ESPECIAL FIESTA MAYOR DE VERANO

Los vecinos y vecinas,
protagonistas de la Fiesta Mayor

La Fiesta Mayor es compartir momentos lúdicos con personas que forman parte de nuestro día a día.
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Tu confianza nos da fuerza
¡Gracias vecino, vecina
os deseamos una Feliz Fiesta Major!
Comercio, empresa, servicios y hostelería
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VINE I RECULL LA TEVA BANDEROLA I PENJA-LA AL BALCÓ
Es podran recollir GRATUÏTAMENT les banderoles
per als balcons, a partir del dilluns 8 d’agost

On?
A LES OFICINES DE TURISME DEL CENTRE
(C/ PINTOR SERRA I SANTA, 4)
I DE LA PLATJA (PG. MARÍTIM, 155)

VINE I RECULL EL TEU
MOCADOR
A partir del dilluns 8 d'agost es podran recollir
gratuïtament els mocadors de la Festa Major.

On?
A les oficines de Turisme i a la biblioplatja Carme Romaní, en
els horaris següents:
Biblioplatja Carme Romaní:
Parc del Mar, pg. Marítim 133
De dilluns a divendres de 17 h a 20.30 h
Oficina de Turisme zona centre
C/ Pintor Serra i Santa, 4
De dilluns a diumenge de 10 h a 14 h
i de 16.30 h a 20 h
Oficina de Turisme zona platja
Passeig Marítim, 133
De dilluns a diumenge de 10 h a 14 h
i de 16.30 h a 20 h
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ANIVERSARIO

HNOS. GARCÍA cumple 25 años
Negocio inaugurado en 1997 de la mano de dos hermanos
emprendedores, dos jóvenes que empezaron su camino con
ganas, mucho esfuerzo e ilusión.
“De esto hace 25 años en los que hemos crecido tanto
personal como profesionalmente.

Nuestra actitud ha sido siempre la de
mejorar continuamente.
Todo esto ha sido posible gracias a la confianza y fidelidad de nuestros clientes, el apoyo familiar y de amistades.
En Hnos. García entendemos que lo más importante es
dar un buen servicio y atención para que el cliente siempre disponga de un soporte de calidad. Por ello, nuestro
punto fuerte y destacado es el servicio de atención que
ofrecemos.
Queremos saludar y agradecer a todos los vecinos de
Castelldefels y desearles una Feliz Fiesta Mayor”.
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DIJOUS 11
•19 h Abracadabra, màgia a la platja Jajakadabra
Kids a càrrec del Mag Leo, a la Biblioteca a
la Platja. Passeig Marítim 155
•De 20.30 a 22.30 h Assaig dels Castellers de
Castelldefels de l’Agrupació de Cultura
Popular a la plaça de l´Església.
•22 h Cicle de jazz Contrabaix: Actuació de la
Sant Andreu Jazz Band amb
Joan
Chamorro. La Sant Andreu Jazz Band, dirigida per Joan Chamorro, és una associació
que neix d'un projecte educatiu per a la transmissió i la difusió de la música jazz i el creixement musical dels nens, nenes i joves que
en formen part. Aquest projecte ensenya als
músics de 7 a 21 anys tot el repertori d'una
big band, des de Duke Ellington fins a Maria
Schneider. L'any 2021 la Sant Andreu Jazz
Band va obtenir el Premi Alícia al projecte
educatiu, atorgat per l'Acadèmia Catalana de
la Música. Als jardins del castell. Entrada
gratuïta.
Aforament limitat.
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Tu fidelidad nos da fuerza
¡Gracias vecino, vecina
os deseamos una Feliz Fiesta Major!
Comercio, empresa, servicios y hostelería

• 22 h. Cinema entre palmeres. Projecció de la
pel·lícula El nadó en cap, negocis de família,
a la plaça de les Palmeres.
• 23.50 h Focs artificials al passeig Marítim
entre el carrer 13 i el carrer 15.
• De 21.30 a 01 h hi haurà servei continu d’autobusos gratuïts des del centre a la platja i a
la inversa. Parades: c/ Santiago Rusiñol
cantonada amb c/Pintor Serra i Santa i pg.
de la Marina cantonada amb c/11.

