran equipo, han hecho que La Canija no sea un sitio cualquiera, es

un lugar con personalidad y sin duda con mucho arte.

Una vez vez más La Canija vuelve
a brillar en las XVI Trobades
Gastronòmiques de Castell-
defels, recibiendo el primer pre-
mio de la tapa 2019 otorgado por
el jurado profesional y la mejor
ruta tapa 2019 otorgado por el
público. 

Ya no es casualidad que haya
recibido tantos galardones, ya
que hace 4 años que abrió sus
puertas y ha cosechado premios
desde el primer año de apertura
2016: La Tapa más original,
2017: La Tapa más original,
2017: Mejor Ruta de laTapa,
2017: “Tenedor de Oro” mejor
restaurante Castelldefels 

2018: 2º premio Ruta Tapa 2018:
1er premio Mejor Menú
Gastronómico.

Es un restaurante del que todo
el mundo habla por su propues-
ta gastronómica y por todo en
general...La Canija no es un sitio
cualquiera sino como se puede
leer en la presentación de su
carta,  su cocina es otro rollo...
porque comer mola y les encan-
ta hacernos disfrutar, resumien-
do no hacen raciones, no son
tapas...,tampoco son típicas...,
simplemente es La Canija.

Paseo Marítimo, 214-216
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Desembre 15, Gener 5, 19
Febrer 2, 16 Març 1, 15
• 10-14h
Mostra de pintura al
carrer. Artists plástics de
Castelldefels
Lloc: Plaça de les
Palmeres

Desembre 12, 16, 19
• 09.30-10.30h

17.30-18.30
Sessió informativa per a
la inscripció a la Borsa
de Treball

Cal portar la fitxa d'ins-
cripció emplenada que li
lliurarem a la recepció
de La Guaita.

AGENDA

Les obres de remodelació de la carretera comarcal
C-245 començaran a finals de l'estiu de 2020
Generalitat, AMB i cinc ajuntaments, entre ells Castelldefels, han signat avui l'acord de col·laboració per impulsar el projecte d'integració urbana
i de millora de la mobilitat a la carretera C-245. El projecte aposta especialment pel carril bus i la via ciclista. Comportarà la reurbanització inte-
gral de l'Avinguda Constitució

El Departament de Territori
Sostenibilitat, l'Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB), els ajunta-
ments de Castelldefels, Gavà,
Viladecans, Sant Boi i Cornellà, i
l'empresa pública Infraestructu-
res.cat han formalitzat  l'acord de
col·laboració per impulsar i posar
en marxa les obres  projecte d'inte-
gració urbana i de millora de la
mobilitat de la carretera C-245 al
seu pas per aquests municipis.
L'acte ha comptat amb la participa-
ció, entre les corresponents perso-
nalitats, de l'alcaldessa de
Castelldefels, Maria Miranda, la
regidora d'Urbanisme i Obres,
Candela López, i el regidor de Via
Pública, Nico Cerpa.
L'actuació reconvertirà l'antica car-
rretera comarcal C-245 en un veri-
table espai i metropolità. Aquesta
transformació també inclourà la
construcció d'un carril bus i un
carril bici en el traçat d'aquesta via
pels cinc municipis. 

A Castelldefels, el projecte suposa-
rà la transformació integral de l'a-
vinguda Constitució i la plaça
Colom.
L'obra comportarà una inversió de
39 MEUR, que finançaran la
Generalitat (10 MEUR) i el món
local i l'AMB (29 MEUR). Es preveu
que els treballs es licitin en les prò-
ximes setmanes i comencin a
finals de l'estiu vinent i uns 24
mesos de duració.
El nou projecte afavorirà l'oferta i la
competitivitat del transport públic i
contribuirà a la millora de la quali-
tat de l'aire de la regió metropolita-
na de Barcelona així com la millora
de la intermodalitat, amb la cons-
trucció d'estacions d'intercanvi. Els
carrils bus i bici facilitaran la
correspondència amb les esta-
cions de Rodalies de Castelldefels,
Gavà, Viladecans i Cornellà, i amb
la L5 del metro i el Trambaix a
Cornellà
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Els comerciants i empresaris us desitgen
unes bones festes!
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Món Gastronòmic, todo un mundo dedicado a la cocina y la nutrición
Món Gastronòmic es un espacio poli-
valente y alternativo dedicado a
disfrutar de experiencias únicas a
través de la gastronomía. 
Un lugar de referencia para los
amantes de la cultura saludable
en todas sus versiones, convirtién-
dolo en un círculo social entre ali-
mentación, deporte y encuentros
sociales privados gastronómicos.
Talleres cena, comidas y eventos
bajo reserva. Restaurante con cita
previa. Consta de una cocina cen-
tral, y una sala /bar de reuniones.
El escenario perfecto para apren-
der y disfrutar con un elemento
central, la cocina. Un lugar versátil
y moderno, adaptable para cada
ocasión situado en el centro de
Castelldefels.
En Món Gastronòmic quieren que
usted se sienta como en su casa,

