FESTA MAJOR
DE SANT VICENÇ
CASTELLBISBAL, del 18 al 22 de gener de 2018

Salutació

La llegenda
de Sant Vicenç

T

ot just acabats els
torrons que acompanyen
les festes del Nadal,
la Festa Major de Sant
Vicenç ens dona una nova
oportunitat per compartir diversió
i temps en família i amics.
La d’hivern és una festa
clarament diferent, no és més
petita, ni més curta, sinó que
segueix reflectint el motiu que
la va originar i, per això, sense
ser-ne massa conscients ens
identifica col·lectivament, ens
cohesiona, i ens projecta com un
poble que s’enorgulleix de les
seves arrels.

E

nguany, en el disseny
de la portada s’ha
volgut representar una
part de la llegenda
de Sant Vicenç, patró de
Castellbisbal.
Aquesta llegenda diu que
Sant Vicenç va ser cruelment
turmentat abans de morir,
el 22 de gener de 304. El seu

cos va ser abandonat en un
lloc solitari, per tal que les
bèsties el devoressin. Però
un corb negre ho va evitar.
Per això, van decidir lligar
les despulles del sant a una
roda de molí i llançar-les
al mar. La pedra, però, en
comptes d’enfonsar el cos
del màrtir, el va portar flotant
fins a la platja de Cullera,

on va ser recollit per un grup
de cristians que li va donar
sepultura.
És per això que per a la
portada s’ha dissenyat
una roda de molí sobre el
mar i amb els elements
patrimonials festius i culturals
representatius de la nostra
Festa Major.

Per Sant Vicenç trobem un ritme
més pausat, més controlat, però
alhora també demostrem, a través
de les entitats i associacions,
la capacitat per crear i viure la
festa i aconseguir que sigui una
celebració de tots. Enguany són
més de vint les que s’encarreguen
dels actes i activitats més
esperats del programa. La
feina de totes les persones que
col·laboren a fer realitat aquesta
cita del calendari esdevé la
màxima expressió de generositat,
compromís i cohesió. Moltes
gràcies, com sempre i un altre cop

per tota l’energia, la creativitat i les
hores de dedicació posades.
En lògica correspondència, des
dels diferents departaments
municipals ens esforcem per donar
tot el suport a la seva activitat,
ja sigui potenciant les nostres
tradicions, com millorant els
equipaments culturals i esportius.
Si en la Festa Major de Sant
Vicenç del 2016 vàrem estrenar la
Mulassa, l’estiu del 2017 van ser
els Capgrossos del Sr. de l’Aigua
i la Sra. de la Llum que es van
incorporar al catàleg de figures
populars de la cultura local.
Aquest 2018 farem la presentació
oficial de la gegantona Rita, un
cop restaurada.
També festa rere festa, celebrem
aniversaris i anys de les entitats.
El 2018, el Col·lectiu Capbreu fa el
desè aniversari, l’Elenc Teatral el
vintè, l’Associació de Propietaris
de Costablanca el trentè i la de
veïns La Solana de Santeugini, el
quarantè. A totes elles, la nostra
felicitació i el desig de seguir-hi
comptant per molts anys més.
A totes les castellbisbalenques
i castellbisbalencs, tant si viviu

aquí o allà, tant si sou més de
concerts o de teatres, a tothom
us animem a fer gran aquesta
festa, a participar-hi perquè sigui
un punt de trobada i retrobada.
Entitats i Ajuntament hi hem
posat tota l’energia i la il·lusió
perquè us espolseu el fred de
sobre i hi participeu. A la Festa
Major d’hivern, tots hi som cridats
i tots hi som esperats.
Desitgem que us agradin
les propostes que trobareu
en aquest programa i que
demostrem, un any més, que a
Castellbisbal sabem celebrar
festes, compartir tradicions i fer,
del respecte i la convivència, la
bandera que ens uneix a tots.
Bona Festa Major de Sant Vicenç
2018!
Joan Playà Guirado
L’alcalde
Susanna Solé
Regidora de Cultura i Esports