LA GASTRONOMÍA SE VISTE DE FIESTA
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•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 13.30 h De la mà d'Aigües de Barcelona podràs
divertir-te amb jocs d'aigua per a tota la família. Vols
construir i fer navegar un vaixell? Jugar amb tauletes
interactives 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 Jocs inflables d’aigua per als més petits de la
casa i XtremRace (cursa d’obstacles) per a tota la
família, al c/d’ Arcadi Balaguer i pl. de l’Església.
•De 10 a 19 h Jornada de portes obertes del castell de
Castelldefels (darrera entrada a les 18h). Vine a conèixer el castell i Piratia! Piratia. El nostre castell és un
edifici amb molta història, ja que va servir durant
segles per al control territorial i defensiu de la ciutat,
contra invasions àrabs, entre els segles XVI i XVII,
contra els atacs de pirates barbarescos.
•De 18 a 20 h Taller de circ Funky Experience. Malabars:
Diàbolos, maces, plat xinès, pals diable, carioques,
hula-hoops, pilotes, anelles, trapezi, teles acrobàtiques, bola gegant equilibri i cable.Una música més alegre i ballable que us farà practicar fins a trobar aquell
artista funk que porteu a dins vostre. Al c/d’ Arcadi
Balaguer cantonada amb pl. de l’Església.
•20 h Pregó de Festa Major, a càrrec de Juan Reina, artista
transformista professional Ciutadà de Castelldefels,
que va dirigir fins al seu tancament el 2015 el conegut
restaurant espectacle El Barquito, ubicat al barri de
Marisol. Va començant oferint el seu show al propi restaurant i posteriorment ha treballat a diferents sales
fent les seves performances per tot Catalunya i voltant
per altres indrets fora del país. Una de les experiències que més li va agradar va ser poder portar el seu
show a Paris com a artista de Castelldefels.
Actualment gestiona les seves pròpies actuacions per
poder arribar amb el seu art i talent a tot el públic que
vulgui gaudir del seu show. Al balcó de l’Ajuntament.
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• 21 h Assaig especial obert dels Castellers de Castelldefels
de l’Agrupació de Cultura Popular a l’edifici de
l’Agrupació (av. Lluís Companys, 16).
• 21.30 h Paella popular a càrrec de l’associació Sin Vecinos no
hay Fiesta, amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Castelldefels, al parc de la Muntanyeta. Aforament
limitat a 1000 persones. Preu: 4 €. Els beneficis es
destinaran a l’Associació Espanyola Contra el
Càncer (AECC).
Venda de tiquets:
• 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/ M. Aurèlia Capmany, 13. De dilluns a diumenge de
8.30 a 23 h
• 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.
•22.45 h Actuació del grup Fugados de Alcatraz, un grup de
versions dels 80 i 90, música popular i actual. Els anys
80, 90 i principi dels 2000 van ser els anys més divertits i emocionants de les seves vides; i és per això que
ho volen compartir a través dels seus shows. Els seus
concerts es caracteritzen per la diversió, l’humor, l’entreteniment, el ball, la interacció amb el públic, l’espectacle, la professionalitat i molta dinàmica, al parc de la
Muntanyeta.
•A continuació actuació del Dj Frank, amb la seva Hits sessions, al parc de la Muntanyeta.
•23.45 h Actuació del grup Ringos. És el tribut a The
Beatles més potent i rocker. Repassaran l’ampli repertori dels de Liverpool amb un toc molt personal, a la pl.
de l’Església.
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The CBD Side

La vertiente lúdica y medicinal del cáñamo
EMPRENDIMIENTO

En The CBD Side Castelldefels tenemos un propósito: queremos ser un agente del
cambio. Un cambio social a gran escala en el que el cannabis deje de verse como una
planta peligrosa, para pasar a ser un aliado vinculado a la salud y el bienestar de las personas, con un elevado potencial terapéutico.

Somos Marc y Ana, vecinos de Castelldefels, y hace prácticamente dos meses decidimos emprender de la mano de The CBD Side, una marca que nace en el 2018 en
Barcelona, ideada por unos jóvenes emprendedores y expertos en la industria. Nuestro
objetivo como tienda franquiciada es poder aproximar los beneficios del cannabis a la

DISSABTE 13
• 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 Set de So, amb canó
d’escuma de colors, a la plaça Neus Català (espai davant la Biblioteca
Ramon Fernàndez Jurado). Cal portar banyador i tovallola.