en un ambiente distendido y cerca-
no donde la conversación pasa a
ser una parte más del menú. Al
abrir su cocina, pretenden enseñar
su proceso de trabajo, sin artificios
ni engaños. Una cocina elaborada
desde el mimo y el detalle, desde
la honestidad. Món Gastronòmic
ofrece los siguientes servicios:
Celebraciones privadas y cumplea-
ños. Talleres gastronómicos y talle-
res a la carta. Regala un curso / take
awake/ box. Extraescolares de coci-
na de 6 a 12 años. Catering para
entidades deportivas y colectivida-
des. Catering para eventos priva-
dos. Experiencias y actividades
para empresas.
Presentaciones y alquiler del espa-
cio entidades deportivas. Y tam-
bién campamentos gastronómicos
de verano y nutrición deportiva.
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Festa Major d’Hivern 
Fira Medieval Castrum Fidelis
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ADimecres 4 de desembre

18 h Presentació del llibre Castelldefels y Carlomagno de Javier
Clemente, editat pel GREHIC, a la Sala Margarida Xirgu de
la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado.

Dijous 5 de desembre
D'11 h a 14 h i de 17 h a 21 h Mercat medieval a la plaça de
l'Església i voltants.
13 h Titelles a càrrec de Teatro Infinito. Escenari plaça de
l'Església.
18 h Espectacle Tarda de teatre i música, a càrrec de la com-
panyia Els Principiants de la Gent Gran, al Teatre Plaza.
Entrada gratuïta. Recollida d’entrades a la taquilla, el
mateix dia de la funció. Aforament limitat.
20.15 h Titelles a càrrec de Teatro Infinito. Escenari plaça de
l'Església.
21 h Trobada sopar d’entitats i de voluntariat al Centre Frederic
Mompou de Castelldefels. 

TOT EL DIA
Activitats itinerants i espectacles musicals a càrrec de les companyies:
Fills de Feu, Wyrdamur, Barzonia, Losinfuste, Teatro infinito i
Valacirca. Entorn del mercat.

Castell de Castelldefels. Campament medieval
Campament de cavallers. 
Exhibició de lluites 13.15 h, 16.45 h i 18.30 h
Exposició d'armes antigues
Exposició d'elements de tortura medievals
Taller de ferreria
Espai infantil amb jocs gegants,  escola de cavallers i circuit d'ha-
bilitats

Espai de jocs infantils 1
Cantonada c/ Església amb c/ Tomàs Edison
Jocs gegants
Castell inflable

Espai de jocs infantils 2
Pati antiga escola Lluís Vives.  Cantonada c/ Església amb c/
Primer de Maig
Espai de titelles: Caseta dels somnis
Tallers infantils

Divendres 6 de desembre
9 h  38a Pujada al Castell de Castelldefels. Distància 5 km. 
Inscripcions per Internet: (fins a 1.000 corredors/es, fins al
dimarts 3 de desembre). 
Amb xip propi (groc): 3 €. Amb lloguer de xip: 5 €
Inscripcions presencials: només el dijous 5 de desembre, a
l’Oficina de Turisme de la Platja, pg. Marítim, 155 (interior) de 16 a
20 h.
Amb xip propi (groc): 5 €. Amb lloguer de xip: 7 € 
Sortida i arribada:  la sortida serà a les 9 hores des de l’Oficina de
Turisme de la Platja, pg. Marítim, 155 (interior) i l’arribada, al
Castell. (Temps màxim. 50 minuts)  
Curses infantils  *Les curses infantils són gratuïtes.
Atletes: Les curses infantils estan destinades a infants nascuts
entre 2008 i 2013 (ambdós inclosos).
Comencen a les 10.15 h, després de la cursa de 5 km i la sortida
i arribada és a la pl. del Castell.
Les inscripcions a les curses infantils es faran només PRESENCIAL-
MENT a la recollida de dorsals (dijous 5 de desembre) a l’Oficina
de Turisme de la Platja, pg. Marítim, 155 (interior) o abans de les
curses a la plaça del Castell (divendres 6 de desembre).

