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VINE I RECULL LA TEVA BAN-
DEROLA I PENJA-LA AL BALCÓ 
Es podran recollir GRATUÏTAMENT les 
banderoles per als balcons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
On? 
OFICINA DE TURISME  
ZONA CENTRE 
C/ Pintor Serra i Santa, 4 
De dilluns a diumenge 
de 10 a 14 h 
i de 16.30 a 20 h  
 
OFICINA DE TURISME 
ZONA PLATJA 
Pg. Marítim, 155 
De dilluns a diumenge 
de 10 a 14 h 
i de 16.30 a 20 h
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DIMARTS 10  
18 i 19 h (dues sessions) Taller de manuali-
tats Festa Major a les mans!!: “Acolorim el 
fulard de Festa Major”, a la biblioteca a 
la platja Carme Romaní, situada al Parc 
del Mar (pg. Marítim amb carrer 11). 
Aforament  limitat. Inscripció presencial 
30 minuts abans a la biblioplatja.  
 
 
DIMECRES 11  
19 h Taller familiar: Hora del mediambient. 
Visita a l’espai dunar de la platja, a la 
biblioteca a la platja Carme Romaní, 
situada al Parc del Mar (pg. Marítim amb 
carrer 11). (màxim 15 infants). Inscripció 
presencial 30 minuts abans a la biblio-
platja 
 
 DIJOUS 12  
11.30 a 13.30 h Taller familiar: Pinta el teu 
mocador per donar el tret de sortida a la 
Festa Major i lluir-lo tots els dies de festa, 
al pati de l’Edifici de la República (c/ 
d’Arcadi Balaguer, cantonada amb pl. 
Església).  
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19 h Taller familiar: Hora del conte 
especial Festa Major, Nans i gegants 
a càrrec de Núria Clemares a la 
biblioteca a la platja Carme 
Romaní, situada al Parc del Mar 
(pg. Marítim amb carrer 11).  
 
*22 h Cicle de jazz Contrabaix: 
Actuació de Dani Nel.lo & Barcelona 
Big Blues Band Sax Attack. La 
Barcelona Big Blues Band, sota la 
direcció del contrabaixista Ivan 
Kovacevic. Entrada gratuïta. 
Aforament limitat. Als Jardins del 
Castell. 
 
*23 h Espectacle Bona gent, amb 
Quim Masferrer. Durant anys, 
dècades, segles, hem aplaudit 
actors, actrius, dramatúrgies, 
escenografies, directors... però 
ens hem oblidat d’una peça clau 
del teatre: el públic. Quim 
Masferrer pensa que ha arribat 
l’hora de fer un homenatge al 
públic en un espectacle únic i 
impossible de repetir perquè el 
públic n’és el protagonista. Un 
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espectacle ple de veritat. Un 
espectacle on Quim Masferrer 
vol ser el teu espectador. Al 
Camp Esportiu Municipal de Can 
Vinader (rbla. de Blas Infante, 
23-25).  
Entrada gratuïta.  
Aforament limitat. 
 
 

DIVENDRES 13  
10 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i 
txikung, a càrrec de l’escola de 
Tai-txi Joanyinyang, al Parc de la 
Muntanyeta.  
 
10 a 19 h Jornada de portes obertes 
del castell de Castelldefels. Vine a 
conèixer el castell i Piratia!. 
Piratia, el nou centre d’interpre-
tació de la història i la pirateria. 
El nostre castell és un edifici amb 
molta història, ja que va servir 
durant segles per al control terri-
torial i defensiu de la ciutat, con-
tra invasions àrabs, entre els 
segles XVI i XVII, contra els atacs 
de pirates barbarescos. Una 
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permet conèixer el món de la pirateria, 
apel·lant als sentits. Es tracta d’un viatge 
multisensorial en el qual es forma part 
d’una tripulació pirata i es descobreixen 
elements claus en la pirateria, a través 
d’un joc que representa els atacs pirates, 
la defensa de la costa o els botins, entre 
altres. Sense reserva prèvia.  
 