18 dijous

19 divendres

Actes previs

17.30 h

19.00 h

Auditori del Centre Cultural
Els Costals

Espai de la Plaça

CONCERT ESCOLA
DE MÚSICA
L’Escola de Música torna a obrir la
Festa Major d’Hivern. En aquesta
ocasió, amb un caire més festiu ja que
aquest any celebra el seu 25è aniversari, amb el 3er dels 25 concerts que
farà durant la temporada. Com cada
any, ho fa amb un concert d’alumnes
amb diferents formacions, solistes i
conjunts amb un repertori molt variat
i complet. No us el perdeu!

QUI CANTA ELS SEUS
MALS ESPANTA...
L’HUMOR EN LA
MÚSICA
A càrrec de Mariona Sagarra i
Trias, cantant i compositora.

18.30 h

L’HUMOR és cultural i referencial. Hi
ha molta literatura vocal per a fer riure
però també amb arguments amb molta
ironia, perspicàcia i diversió. Per això
sentirem una gran cantant actuant de
meravella interpretant una partitura
complicadíssima de Giorg Ligeti o la
diversió escènica del Duo dei Gatti de
Rossini així com escenes de l’òpera
buffa Il Barbero di Seviglia,... per anar a
parar a La Vida de Brian de Monty Piton.

Sala d’Exposicions del Centre
Cultural Els Costals

A continuació refrigeri, fins acabar
existències.

INAUGURACIÓ DE
L’EXPOSICIÓ
MINI EXPOMINIS

Organitza: Aula d’Extensió Universitària
de Castellbisbal

Vine i coneix el món dels jocs de
guerra amb miniatures, coneguts com
a wargames. L’exposició, centrada en el
joc 9th age, també farà una retrospectiva d’aquest hobby i explorarà les
connexions amb diferents disciplines.
Vols saber què hi té a veure tot això
amb Castellbisbal?

Espai de la Plaça

Organitza: Escola de Música Miquel
Blanch de Castellbisbal

Més informació al final del progama.

l’agricultura convencional està fent
a la salut de les persones i al medi
ambient. És per això que, desenganyat amb l’alimentació industrial que
ell mateix també va produir durant
uns anys, actualment dedica les seves
energies a promoure un estil de vida
natural i encoratja tothom a ser part
del canvi que la humanitat necessita.
Organitza: Amics de Sant Galderic

21.00 h
Bar del Casal Cultural i Recreatiu

JAM SESSION
DE L’ESCOLA DE
MÚSICA

A càrrec de Josep Pàmies

Ja tenim aquí un altre cop la Jam
Session que organitzen els professors
i les professores de l´Escola Municipal de Música Miquel Blanch de
Castellbisbal! Veniu a tocar el vostre
instrument a un escenari obert a tots
els músics professionals, amateurs,
estudiants, exalumnes, els que saben
llegir partitures, els que toquen de
memòria, els que toquen d’oïda,
els que només saben una peça, els
que en saben moltes, els que mai
pujarien a un escenari perquè els fa
vergonya... Veniu a passar una bona
estona de música en directe on fire! I
el que treballi a l’endemà, cafè doble i
vinga! Us hi esperem!

Agricultor que al llarg dels anys ha
comprovat de primera mà el mal que

Organitza: Escola Municipal de Música
Miquel Blanch de Castellbisbal

20.30 h

XERRADA EL PODER
CURATIU DE LES
PLANTES

16.30 h
Escola Benviure

TASTET DE FESTA
MAJOR
Un any més l’AMPA de l’escola
Benviure està preparant tot un seguit
d’activitats per escalfar els motors
per la Festa Major de Sant Vicenç:
xocolatada, jocs tradicionals, ballets
de les entitats, etc.
Organitza: AMPA de l’Escola Benviure