Més informació i inscripcions: corcastelldefelsrunners.org i en xip-
groc.cat
Per a més informació consulteu el Reglament de la 38a Pujada al
Castell al web: corcastelldefelsrunners.org  

De 10 h a 14 h Jornada de portes obertes de la planta noble de
l'Ajuntament. Commemoració dels 40 anys d’ajuntaments
democràtics. Visiteu la planta noble de l’Ajuntament i feu
un recorregut inèdit a través dels documents dels primers
ajuntaments democràtics de Castelldefels. 

10.30 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-kung, a càrrec de l’es-
cola de Tai-txi Joanyinyang, 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 i de 17 h a 21 h Mercat medieval a la plaça de
l'Església i voltants.

11.15 h Espectacle itinerant: Bufones. A càrrec de Losinfuste.
Inici a l'escenari plaça de l'Església.

11.45 h Abanderats de Tortosa. Plaça de l' Església.

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

12.45 h Titelles a càrrec de Teatro Infinito. Escenari plaça de
l'Església.

13 h Tothom cap al torneig! Desfilada de cavallers, músics i
acompanyants cap al parc de la Muntanyeta. Itinerari: c/
Pintor Serra i Santa, c/ Santiago Rusiñol, c/ Dr. Trueta i parc
de la Muntanyeta. 

13.30 h Torneig  a cavall. Parc de la Muntanyeta.  Gran rebu-
da als cavallers participants per part dels Abanderats de
Tortosa.

16.30 h Torneig  a cavall. Parc de la Muntanyeta.  Gran rebu-
da als cavallers participants per part dels Abanderats de
Tortosa. 

16.45 h Titelles a càrrec de Teatro Infinito. Escenari plaça de
l'Església.

17.30 h Taller sobre fengshui de Nadal, prediccions segons el I
Ching per l’any de naixement sobre les característiques que
dominen l´any 2020,  a càrrec de l'escola de Tai-txi
Joanyinyang, al centre Frederic Mompou. Taller en què
podreu aprendre com decorar la casa de forma harmònica
per a la celebració del Nadal, la distribució de comensals,
la influència de l'arbre de Nadal, etc. i saber como es mou
l’energia el proper any 2020, que correspon a l’Any de la
Rata segons l’horòscop mil·lenari xinès.  Cal fer inscripció
prèvia al c/e: joan@joanyinyang.com

18.15 h Espectacle itinerant: Urko i Ares. A càrrec de
Losinfuste. Entorn del mercat.

19 h Abanderats de Tortosa. Plaça de l'Església.

20 h Havaneres amb el grup Son de l’Havana, al Teatre Plaza.
Havaneres, rumba, música catalana d’autor, balades, val-

sos mariners, son cubà, tango i bolero, etc. un repertori
variat i d’extraordinària qualitat ple de matisos nous, fusió
en ritmes i harmonies. Entrada gratuïta. Cal recollir l’entra-
da anticipada a l’OAC, o bé a la taquilla, el mateix dia de la
funció. Aforament limitat. En finalitzar, se servirà rom cre-
mat.

20.45 h Espectacle de tancament: Fuego Valirio, a càrrec de
Losinfuste. Escenari plaça de l'Església.

21 h Assaig especial dels Castellers de Castelldefels de
l’Agrupació de Cultura Popular a l’edifici de l’Agrupació (av.
Lluís Companys, 16). 

De 23 a 1.30 h Nit de festa amb música i servei de barra a
preus populars a l’edifici de l’Agrupació (av. Lluís
Companys, 16). Obert a tothom.

TOT EL DIA

Activitats itinerants i espectacles musicals a càrrec de les compan-
yies: Fills de Feu, Wyrdamur, Barzonia, Losinfuste, Teatro infinito, i
Valacirca. Entorn del mercat.

Castell de Castelldefels. Campament medieval
Campament de cavallers. Exhibició de lluites 11.30 h i 19.30 h
Exposició d'armes antigues
Exposició d'elements de tortura medievals
Taller de ferreria
Espai infantil amb jocs gegants,  escola de cavallers i circuit d'ha-
bilitats
Espai de jocs infantils 1
Cantonada c/ Església amb c/ Tomàs Edison
Jocs gegants
Castell inflable
Espai de jocs infantils 2
Pati antiga escola Lluís Vives.  Cantonada c/ Església amb c/
Primer de Maig
Espai de titelles: Caseta dels somnis
Tallers infantils
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Vemos los escaparates cada vez que
salimos de casa, si nos falta algo no
cuesta nada bajar y comprarlo, sabe-
mos cómo se llama el dependiente y el
dueño ya conoce nuestros gustos.