*De 18 a 21 h Taller familiar: Confecció d’al-
forges i cistelles per a les bicicletes i els pati-
nets. Munta i decora unes alforges o una 
cistella per a portar els teus tresors a tot 
arreu on vagis. En aquest taller construi-
rem unes alforges molt senzilles i pràcti-
ques que ens permetran començar a 
atrevir-nos a agafar la bicicleta per anar 
a fer les compres quotidianes a les boti-
gues del nostre barri, portar el berenar a 
l’escola, etc. Al pati de l’Edifici de la 
República, c/ d’Arcadi Balaguer, canto-
nada amb la pl. de l’Església.  
 
Entrada gratuïta.  
Aforament limitat.  
Reserva per franges horàries al web 
www.entrapolis.com. 

La GASTRONOMÍA se viste de fiesta
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DIVENDRES 13  
20 h Pregó de Festa Major, a càrrec de Raúl 
Vergel. Cap de la Policia Local de 
Castelldefels. Condecorat amb la Medalla 
al Mèrit Policial tant del Departament 
d’Interior de la Generalitat com del 
Ministeri d’Interior. En l’actualitat presta 
serveis com a inspector a l’Hospitalet del 
Llobregat on se li ha encarregat la 
implantació del projecte realitzat a 
Castelldefels. En directe pel Facebook 
Live de l’Ajuntament de Castelldefels 
(www.facebook.com/ajuntamentdecas-
telldefels)  
 
20.30 h Lliurament dels premis de la 2a edi-
ció del Concurs de balcons, finestres i 
terrasses. En directe pel Facebook Live 
de l’Ajuntament de Castelldefels.  
 
*20.45 h Tabalada a càrrec del grup de taba-
lers de l’Agrupació de Cultura Popular de 
Castelldefels, al Parc de la Muntanyeta. 
Entrada gratuïta. Aforament limitat.  
 
*A continuació Ball de diables i declamació 
de sàtires, a càrrec de l’Agrupació de 
Cultura Popular de Castelldefels. Fent ús 
de l’enginy com a arma, passaran comp-
tes amb el govern municipal, al Parc de 
la Muntanyeta. Entrada gratuïta. 
Aforament limitat.  
 
*22 h Nit màgica sota els estels. Sessions de 
màgia de prop, a càrrec dels millors pro-
fessionals d’aquesta especialitat. 
Espectacles de petit format a les terras-
ses i patis d’equipaments culturals. 
 Activitats gratuïtes. Aforament limitat.  
Pati d’armes del castell: actuació de 
Hausson, un dels millors, especialista en 
màgia de prop.  
 
Pati de les moreres del Centre Cívic Vista 
Alegre: actuació de David Stromboli. Màgia 
de prop de participació molt divertida. Té 

una gran experiència en aquesta 
especialitat.  
Terrassa biblioteca: actuació de 
Joana Andreu, filla del màgic 
Andreu.   
 
Pati Can Roca de Baix: actuació de 
Luko Corleone, que fusiona màgia, 
humor, mentalisme i poesia, que 
ell mateix escriu.  
 
Espai del Mar: actuació de Sergi 
Armentano, protagonista del pro-
grama de màgia “Wowzzy 
Baboom!”, del canal Super3.  
 
* 23 h Gran gala Internacional de 
màgia, presentada pel mag Selvin, 
amb l’actuació d’artistes com el 
mateix mag Selvin amb màgia 
còmica, la maga Solange 
Kardinally de Portugal, especialista 
en “Quick change”, el número 
internacional d’ombres xineses 
d’Arkadio, el Premi Nacional de 
Cultura de la Generalitat Hausson, 
i Alis Kim, un dels representants 
catalans més importants de 
màgia de grans il·lusions, als jar-
dins del castell. Entrada gratuïta. 
Aforament limitat.  
 