18.00 h
Carrer Sant Joan, 2, seu de
l’entitat CADA

CAMPIONAT DE
RUMIKUB
Majors de 16 anys

19.30 h
Auditori del Centre Cultural Els
Costals

CINEMA DE FESTA
MAJOR: WONDER
Preu: 3€. Cal comprar l’entrada
anticipada (més informació al
final del programa). Obertura de
portes: 30 minuts abans.
Director: Stephen Chbosky (EUA 2017)
Més informació a la seu de l’entitat
de dilluns a divendres de 18.30 a
20.00 hores
Organitza: CADA

Intèrprets: Julia Roberts, Jacob
Tremblay
Versió: Català
Un nen de 10 anys, que ha nascut
amb una malformació a la cara, s’es-

força per encaixar en el seu primer
dia d’escola. Demostrar que és un
nen com els altres serà el seu repte i
l’acceptació dels companys de classe,
el seu guany.

20.30 h
Casal Cultural i Recreatiu

FESTIVAL DE LA
CASA DE ANDALUCíA
Amb diverses actuacions del grup de
ball i el Coro de la Casa de Andalucía
de Castellbisbal
Organitza: Casa de Andalucía de
Castellbisbal

20 dissabte

20 dissabte

09.00 a 19.30 h

11.00 a 14.00 h

11.00 a 14.00 h

11.00 h

12.00 h

Foyer de baix de l’Auditori del
Centre Cultural Els Costals

Pati de l’Esbarjo i Carrer Sant
Antoni (carrer dels Balcons)

Pati de l’Esbarjo

C. Major amb c. Onze de
Setembre

Parc de l’Ermita

IV RÀTZIA HIVERNAL
(Torneig 9th Age)

TITERETÚ +
ANIMALADA

Per a qui no conegui The 9th Age (anteriorment conegut com a Warhammer) és un joc d’estratègia dins del
transfons d’un món fantàstic d’elfs,
nans, humans i altres criatures, que
ja fa més de 30 anys que proporciona diversió als seus jugadors arreu
del món; des d’una partida casolana
entre amics fins a diferents tornejos
nacionals i internacionals.

EL Titeretú és una instal·lació interactiva i participativa, per a tots els
públics, que juga amb les habilitats
dels que s’atreveixen a posar-se a la
pell d’un titella. “El titella ets tu”.

Per a més informació i inscripcions:
hobbygarrafot@gmail.com

TROBA’M

5a REPERCUSSIÓ

Premis: Un pernil per a l’home i un
altre per a la dona que facin més ràpida la pujada a la creu de l’Ermita. Si es
supera el rècord de la prova, hi haurà
un premi especial! Aigua, refresc i
obsequi per a tots els participants.

I l’Animalada són jocs de gran format
construïts amb materials recuperats
que no volen ser abandonats quan es
fan massa vells o no serveixen; s’han
escapat del seu destí i s’han convertit
en jocs-animals. Hi jugues?

Inscripcions: Una hora abans, a
l’Ermita
Recorregut: sortida del camí de les
àrees i arribada a la creu de l’Ermita
Organitza: Club Mindundis Team

Organitza: Hobby Garrafot

10.00 a 14.00 h
Pistes de tennis de l’Illa
Esportiva

TORNEIG DE TENNIS
DEL PERNIL
Majors de 15 anys. Format dobles
Gratuït
Inscripcions: De l’11 al 18 de gener a:
tennis.castellbisbal@gmail.com
Organitza: Club Tennis Castellbisbal

CRONOESCALADA A
L’ERMITA

Anima’t a participar al Troba’m i posa
a prova els teus coneixements sobre
el poble.
Què en saps, dels edificis històrics
de Castellbisbal? Pots reconèixer
elements singulars del patrimoni del
poble?
T’ajudarem amb alguna pista, vine
a buscar la teva butlleta! i entraràs
en el sorteig d’un lot de regal que
s’entregarà el dilluns 22 de gener al
Pati de l’Esbarjo.
Amb la col·laboració de Moments