• D’11 a 15.30 h Vermout electrònic de Festa Major, amb música en directe,
begudes i pica-pica a preus populars, i una mostra de les principals activitats que s’hi fan, a l’edifici de l’Agrupació de Cultura Popular (av.
Lluís Companys, 16).

• 18.30 h Holi Dolly Festival (festa Holi) Un espectacle 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 persones que comprin bossetes en tindran una
altra de regal.

•19 h Plantada de Bèsties al pati de l’edifici de la República, c/ d'Arcadi
Balaguer, cantonada 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.
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gente de nuestra ciudad y alrededores, proporcionando información sobre el cannabidiol, y ofrecer así una alternativa beneficiosa de salud.

Para más información:
Tu tienda especializada en CBD en C/ Doctor Ferran, 15, Castelldefels
castelldefels@thecbdside.com
www.thecbdside.com
+34 933 404 908

• 20.30 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
municipal, a càrrec de l’Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels i
concentració a la plaça de l’Església.

• 21.15 h Correfoc pels carrers de la ciutat, a càrrec de l’Agrupació de Cultura
Popular de Castelldefels, amb la participació de: Grups de foc: Ball de diables de Castelldefels.Joves diables de Cunit. Diables de Ripollet.
Dracs:Gar-i-Got de Castelldefels, Espurna drac de Calafell. Drac Badalot
de l'Arboç, Tabalers:Tabalers de Castell-defels de l’ACPC, Amalgama
Percussió i Sant Pere Nord.
Recorregut: Sortida de la pl. de l’Església, c/ Arcadi Balaguer, c/ Dr. Ferran,
c/ Llibertat, c/ Pompeu Fabra, c/ Dr. Barraquer, c/ Bisbe Urquinaona, av.
Primer de Maig i arribada a la plaça de l’Església.

22 h Concert d’havaneres amb el grup Boira i rom cremat. Creat el 1998, el grup
Boira és especialment conegut a les terres lleidatanes. Està format per tres
veus acompanyades de guitarra i acordió. El seu repertori és molt variat i,
a part de l’havanera, abasta gèneres molt diversos com poden ser el tango,
el vals mariner, el bolero, la balada, la sardana, i la música popular i tradicional catalana. Per a aquest any s’incorporen alguns nous gèneres musicals, com per exemple el fado i la ranxera. A la plaça Neus Català.

•23 h Actuació de Cocodrilo Club, Festa revival, amb Albert Malla, DJ especialista en música dels 60, 70 i 80 que, acompanyat de quatre ballarines/dinamitzadores, convertiran la pl. de l'Església en una boite. El seu programa
musical revival COCODRIL CLUB porta més de 20 anys en antena, i en
aquest temps ha aconseguit més d'un milió d’oients, a la pl. de l’Església.
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CASA RITA EL PRIMER CHIRINGUITO DE CASTELLDEFELS (1919)

En la playa de nuestra ciudad, detrás de la Farmacia de la Playa y el Restaurante La Toja, en la calle Estrella de Mar y el mar Mediterráneo, junto a los apartamentos Denis Playa, se hallaba “La abuela Rita” haciendo
las primeras paellas, junto a su esposo Sebastián Bosch Flos (Vinaròs 1891-1940 Castell-defels), en un auténtico merendero, muy cerca del Hotel Florida (hoy Hotel Playafels), que tenía vestuarios para los bañistas
y varadero para los pescadores, que también reparaban allí las redes.

La abuela Rita con su marido Sebastián Bosch Flos (Vinaròs 1891-1940 Castelldefels), con tres
amigos en el centro de la foto. En el chiringuito 1919.