* 22 h Actuació d’Hotel Cochambre. 
És la formació que ha revolucio-
nat el panorama de la festa i dels 
grups de versions. El seu èxit es 
basa en el talent natural, la posa-
da en escena i la seva forma 
única d’interpretar les cançons 
en un espectacle on barregen 
elegància i picardia. Un fenomen 
inimitable i imbatible, que dirigeix  
el carismàtic director de l’Hotel, 
Benito Inglada, al Camp Esportiu 
Municipal de Can Vinader (rbla. 
de Blas Infante, 23-25). 
Aforament limitat.  
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DISSABTE 14   
10 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txikung, a 
càrrec de l’escola de Tai-txi Joanyinyang, 
al Parc de la Muntanyeta. 
 
11 a 13 h Exposició de les figures festives de 
Castelldefels, a l’edifici de l’Agrupació de 
Cultura Popular de Castelldefels, av. Lluís  
Companys, 6.  
 
*18 h i 19.15 h (dues sessions) Piu Piu, 
espectacle de titelles per a nadons, ple de 
tendresa, adreçat als més menuts de la famí-
lia. Creació de les companyies Fes-t’ho 
Com Vulguis i Tutatis on les cançons, els 
elements visuals i la gestualitat captiven 
el públic en una història senzilla i plena 
de matisos. Una successió de pollets ani-
ran naixent a la granja, cadascun amb 
les seves peculiaritats, que ens portaran 
de bracet a riure, a sorprendre’ns i a dei-
xar-nos embolcallar per la veu de l’actriu. 
Al Centre Cívic Vista Alegre (c/ Ramon i 
Cajal intersecció amb c/ Mansió). 
Activitat gratuïta. Aforament limitat.  
 
18.30 Joc de pistes familiar. Descobreix el 
patrimoni, la història i les anècdotes de 
Castelldefels. A càrrec d’Enigma Difusió 
Patrimonial. Mitjançant pistes, fotogra-
fies i altres dinàmiques de joc, fareu un 
recorregut pel centre, on segur que des-
cobrireu i esbrinareu coses noves sobre 
la vostra ciutat. El millor equip tindrà un 
premi ben especial! Punt de trobada a la 
pl. Neus Català (davant la Biblioteca 
Ramon Fernàndez Jurado). Places limita-
des, cal inscripció prèvia a partir del 6 
d’agost: formulari d’inscripció.  

10 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txikung, a 
càrrec de l’escola de Tai-txi Joanyinyang, 
al Parc de la Muntanyeta.  
 
11 h Missa Patronal a l’església de Santa 
Maria.  
 
*De 12 a 13 h Arribada dels grallers, exhibició 
de balls populars, balls dels gegants, i aixe-
cada de dos pilars simultanis, a càrrec de 
l’Agrupació de Cultura Popular de 
Castelldefels, i balls tradicionals de la 
Colla Nova de Bastons, al c/ d’Arcadi 
Balaguer, cantonada amb la pl. de 
l’Església. Entrada gratuïta. Aforament 
limitat.  
 
*19.30 h El Pot Petit en concert. Nova gira 
“Vull cantar i vull ballar”. Un espectacle 
molt festiu que combina la música, els 
titelles i les danses, i amb el qual petits i 
grans passaran una molt bona estona, al 
Camp Esportiu Municipal de Can Vinader 
(rbla. de Blas Infante, 23-25). Entrada 
gratuïta. Aforament limitat.  
 
*20 h Audició de sardanes amb la Cobla Baix 
Llobregat, al c/ Arcadi Balaguer, cantona-
da amb la pl. de l’Església. Entrada gra-
tuïta. Aforament limitat. 
 