Els Kastukats aquest any fan la 5a
rePERCUSSIÓ. Com en edicions
anteriors, convidaran diverses colles
de batucada i entre totes, ompliran
Castellbisbal de música i diversió.
Recorregut: Inici, c. Major amb c.
Onze de setembre i des d’aquí fins a
la Plaça de l’Església on aproximadament a les 12.00 h cada colla hi farà
una exhibició. Quan acabin les exhibicions, una altra rua pel c. Major, av.
Gaudí i final al monument de 1714
Organitza: Kastukats (Tabalers de
Castellbisbal)

12.00 h

14.00 h

Biblioteca Josep Mateu i Miró

Pati de l’Esbarjo

CONTES MENUTS:
“COLORAINES”

CALÇOTADA DE
FESTA MAJOR

A càrrec d’UMPALUMPA
Contes blaus, verds i vermells.
Taques liles, grogues i taronges. Animals marrons, grisos i blancs. Tot un
mon d’històries plenes de coloraines.
Una sessió de contes en què una
narradora mostrarà diferents àlbums
als infants i explicarà breus històries
amb cançons, contes i petits objectes.
Per a infants de 0 a 3 anys. A l’Àrea
Infantil de la Biblioteca

Celebrem plegats la Festa Major amb
un bon àpat. Els Potafocs ens prepararan una bona calçotada.
Organitza: Potafocs de Castellbisbal

20 dissabte

20 dissabte

17.00 a 19.00 h

17.30 h

Plaça de l’Església

Plaça del Joc

RODAMONS

PASSADA DELS
GEGANTS DE
CASTELLBISBAL I
DELS CONVIDATS
D’HONOR

Aquest any amb l’Esplai Gatzara ens
convertirem en rodamons! Amb la
nostra targeta viatgera podrem anar a
diferents països, on ens endinsarem
i descobrirem els jocs més divertits d’arreu del món! T’hi esperem
i sobretot no oblidis les ganes de
passar-ho molt bé!
Organitza: Esplai Gatzara

17.00 h
Pistes de petanca de l’Illa
Esportiva

TORNEIG DE
PETANCA DE FESTA
MAJOR
Organitza: Club Petanca Castellbisbal

Colles participants: L’Ocellaire
de l’Eixample de Barcelona, Sant
Andreu del Palomar de Barcelona,
Mulassa de Castellbisbal i Colla Gegantera de Castellbisbal

Gaudí, av. Pau Casals i Pati Adjutori
Segarra (Ajuntament)

19.15 h
Pati Adjutori Segarra
(Ajuntament)

TANCADA DELS
GEGANTS I
XOCOLATADA PER A
TOTHOM
Organitza: Colla Gegantera de
Castellbisbal

Recorregut: Plaça del Joc, Carrer Pi i
Margall i Plaça de l’Església

18.00 h

17.45 h

Auditori del Centre Cultural Els
Costals

Plaça de l’Església

PRESENTACIÓ DE LA
NOVA IMATGE DE LA
GEGANTONA RITA,
AMB MOTIU DEL SEU
20è ANIVERSARI
18.15 h
Plaça de l’Església

CONTINUACIÓ DE LA
PASSADA
Recorregut: Plaça de l’Església, c.
Major, c. Rabella, C. Sant Miquel, av.

CANTADA
D’HAVANERES DE LA
GENT GRAN
Entrada gratuïta
Organitza: Gent Gran de l’Espai de la
Plaça

19.15 h

23.00 h

Plaça de l’Església

Casal Cultural i Recreatiu

12è CORREFOC
INFANTIL
CONCENTRACIÓ DE
COLLES

NIT DJ
Ibiza Laser Show

19.30 h
Carrer Sant Gregori

TABALADA AMB LA
PARTICIPACIÓ DELS
TABALERS DE LES
COLLES DE FOC
Recorregut: des del carrer Sant Gregori, carrer Major fins a la Plaça de
l’Església