Quizás el comercio del barrio no tenga
los ofertones de las grandes cadenas
(aunque también se apuntan a las pro-
mociones) o la variedad de marcas de
los gigantes de la distribución, pero su
proximidad, cercanía de trato o identi-

dad son ventajas con las que cuesta
competir.

El comercio local contribuye a la segu-
ridad en nuestras calles, mantenién-
dolas iluminadas día y noche, y evitan
la degradación de los barrios.

El comerciante local es el mejor emba-
jador de nuestro país para hacer llegar
a quienes nos visitan productos de
calidad y un trato único.

Comprar en el
comercio del barrio
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Dissabte 7 de desembre
10.30 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-kung, a càrrec de l’es-
cola de Tai-txi Joanyinyang, 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 i de 17 h a 21 h Mercat medieval a la plaça de
l'Església i voltants.
D’11 a 13 h Taller de country a càrrec del grup Castelldefels
balla country, a la plaça Vuit de març. 
11.15 h Abanderats de Tortosa. Plaça de l'Església.
12 h Espectacle itinerant: Bufones. A càrrec de Losinfuste.
Inici a l'escenari principal.
12 h Batucada a càrrec de Les Fills de Feu. Entorn del mercat.
12.45 h Titelles a càrrec de Teatro Infinito. Escenari plaça de
l'Església.
13 h Tothom cap al torneig! Desfilada de cavallers, músics i
acompanyants cap al parc de la Muntanyeta. Itinerari: c/
Pintor Serra i Santa, c/ Santiago Rusiñol, c/ Dr. Trueta i parc
de la Muntanyeta. 
13.30 h Torneig  a cavall. Parc de la Muntanyeta.  Gran rebu-
da als cavallers participants per part dels Abanderats de
Tortosa.
16.30 h Torneig  a cavall. Parc de la Muntanyeta.  Gran rebu-
da als cavallers participants per part dels Abanderats de
Tortosa. 
17.45 h Titelles a càrrec de Teatro Infinito. Escenari plaça de
l'Església.
18 h Espectacle itinerant: Urko i Ares. A càrrec de Losinfuste.
Entorn del mercat.
18.30 h Arribada dels grallers a la plaça de l’Església, des de la
plaça de l’Estació per l’avinguda 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 i Mostra de Balls Populars, i lliurament
de xumets. Durant una estona els més menuts podran lliu-
rar el seu xumet al gegant que prefereixin per deixar-lo
definitivament enrere!, a la plaça de l’Església.

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.

20 h Baixada de torxes, amb presència dels grups de recrea-
ció medieval. Drakonia, Valacirca, Les fills de Feu i Teatro
Infinito. Inici plaça del Castell, recorregut pel camí de ziga-
zaga fins a la pl. Neus Català. 
20.30 h Espectacle de tancament a càrrec de Fills de Drako.
Escenari plaça de l'Església.
20.45 h Espectacle de tancament: Fuego Valirio. A càrrec de
Losinfuste. Plaça Neus Català.
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 h Teatre de cabaret Laberint Streptease, al Teatre Plaza.
Preu: 12 euros. Preu amb  descomptes a partir de 7.20 €.
Cal recollir l’entrada anticipada a l’OAC, o bé a taquilla el
mateix dia de la funció. Aforament limitat. Per a més infor-
mació: www.teatreplaza@org
22 h Tabalada  a càrrec del Tabalers de Castelldefels de
l’ACPC. 

23.45 h Concert de The Broken Toys  al Centre Frederic Mompou,
pl. Joan XXIII. El grup repassa èxits del pop rock nacio-
nal i internacional dels 80 i 90 majoritàriament: U2,
Prince, Springsteen, M-clan o Los Rodríguez. Entrada
gratuïta. Aforament limitat.

TOT EL DIA

Activitats itinerants i espectacles musicals a càrrec de les
companyies: Fills de Feu, Wyrdamur, Barzonia, Losinfuste,
Teatro Infinito i Valacirca. Entorn del mercat.
Castell de Castelldefels. Campament medieval
Campament de cavallers. 
Exhibició de lluites 11.30 h i 19.30 h
Exposició d'armes antigues
Exposició d'elements de tortura medievals
Taller de ferreria
Espai infantil amb jocs gegants,  escola de cavallers i cir-
cuit d'habilitats

Espai de jocs infantils 1
Cantonada c/ Església amb c/ Tomàs Edison
Jocs gegants
Castell inflable

Espai de jocs infantils 2
Pati antiga escola Lluís Vives.  Cantonada c/ Església amb
c/ Primer de Maig
Espai de titelles: Caseta dels somnis
Tallers infantils

P
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Festa Major d’Hivern 
Fira Medieval Castrum Fidelis
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¡Felices Fiestas os deseamos a todos nuestros clientes y amigos!