Joan Julve Torá y su esposa, Camelia Mariné Raventós. Detrás, el chiringuito (1945)

Rita Julve construye su propio restaurante sobre el Paseo Marítimo, nº 280, sin asfaltar
en el año 1948

Crece la familia Julve: la abuela Rita, con su hijo Joan, con su mujer Camelia y los nietos Sebastián Julve Meriné (20/08/1946) y Jordi Julve Mariné (21/06/1950).
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La abuela Rita arreglando las redes a los pescadores
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La Familia Julve, participantes del grupo de las
“Caramellas de la Playa” (1949). En la foto se ve al
abuelo de Domingo Morilla Ribelles (Cal Mingo)

La Societat Esportiva Pesca Marítima Castelldefels se funda en
el local Bar Rita. El día de la fundación: 12 de febrero de 1948,
con el presidente Dr. Castellvi y el segundo, René Loshuertos; y
los primeros concursos

Manuela “Rita” Julve Torá (La abuela Rita)
Vinaròs (Castelló 24/8/1889 - 1/10/1973 Castelldefels)

Cena típica del verano, 6 de septiembre de 1947 en el
Chiringuito de la playa

Joan Julve Torá fue uno de los primeros jugadores de la
UE Castelldefels (1948) con su hijo Sebastián

GENTILEZA DE ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE JORDI JULVE MARINÉ Y SEBASTIÁN JULVE MERINÉ

En noviembre del 2009 el Sr. Joan Sau i Pagés, alcalde de Castelldefels,
hace entrega de una placa conmemorativa por sus 90 años a Sebastián
y Jordi Julve, acompañados de sus respectivas mujeres. Cerraron sus
puertas en 2014, con 95 años de tradición.
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Tu amistad nos da fuerza
¡Gracias vecino, vecina os deseamos
una Feliz Fiesta Major!
Comercio, empresa, servicios
y hostelería

DIUMENGE 14
•De 9.30 a 14 h XIX 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 10 d’agost a:
clubescacscastefa@hotmail.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.
•10.30 h Plantada dels gegants davant l'edifici de
l'Agrupació de Cultura Popular (av. Lluís Companys,
16) i possibilitat de lliurar-los els xumets. Durant una estona els més menuts podran lliurar el seu xumet al gegant
que prefereixin per deixar-lo definitivament enrere!
•D’11 a 14 h Jocs tradicionals per a tota la família i ludoteca per
als més menuts, a càrrec de Circ de Jocs i d’Aristàlia, al c/
Arcadi Balaguer, cantonada amb pl de l’Església.
•11.15 h Baixada dels gegants des de l’ACPC. Recorregut: sortida de l’ACPC, c/ pintor Serra Santa, i pl de l’Església.
•11.45 h Entrada dels gegants de Castelldefels, 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.
•12 h Vigília de castells a càrrec dels castellers de
Castelldefels, al c/ d’Arcadi Balaguer, davant de l’Edifici
de la República.
•18 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.
•18.30 h Cercavila pels carrers del centre de la ciutat, a càrrec
de l’Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels: Colla
de Gegants i Capgrossos, Castellers de Castelldefels,
Ball de Gitanes, Ball de Panderetes, Colla Jove de
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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.
•23 h Actuació de Celtas Cortos. Grup val·lisoletà de rock
amb influències cèltiques fundat el 1984. Durant la
seva carrera han arribat a vendre més de dos milions
de discos dels seus diferents treballs, la qual cosa els
converteix en un dels grups espanyols amb més èxit
comercial de tots els temps. Al parc de la
Muntanyeta.
•00 h Actuació del grup Please, banda tribut oficial d’U2 a
Espanya des del 1999, que repassaran més de 40
anys d’èxits en un show que transmet l’essència i l’èpica de la banda irlandesa, a la pl. de l’Església.
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Bastoners de l’ACPC, Colla Infantil de Bastoners de
l’ACPC, Ball de Picarols, Farcells i Contes i la Colla
Nova de Bastoners de Castelldefels. En acabar, mostra
de balls, i els castellers faran un castell.

AGOSTO 2022

Tu convicción nos da fuerza
¡Gracias vecino, vecina os deseamos
una Feliz Fiesta Major!
Comercio, empresa, servicios y hostelería
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DILLUNS 15
•8 h Matinades pels carrers de la ciutat, a càrrec 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, i la Colla Toc de Vent de Castelldefels.