20.00 h
Plaça de l’Església

INICI DEL CORREFOC
(Vegeu notes del Correfoc Infantil
al final del programa)
Recorregut: Plaça de l’Església, carrer
Major, carrer Onze de Setembre,
carrer Rabella, carrer Sant Miquel,
av. Gaudí, carrer Major i Plaça de
l’Església
Organitza: Potafocs i Cuqueta de
Castellbisbal

Els menors de 16 anys hauran
d’entrar-hi acompanyats del pare,
mare o tutor. Aforament limitat a
980 persones. Cal presentar el DNI.

21 diumenge

21 diumenge

8.00 h

13.00 h aprox.

16.00 a 23.00 h

Plaça Folch i Torres

Plaça de l’Església

Pavelló de l’escola Montserrat

XXXVII
BOTIFARRADA
POPULAR

BALLS DE LLUÏMENT
I ESCLAT FINAL DE
FESTA

LUDOGANÀPIES

Organitza: Colla Gegantera de
Castellbisbal

18.00 h

8.00 h
Sortida Ajuntament de
Castellbisbal

11.00 a 12.30 h

ENTRENAMENT
OFICIAL DE LA 8a
CURSA DE MUNTANYA

Pistes de tennis de l’Illa
Esportiva

TENNIS PER A
FAMILIES

Per a més informació:
clubmindundisteam@gmail.com

Activitats de tennis per a pares i fills
(obligatori: un nen i un adult)

Organitza: Club Mindundis Team

12.30 a 14.00 h

9.30 a 14.00 h

Pistes de tennis de l’Illa
Esportiva

Piscina coberta Illa Esportiva

100KM PER UN
SOMRIURE
Jornada solidària durant la qual els
participants sumaran metres que es
convertiran en diners per als afectats
per la síndrome d’Angelman. Vine i
ajuda’ns a aconseguir-ho!
Organitza: Club Triatló Castellbisbal

11.00 a 14.00 h

10.00 h

Pavelló de l’escola Montserrat

Avinguda Gaudí (la Bassa)

LUDOGANÀPIES

PLANTADA DELS
GEGANTS

Els menors de 12 anys hauran d’anar
acompanyats del pare, mare o tutor.
Un espai en què joves i ganàpies
podran compartir moments d’oci.
No t’ho perdis! Consoles, circuits
d’Scalèxtric, patins de tres rodes,
tennis taula, billars...
Aforament limitat

11.30 h
Avinguda Gaudí (la Bassa)

XXVII TROBADA
GEGANTERA DE
CASTELLBISBAL

Colles participants: Argelès-sur-Mer
(França), Delta d’El Prat de Llobregat,
Gegants del Càmping Park Playa de
Roda de Berà, Gegants de l’Esbart
Dansaire de Rubí, Girona, la Granada
del Penedès, la Llacuna, la Roca del
Vallès, Llinars del Vallès, Masquefa,
Matadepera, Rubí i Terrassa
Recorregut: av. Gaudí, c. Sant Miquel, c. Rabella, c. Onze de Setembre,
c. Major, Plaça de l’Església, c. Pi i
Margall i Plaça de l’Església

MÀSTER CHEF
TENÍSTIC
Per a nens de 6 a 18 anys
Inscripcions: De l’11 al 18 de gener a:
tennis.castellbisbal@gmail.com. Les
inscripcions per a cada activitat es fan
per separat i són limitades.
Gratuït
Organitza: Club Tennis Castellbisbal

Aforament limitat

Sala d’Actes de l’Ajuntament

BALL DE FESTA
MAJOR PER A LA
GENT GRAN
Preu entrada: 4 euros
Com cada diumenge, es farà el ball
de la gent gran amb música en viu.
Organitza: Gent Gran de l’Espai de la
Plaça.