N
O
V
E
D
A
DFelscar S.L. inició su andadura en noviembre de 1991, de la mano experta

de Joan Pujals Piñol y Núria Albuixech Pla, vecinos de Castelldefels. El
taller se encontraba por aquel entonces en Av. Constitució, 30, junto al
Hotel Flora Park, y Ventas en c/ Mayor, 9.
Servicios
VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS MARCA PEUGEOT y HYUNDAI
VENTA DE VEH. OCASIÓN Y  KM.0.
POSTVENTA INTEGRAL DE TODAS MARCAS
SERVICIOS DE RENTING
CARROCERIA INTEGRAL, SISTEMA RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE.
NEUMÁTICOS
AIRE  ACONDICIONADO, NORMATIVA ACTUAL MEDIO AMBIENTE

Tradiciones Navideñas

Vienen nuevos tiempos, los vehiculos del futuro ya estan aqui
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Diumenge 8  de desembre
8 h Matinades pels carrers de Castelldefels, a càrrec dels
Grallers de l’Agrupació de Cultura de Popular.

10.30 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-kung, a càrrec de
l’escola de Tai-txi Joanyinyang, 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 i de 17 h a 21 h Mercat medieval a la plaça de
l'Església i voltants.

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

11.45 h Titelles a càrrec de Teatro Infinito. Escenari plaça de
l'Església.

12 h Batucada a càrrec de Les fills de feu. Inici recorregut
plaça Neus Català.

12 h Seguici de Festa Major 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 l’associació Colla
Nova de Bastons de Castelldefels.

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

12.30 h Espectacle itinerant: Bufones. A càrrec de
Losinfuste. Inici a l'escenari plaça de l'Església.

17.30h Batucada a càrrec de Les fills de feu. Entorn del mercat

17.45 h Titelles a càrrec de Teatro Infinito. Escenari plaça de
l'Església.

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

18 h Espectacle itinerant: Urko i Ares. A càrrec de Losinfuste.
Entorn del mercat.

18 h Plantada de castells a la plaça de l’Església, a càrrec dels
castellers de Castelldefels i els castellers Els Encantats de
Begues.

20.45 h Espectacle de tancament: Fuego Valirio. A càrrec de
Losinfuste. Escenari plaça de l'Església.

TOT EL DIA

Activitats itinerants i espectacles musicals a càrrec de les compan-
yies: Fills de Feu, Wyrdamur, Barzonia, Losinfuste, Teatro Infinito, i
Valacirca. Entorn del mercat.

Castell de Castelldefels. Campament medieval
Campament de cavallers. Exhibició de lluites 11.30 h i 16.30 h i
19.30 h

Exposició d'armes antigues
Exposició d'elements de tortura medievals
Taller de ferreria
Espai infantil amb jocs gegants, escola de cavallers i circuit d'ha-
bilitats

Espai de jocs infantils 1
Cantonada c/ Església amb c/ Tomàs Edison
Jocs gegants
Castell inflable

Espai de jocs infantils 2
Pati antiga escola Lluís Vives.  Cantonada c/ Església amb c/
Primer de Maig
Espai de titelles: Caseta dels somnis
Tallers infantils

P
R
O
G
R
A
M
A

Festa Major d’Hivern 
Fira Medieval Castrum Fidelis
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Tenedor
de Oro
2019

Hace ya 20 años del concurso que elige al Mejor Restaurante de
Castelldefels, y que entrega este reconocimiento a la gastronomía de la
ciudad por su laboriosidad, dedicación y profesionalidad. Otro año más,
queremos aportar nuestro granito de arena en la obtención de una restau-
ración de mayor calidad y prestigio para nuestros vecinos y visitantes.
Nuestro único objetivo es potenciar y dinamizar la Gastronomía de
Castelldefels.