•D’11 a 14 h Jocs familiars: Canicada: joc amb bales. Transforma constantment
segons l’entorn i les persones que hi juguen, és un diàleg amb la fusta,
el cartró, les bales i la memòria i Aqüeductes: transporten aigua des de
la font i amb la boca ben plena no en tenen prou. Així que ens animen a
Jugar, crear, inventar i construir enginys per fer-ho possible i regar així
els arbres i les plantes més properes. Al c/ d’Arcadi Balaguer, cantonada amb pl Església.

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

•19 h Espectacle de circ Kasumay, a càrrec de la companyia Circ Los. Un
espectacle de circ i teatre sensible, humà i divertit! per a tota la família,
a la plaça Neus Català (davant de la Biblioteca).

•20 h Ballada de sardanes amb la Cobla Baix Llobregat, a la plaça de l’Església.
•21 h Tabalada pels carrers del centre.
•22 h Concert de fi de festa amb el grup Buhos. Buhos són el grup festiu referencial dels Països Catalans. Han aconseguit fidelitzar un públic que ja
supera l'esfereïdora xifra de 200 mil seguidors a les xarxes, centenars
de milers d’oients mensuals a Spotify i més de 35 milions de reproduccions a YouTube (van aconseguir un disc d'or per Volcans). Buhos es
coronen com un dels grans noms del moment en l’àmbit nacional i l’estatal, i destaquen per la seva versatilitat sobre els escenaris. A finals del
2020, treuen El dia de la victòria (Música Global), disc presentat al llarg
del 2021 amb la gira Teràpia Col·lectiva, un espectacle híbrid entre música i teatre dirigit per Albert Pla i adaptat a tot tipus d’espais. Al parc de
la Muntanyeta.

•23.15 h Actuació del grup Mala Vida. Amb més de 20 anys ja a la seva
esquena sobre els escenaris, aquesta banda del Baix Llobregat és reconeguda per l'ambient festiu que es crea en els seus concerts, els seus
xous interactius, l'energia, la diversió i la bona selecció del repertori. A la
plaça de l’Església

¡Feliz Fiesta Major!
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Tu fidelidad nos da fuerza ¡Gracias vecino, vecina os deseamos una Feliz Fiesta Major!
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•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.

Dilluns 15
•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 parròquia de Santa Maria de la Salut de Castelldefels i la participació de l’associació 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.

¡Feliz Fiesta Major!
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ALTRES ACTIVITATS
Diumenge 14
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•18 h Missa rociera a l’església de Santa Maria, amb el Coro Rociero Blanca
Paloma.

Fira d’atraccions
De l’11 al 15 d’agost, ambdós inclosos
Organització: Coordinadora de Firaires

Plaça Teresa Claramunt
Dies 11, 12, 13 i 14 d’agost fins les 3 h (música fins a les 24 h)
Dia 15 d’agost fins a les 24 h (música fins a les 22 h)

L’horari de finalització de les actuacions durant la celebració de la Festa
Major serà com a màxim les 3 h de la matinada.
En cas de pluja s’anul·laran els actes i les activitats de carrer. S’anunciarà
a les xarxes socials.
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Per una Festa Major lliure d’agressions sexistes!
Només si dic sí, és sí.
Per una Festa Major lliure d’agressions sexistes!
Les mirades i els comportaments lascius, els tocaments corporals sense permís i els
comentaris ofensius o degradants també són formes de violència cap a les dones, tingueu-ho en compte!

Per una Festa Major lliure de LGTBIfòbia!

No són tolerables els comentaris ofensius i/o degradants sobre l'orientació sexual, l’expressió de gènere o la identitat de gènere. Tampoc es permet l’exhibició de símbols
LGTBIfòbics o crear espais hostils on no tothom se senti lliure d’expressar-se.
Ubicació dels punts liles:Pl.de l’Església: dia 12, de 23 a 2 h; dia 13, de 22.30 a 2.30
h; dia 14, de 23.30 a 2.30 h, i dia 15, de 22.30 a 1.30 h
Pl. Teresa Claramunt (fira d’atraccions): dies 11, 12, 13 i 14, de 21 a 3 h, i dia 15, de 21
a 00 h
Parc de la Muntanyeta: dia 12, de 22 a 2 h; dia 14, de 22.30 a 1 h, i dia 15, de 21.30
a 00 h

¡Feliz Fiesta Major!
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