*23 h Concert de fi de festa amb el grup A 
Contra Blues. Aquesta banda és sens 
dubte una de les millors bandes del 
panorama europeu de rock i blues 
actual. Els avalen més d’una dècada de 
carrera musical, amb presència constant 
en directes per tot el territori nacional i 
internacional. Als jardins del castell. 
Aforament limitat. 
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balls populars, balls dels gegants, i aixecada 
de dos pilars simultanis, a càrrec de 
l’Agrupació de Cultura Popular de 
Castelldefels, i balls tradicionals de la 
Colla Nova de Bastons, als jardins del 
castell. Entrada gratuïta. Aforament limi-
tat.  
 
*21 h Concert d’havaneres amb el grup 
Ultramar. Ultramar és un grup innovador, 
dinàmic i creador, amb un estil propi 
caracteritzat principalment pels cuidats 
arranjaments de les cançons, la variació 
i harmonia de les veus, i la personal inter-
pretació dels temes originals escollits del 
repertori internacional i tradicional, així 
com de composicions pròpies i d’autors 
contemporanis, a la pl. Neus Català. 
Activitat gratuïta. Aforament limitat. 
 
*23 h Actuació de Nerea Bruixa. Nerea 
reflecteix, a través del rock, el seu caràc-
ter transgressor i la seva forta personali-
tat, que l’han portat a unir-se a causes 
contra la discriminació, el maltractament 
o la violència de gènere. Lletres valentes 
i fins i tot arriscades mitjançant les quals 
expressa al món les seves inquietuds 
personals, al Camp Esportiu Municipal 
de Can Vinader (rbla. de Blas Infante, 23-
25). Aforament limitat. 
 

DIUMENGE 15  
8 h Matinades pels carrers de la ciutat, a 
càrrec de l’Agrupació de Cultura Popular de 
Castelldefels, i la Colla Toc de Vent de 
Castelldefels. (pendent mesures Covid-
19).  
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SUPERNET 
Limpieza de vehículos,  
30 años a su servicio

Pedro Ibáñez, empresa-
rio de Castelldefels, 
regenta desde hace 30 
años el lavado manual de 
vehículos SUPERNET, un 
negocio vinculado a 
nuestra población desde 
hace varias generacio-
nes.

Su abuelo, Tomás Ibánez, 
vino a poner en marcha la 
antigua cantera de Ca 
n’Aimeric y desde enton-
ces siempre ha estado 
arraigado a nuestra ciu-
dad. 
 
SUPERNET siempre se ha 
caracterizado por el trato 
familiar con la clientela, 
que se mantiene fiel con 
los años, y por la destaca-
da calidad de su trabajo. 
El lavado a mano de vehí-
culos y la limpieza de tapi-
cerías se realizan de una 
manera artesana, tratan-
do al vehículo con todo el 
“mimo” del mundo. 
 
En todos estos años 
Castelldefels ha cambiado 

mucho, pero continúan 
trabajando con la misma 
ilusión y el mismo sistema 
de lavado a mano, incor-
porando las últimas técni-
cas como la desinfección 
con ozono. 
 
Pedro Ibáñez quiere agra-
decer a todos los que año 
tras año siguen confiando 
en SUPERNET y, desde La 
Voz, queremos desearles 
que continúen muchos 
años más y felicitarlos por 
este 30 aniversario.  
 
SUPERNET 
C/Església, 40 
Pide tu cita  
por teléfono/WhatsApp al 
686 68 39 68 
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ALTRES  
ACTIVITATS 
 
Fira d’atraccions De l’11 al 15 d’agost, 
ambdós inclosos Organització: 
Coordinadora de Firaires pl. Teresa 
Claramunt. 
 
La Festa Major d’estiu de 
Castelldefels és una festa segura i 
segueix totes les indicacions sani-
tàries que estableix el PROCICAT: 
cal portar mascareta, mantenir la dis-
tància i rentar-se les mans amb gel 
hidroalcohòlic, i respectar el toc de 
queda nocturn. Segons la Resolució 
SLT/2331/2021, de 20 de juliol, 
l’horari de tancament de les activi-
tats és a les 00:30 h. Les activitats 
es fan en diversos espais delimi-
tats de la ciutat, amb aforament 
limitat. Tots els actes són gratuïts. 
Alguns necessiten reserva prèvia 
d’entrada. 
 