En el próximo número del periódico La Voz publicaremos las bases.
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Viu el Nadal al Baix Llobregat

El web esnadal.cat és l’aparador de més de 50
activitats, fires i festes de Nadal al Baix
Llobregat. Un lloc on descobrir els atractius,
les activitats, les fires i les festes més relle-
vants de la comarca durant el Nadal. 
Com a novetat, aquest any el web esnadal.cat
anima a tothom a participar en el joc del tortell
de Reis. Fava o rei? Què tocarà? Busca i troba
el premi. Entre totes les persones participants
es sortejarà una experiència en família al Baix
Llobregat.
Aquest Nadal gaudiu de totes les activitats que
el Baix Llobregat us té preparades!

FIRES I FESTES DE NADAL DESTACADES:
- Pessebre Vivent de Corbera de Llobregat
(30 de novembre de 2019 – 12 de gener de
2020)
Més informació: http://pessebrecorbera.cat 
- Sant’s Market a Torreblanca
(1 de desembre de 2019)
Lloc:  Parc de Torreblanca (zona Mercat de
Pagès, accés al carrer de Torreblanca).

- Fira Medieval Castrum Fidelis de Castelldefels
(Del 5 al 8 de desembre 2019)
Més informació: www.castrumfidelis.org
- Fira de la Puríssima de Sant Boi de Llobregat
(Del 6 al 8 de desembre de 2019)
Més informació: http://www.santboi.cat/firapuris-
sima
- Fira Avícola de la Raça Prat al Prat de Llobregat
(Del 13 al 15 de desembre 2019)
Aquesta fira avícola, agrícola i ramadera que
Adreça: Granja de la Ricarda, El Prat de
Llobregat
Més informació: elprat.cat/firavicola 
El cap de setmana del 14 i 15 de desembre tin-
dran lloc les tradicionals Fires de Nadal arreu de la
comarca, com la de Collbató, Esplugues de
Llobregat, Gavà, Olesa de Montserrat, Martorell,
Molins de Rei, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve
Sesrovires, Vallirana, entre altres. Totes elles
amb activitats per gaudir del Nadal com tallers
infantils, caga tions, pessebres, xocolatades i
música tradicional que acompanyaran la
venda de productes artesanals. 

- Fira de Nadal a Esplugues de Llobregat
(7 i 8 de desembre de 2019)
- Fira de Nadal de Martorell 
(8 de desembre de 2019)
- Fira de Nadal de Molins de Rei
(Del 13 al 15 de desembre de 2019)
- Fira de Nadal a Collbató
(14 i 15 de desembre de 2019)
més seran el gaudi de petits i grans.
- Mercat de Sant Nicasi a Gavà
(14 i 15 de desembre de 2019)
- Fira de Nadal i Caga tió de Sant Andreu de la Barca
(Fira de Nadal el 15 de desembre de 2019 i
espectacles de Caga tió gegant el 20 i 21 de
desembre de 2019)
- Fira de Nadal i Ruta dels Pessebres d’Olesa de
Montserrat
(Fira de Nadal el 14 de desembre de 2019 i
Ruta dels Pessebres fins el 12 de gener de
2020)
- El Campament màgic d’en Fanguet a Esplugues de
Llobregat
(del 2 al 4 de gener de 2020)

ATRACTIUS DE LA COMARCA 
Cripta Gaudí de la Colònia Güell 
Parc Arqueològic de Gavà
Coves de Montserrat a Collbató
Catalunya en Miniatura i Circuit d’Aventura a
Torrelles de Llobregat

PROPOSTA GASTRONÒMICA
I durant la temporada de Nadal, assaboreix la
cuina del Baix Llobregat degustant els produc-
tes autòctons del Parc Agrari, com la Carxofa
Prat, sense oblidar-nos del pollastre Raça Prat
-conegut com Pota Blava-, i altres productes
que podreu tastar als restaurants identificats
com a “Sabors de l’Horta”. Hi ha més de 50
propostes per gaudir de la gastronomia!

Restaurants que cuinen producte fresc del Parc Agrari: 
http://turisme.elbaixllobregat.cat/sabors-de-lhorta

TURISME BAIX LLOBREGAT
turisme@elbaixllobregat.cat
www.turismebaixllobregat.com

El Baix Llobregat posa en marxa una original campanya per compartir la il·lusió del Nadal.
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Festa Major d’Hivern, Gaudim-la
Ramon Josa, fotografia
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ÁRBOLES DE NAVIDAD A PRECIO DE FÁBRICA

hiperstorecastelldefels

OFERTA
Árbol de Navidad
de 180 cm de alto OFERTA

Árbol de Navidad
de 150 cm de alto

P r e c i o
15.99€ P r e c i o

11.99€