21 diumenge

18.00 h
Auditori del Centre Cultural Els
Costals

ESPECTACLE DE
LA XARXA: Pell de
llarinté, cua de tiré.
The Three Keatons
(Catalunya)
Preu: 5 euros. Entrades a la venda
el mateix dia, 15 minuts abans de
l’espectacle
Una de les rondalles que en Koumera comparteix a la vora del foc amb
els seus veïns narra la història de la
Kumbà i en Mamadou, que viuen en
un petit poblat de la selva de NiokoloKoba, prop del riu Koo, al Senegal. La

22 dilluns

parella està a punt de tenir un fill, i
estan tan il·lusionats que faran el que
sigui per complaure el seu nadó, com
ara perseguir un lleó o la reina de les
girafes. A la selva i a la sabana els dos
protagonistes viuran mil aventures i
peripècies i hauran d’aguditzar l’enginy
per esquivar tota mena de perills.
Organitza: La Xarxa de Castellbisbal

20.00 h
Casal Cultural i Recreatiu

TEATRE, PUIG I
CADAFALCH, UN
CROQUIS
Direcció: Marc Rosich
Intèrpret: Sergi Mateu

Per tal de commemorar l’any Puig i
Cadafalch, que celebra els 150 anys
del seu naixement, la Federació
d’Ateneus de Catalunya, la XTAC
i Teatre Obligatori, presenten un
espectacle basat en la vida i obra del
rellevant arquitecte, historiador i
polític català.
L’actor Sergi Mateu accepta el repte
d’enfrontar-se a un monòleg escrit
i dirigit per Marc Rosich que pretén
apropar la vessant més humana del
personatge.
Una peça bastida a partir de fragments de les seves memòries i d’una
selecció dels seus discursos més
famosos.
Preu: 10 euros. Venda anticipada a
www.tictactiquet.com
Organitza: Casal Cultural i Recreatiu

11.00 a 13.30 h

11.00 a 14.00 h

Pati de l’Esbarjo

Pavelló de l’escola Montserrat

UNA XICRA
SALUDABLE DE JOCS

LUDOGANÀPIES

Saps què és la Xicra? I la Xocolatera?
T’imagines una xarranca feta de fondant! Vols fer-te una xicra amb fang?
Si ho vols descobrir, t’hi esperem! Podràs fer un munt de tallers, conèixer
jocs tradicionals, tot acompanyat
d’una xocolata desfeta, ben calenta!
I si has participat al TROBA’M del
Museu, tens temps fins a les 12.00
per aportar les butlletes, a les 12.30
farem el sortegi del Lot regal!

11.00 h

Els menors de 12 anys hauran d’anar
acompanyats del pare, mare o tutor.
Un espai en què joves i ganàpies
podran compartir moments d’oci.
No t’ho perdis! Consoles, futbolins,
tennis taula, billars....
Aforament limitat

16.00 a 20.00 h
Pavelló de l’escola Montserrat

LUDOGANÀPIES
Aforament limitat

Església Parroquial

OFICI DE FESTA
MAJOR

20.00 h

Organitza: Parròquia de Sant Vicenç

TEATRE DE FESTA
MAJOR: ELS HOMES
SÓN DE MART I LES
DONES DE VENUS

12.00 h
Plaça de l’Església

AUDICIÓ DE
SARDANES
Amb la cobla Vila d’Olesa
Organitza: Colla Sardanista Marinada
de Castellbisbal

Auditori del Centre Cultural Els
Costals

Preu: 6 euros. Cal comprar l’entrada
anticipada (més informació al final
del progama)
Obertura de portes: 30 minuts abans

Jordi Díaz s´ha convertit en el gurú
preferit de les parelles! Guia essencial per entendre la parella, està
considerat com el un dels fenòmens
més importants de la cultura popular
moderna. L´obra està basada en el
llibre més venut de la darrera dècada
i el més conegut que tracta les relacions entre ambdós sexes. Homes
i dones sembla que procedeixin de
planetes diferents. Són biològicament
similars, utilitzen les mateixes paraules, comparteixen el mateix espai
geogràfic, però els seus codis de comportament i idiomes són diferents.
Espectacle recomanat per a tots els
públics
Durada: 90 minuts