 Aquests estan marcats amb  
el símbol *.  

 
 

COM RESERVAR LES ENTRADES  
 
En línia: a partir del dimarts 10 
d’agost a les 10 h del matí al  
web www.castelldefelscultura.org,  
o a www.entrapolis.com.  
 
Presencialment: dimarts 10 i 
dimecres 11 d’agost, en horari 
de 10 a 13 h, a la taquilla del 
Teatre Plaza i a La masia de 
Can Roca de Baix (c/ Bisbe 
Urquinaona, 17, cantonada 
amb pl. Neus Català).  
 
Es poden fer un màxim de 4 
reserves per activitat. Per 
garantir una entrada esglaona-
da, cal arribar a l’espai on es 
desenvolupi l’activitat un mínim 
de 30 minuts abans que 
comenci. Les entrades no vali-
dades 10 minuts abans de l’ini-
ci de l’espectacle s’alliberaran 
per a les persones que no han 
pogut reservar-les amb antela-
ció i vagin a taquilla.  
 
En cas de tenir reserves i no 
poder assistir a qualsevol 
espectacle, contacteu amb  cultu-
ra@castelldefels.org
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Ramon Josa, fotografia  
Año 2005
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PER UNA FESTA MAJOR 
LLIURE D’AGRESSIONS 
SEXISTES!  
NOMÉS SI DIC SÍ, ÉS SÍ.  

 
Les mirades i els comportaments lascius, els toca-
ments corporals sense permís i els comentaris ofen-
sius o degradants també són formes de violència 
cap a les dones, tingueu-ho en compte! TOTES I 
TOTS:  
• Girar l’esquena a les agressions sexistes te’n  
   fa CÒMPLICE!  
• Si presencies una agressió sexista, ACTUA i  
   ofereix el teu suport.  
• Actua davant una agressió sexista, però  
   RESPECTA sempre les decisions de qui la pateix.  
• Actuar contra les agressions sexistes és  
   RESPONSABILITAT de totes i tots! 
 

PER UNA FESTA MAJOR  
LLIURE DE LGTBIFÒBIA!  
 
No són tolerables els comentaris ofensius i/o degra-
dants sobre l’orientació sexual, l’expressió de gène-
re o la identitat de gènere. Tampoc es permet l’exhi-
bició de símbols LGTBIfòbics o crear espais hostils on 
no tothom se senti lliure d’expressar-se. 
 UBICACIÓ DELS PUNTS LILES  
 
• Can Vinader: dia 13 i 14 (matinada del 14 i 15) de 
22 a 1 h  
• Jardins del Castell: diumenge 15 de 22 a 1 h (mati-
nada del 16)  
• Fira d’atraccions: tots els dies de les 19 h fins al 
tancament 
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En la playa de Castelldefels acaba de inaugurarse El Canceller, una vermutería 
y rostissería que ofrece un producto tradicional y artesano de primera calidad. 
Mención especial merecen los pollos a l’ast, que asados en horno de carbón 
de encina potencia la ya de por sí gustosa carne del pollo groc català.  
Acompañan la oferta con tapas como las croquetas y otras delicias de elabo-
ración propia para que puedas completar tu vermut mientras esperas tu 
pedido para llevar o si has decidido quedarte a comer allí. 
 
Ve y disfruta de estas recetas originales en la playa de Castelldefels. Si vas un 
día, volverás otro. Seguro.Están en Pg. Marítim, 211- Castelldefels Playa 

El Comercio y la Hostelería se visten de fiesta

Vermutería-Rostissería  

El Canceller,  
sabrosa tradición a tu alcance.

 
Nuevo Restaurante en Castelldefels 

 
 
 
 
 

Aperitivo Italiano, Ensaladas, Carpaccios, panozzo,Craft beer  
y por supuesto nuestras auténticas Pizzas artesanales 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

C/Albert Einstein, 14 . Tel 640 07 61 01 
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La Torradeta  
de L’Ànec Blau cumple 15 años 

Un gran equipo al servicio de los comensales

La Torradeta es actualmente el único restaurante propio de 
Castelldefels que se encuentra en el centro comercial L’Ànec 
Blau. 
 
Para la ocasión quieren celebrar estos 15 años con vo-
sotros y aunque no haya sido un camino fácil, quieren 
agradeceros a todos los comensales la visita, ya que sin 
vosotros no habrían llegado hasta aquí.  La Torradeta tiene 
una cocina de mercado con una carta amplia para todos 
los públicos: platos combinados, torradas, bocadillos y 
hamburguesas. Durante el mes de agosto tienen, además, 
una promoción especial con regalo incluido para todos los 
que vayáis al restaurante. 
 
El mayor deseo del personal de La Torradeta es seguir tra-
bajando para ofreceros el mejor servicio y atención, siem-
pre con un trato cercano donde el cliente se encuentra 
como en casa. 
 
Felicidades, y que sigan por muchos años más. 
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“La Vie est Belle”, y disfruta de la belleza de la vida 
El salón de belleza La Vie est 
Belle situado en Avinguda 300, 
nº 5 está de aniversario. El 17 
de agosto del 2020 en 
plena pandemia de la Covid-
19 dos amigas emprende-
doras empiezan a forjar su 
sueño abriendo el salón de 
belleza La Vie est Belle. 
 
Suramy Alonso Garrote, 
Sury, de nacionalidad cuba-
na, y Marina Augusto Ruiz, 
de nacionalidad española, 
son dos mujeres fuertes y 

con las ideas claras que han 
luchado, y siguen luchando, 
por dar lo mejor de su profe-
sionalidad día a día en su 
centro de belleza. En La Vie 
Est Belle podemos encon-
trar los siguientes servicios: 
M a n i c u r a s . P e d i c u r a s . 
Higiene facial. Depilaciones. 
Peluquería en general y 
mucho más.  
Sury, con 14 años de expe-
riencia en pedicura y mani-
cura, y Marina, con 12 años 
de experiencia en  peluque-

ría y 11 en estética, harán 
que vivas en tu visita a su 
salón de belleza una gran 
experiencia. 
Sury y Marina ofrecen un 
trato cercano y un servicio 
profesional para que disfru-
tes de LA VIE EST BELLE. 
 

Así pues, este 17 de agosto y 
como celebración de su Primer 
Aniversario podremos encon-
trar en La Vie Est Belle un 10% 
de descuento en todos sus ser-
vicios y, además, habrá bonos y 
packs con precios especiales. 
Cita previa al Tel.: 667 21 99 73 
o 641 51 51 92 

No lo dudes, La Vie Est Belle 
(la vida es bella) y tenemos 
que disfrutarla y qué mejor 
manera que ¡¡cuidándote y 
poniéndote guapa!!  
 
Os esperamos en nuestro 
centro de belleza.
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Amuni Restaurant celebra su 
5º aniversario  

c/1º de Mayo, 8. Castelldefels. Reservas al 640 55 77 74.  

Visítanos en nuestras redes sociales como @amunirestaurant en Instagram y Facebook.  
Descarga nuestra carta completa en www.amunigroup.com o utiliza nuestro código QR.

Recuerdo fotográfico de las Fiesta Mayor 2011
Ramon Josa, fotografia

y todo su equipo quiere agradecer a todos su prefe-
rencia y lealtad en todos estos años. Hemos crecido 
juntos y Amuni Restaurant se ha convertido en toda 
una referencia en pizza y pasta en Castelldefels, 
¡¡Amuní chi scurá!!
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