28 diumenge

Informacions d’interès

19.00 h

Exposició

Auditori d’Els Costals

MUSICAL DE
MUSICALS

Mini Expominis
Sala d’exposicions del Centre
Cultural Els Costals
Horari de visites durant la Festa
Major
• Dijous 18: de 18.30 a 20.00 h
• Divendres 19: de 17.00 a 20.00 h
• Dissabte 20: de 10.00 a 14.00 h i
de 17.00 a 20.00 h
• Diumenge 21: de 10.00 a 14.00 h
• Dilluns 22: de 10.00 a 14.00 h

Venda
d’entrades
Horari de venda d’entrades:
Del 15 al 19 de gener, cada matí de
9.00 a 12.00 hores a la taquilla de
l’Auditori d’Els Costals.
Un cop exhaurides les entrades,
l’espai de venda d’entrades romandrà
tancat. Les entrades són numerades.

• Dissabtes: de 10.00 a 14.00 h i de
17.00 a 20.00 h

Aforament limitat a 384 persones.

Demogames d’expominis
Durant els dies de Festa Major, a la
sala d’exposicions, trobareu butlletes
amb les quals us podreu inscriure a
demostracions pràctiques de diversos
jocs i tallers de pintura ràpida de
miniatures.

Organitza l’EMM Miquel Blanch

Tancat per reformes

Horari de visites del 27 de gener al 25
de febrer

• Diumenges: de 10.00 a 14.00 h

T’agrada el teatre musical? Vols
emocionar-te amb Els miserables,
vibrar amb l’Himne dels pirates o riure
amb el Mikado? Tot això i moooolt
més ho trobaràs el dia 28 de gener,
diumenge, a l’Auditori d’Els Costals!
El cor Ja Ho Tenim! t’hi esperem!

Museu
de la Pagesia

En cas que quedin entrades, podran comprar-se una hora abans de
l’actuació a la taquilla de l’Auditori.

Altres
informacions
d’interès

Els tallers es faran els posteriors caps
de setmana mentre l’exposició segueixi oberta. Tindran un aforament
limitat i es faran segons la quantitat
d’inscrits.

El dilluns 22 de gener és dia festiu a
la població, per tant, tots els serveis
municipals estaran tancats.

Podeu sol·licitar més informació al
mail: hobbygarrafot@gmail.com

Atraccions
infantils
Estaran ubicades a la plaça Folch i
Torres.

Notes del correfoc
Recordem a tots els participants,
espectadors i veïns, un seguit de
recomanacions per tal de garantir al
màxim la seguretat de la festa més
emblemàtica:
• No aparqueu el vostre vehicle en
cap zona per on hagi de passar
correfoc, ni en carrers propers al
recorregut.
• En els carrers del recorregut i propers, retireu tots els elements que
puguin cremar els balcons i terrasses i protegiu portes i finestres.
• Per participar als correfocs cal portar roba de cotó, coll tancat, màniga
llarga, mocador de coll, barretina
o barret, calçat tancat, consistent
i sempre ben cordat. Recomanable: taps a les orelles i ulleres de
protecció. L’organització desaconsella participar-hi a tothom qui no
pugui complir aquestes mesures
de seguretat.
• Ni els infants més petits, ni els
cotxets de nadons, en cap cas han
d’estar a primera línia de foc.
• No bloquegeu les entrades dels
carrers ni escales que serveixin
d’evacuació dels participants
• Tot el públic participant en tots
els esdeveniments lligats amb al
correfoc és responsable en primer
i únic terme dels accidents que hi
puguin succeir.

• En tots els esdeveniments lligats
al correfoc infantil de dissabte hi
haurà els serveis d’una ambulància.
• En cas d’accident o emergència,
aviseu a la Policia Local, membres
de l’organització o al 112.
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