Festa Major de Sant Vicenç
Castellbisbal, del 18 al 22 de gener de 2019

Museu de
la Pagesia

Exposició
temporal

Venda
d’entrades

• 18 i 19 de gener: de 10.00 a 14.00 h
i de 17.00 a 20.00 h

Serem el que hem jugat

Horari de venda d’entrades:

Sala d’exposicions d’Els Costals

• Els dies 11 i 12 de gener en horari
del Museu.

• 20 i 22 de gener: de 10.00 a 14.00 h

Botiga de Festa Major
d’hivern:
Vols lluir la nova dessuadora! Vols
tenir la tassa? Vols adquirir els llibres?
Ho podràs comprar al Museu de la
Pagesia en el seu horari habitual, a
partir del divendres 11 de gener.
Preu dessuadora: 12 euros
Edició limitada

Horari de visites durant la Festa Major
(Del 17 al 27 de gener de 2019)
• Dijous, 17: de 17.00 a 20.00 h
• Divendres, 18: de 17.00 a 20.00 h
• Dissabte, 19: de 10.00 a 14.00 h
i de 17.00 a 20.00 h
• Diumenge, 20: de 10.00 a 14.00 h
i de 17.00 a 20.00 h
• Dilluns, 21: de 17.00 a 20.00 h
• Dimarts, 22: de 10.00 a 14.00 h
i de 17.00 a 20.00 h

• Del 14 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.
Aforament limitat a 392 persones.
En cas que quedin entrades, podran
comprar-se una hora abans de l’actuació a la taquilla de l’Auditori.

• Divendres, 25: de 17.00 a 20.00 h
• Dissabte, 26: de 10.00 a 14.00 h
i de 17.00 a 20.00 h
• Diumenge, 27: de 10.00 a 14.00 h
i de 17.00 a 20.00 h

Altres informacions
d’interès

Horaris CAP i
serveis preventius

Atraccions
infantils

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

Us recordem que l’horari del CAP és
el següent: de dilluns a diumenge
de 08.00 a 24.00 hores.

Les atraccions infantils estaran
ubicades a la plaça Folch i Torres.

Hi haurà serveis preventius a les
activitats que per la seva complexitat
o afluència de públic ho requereixen.

Salutació

T

ot just encetat aquest
nou any, arriba
l’esperada Festa Major
d’hivern: la Festa
Major de Sant Vicenç. Una molt
bona oportunitat per celebrar,
acompanyats de familiars i amics,
l’entrada a aquest 2019. Un any
ben especial, doncs algunes de
les entitats culturals i veïnals
més antigues de la vila celebren
el seu aniversari, entre elles Can
Campanyà i la Cuca celebrant
ambdues el 40è aniversari; o
Can Costa i la Colla Gegantera
que celebraran el 30è i el 25è
aniversari, respectivament.
Amb motiu d’aquest últim
aniversari, Castellbisbal
esdevindrà la XXXII Ciutat
Gegantera de Catalunya 2019,
amb un seguit d’actes durant tot
l’any per celebrar-ho. Els primers,
els podrem gaudir precisament
durant aquesta Festa Major,
amb la presentació de la imatge
gràfica, l’espai web i el cartell.

Durant els cinc dies de
Festa, castellbisbalenques i
castellbisbalencs ens trobarem
a places i carrers, des dels més
petits als més grans, gaudint de
totes les activitats programades
ja sigui com a públic o com a
participant, compartint plegats la
festa. Voldríem aprofitar per donar
les gràcies a tots els treballadors
dels diferents departaments que
ho fan possible, sense oblidarnos de tot el teixit associatiu que
abandera moltes de les activitats
programades: sense la seva
implicació la festa no seria una
realitat any rere any. Des d’aquí, el
nostre agraïment, a la seva feina,
el seu esforç i la seva dedicació,
és un orgull per tots nosaltres.
Comença doncs la Festa Major
de Sant Vicenç, totes hi sou
cridades, convidades i esperades.
Ho tenim tot llest: música,
ball, cinema, teatre, contes,
esports, jocs, tallers, esmorzars,
berenars, conferències,

concursos, exposicions,
espectacles tradicionals...
FESTA en majúscules, una
festa de retrobament, una festa
participada, viscuda en respecte i
convivència.
En aquests dies, on el fred és el
protagonista de l’hivern, desitgem
que les propostes que de manera
concreta i detallada trobareu en
aquest Programa, ens donin el
caliu que ens uneix i ens identifica
com a pota-rojos i pota-roges,
demostrant un any més, que
Castellbisbal vol i sap celebrar
festes, les seves festes.
Visca la Festa Major!

Joan Playà Guirado
L’alcalde
Susanna Solé
Regidora de Cultura i Esports

17 dijous

18 divendres

19 dissabte

Actes previs

19.00 h

16.30 h

17.30 h

20.30 h

09.00 a 20.00 h

Sala Actes Ajuntament

Escola Benviure

Auditori d’Els Costals

Casal Cultural i Recreatiu

PRESENTACIÓ DEL
LLIBRE: EL CLAN DE
SA RÀPITA

TASTET DE FESTA
MAJOR

CONCERT ESCOLA
DE MÚSICA

FESTIVAL DE LA
CASA ANDALUCÍA

Foyer de baix de l’Auditori
d’Els Costals

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, etc.

Un any més l’escola de música ens
convida a participar en el seu concert

Comparsa de Barcelona, Antologia de
Coplas de carnaval. I els grups de ball
de l’entitat.

De Montserrat Espallargas
Una consigna de la revolució del maig
francès del 68, l’ennui est contrerévolutionnaire, sembla que va tenir molt
a veure en la mort del rector de la
Universitat de les Illes Balears. Del que
va passar o no va passar sobre aquest
fet en parla la història de El clan de Sa
Ràpita
Acompanyat del recital de música de
Jon Robles i Oriol Pidelaserra
Hi haurà un petit refrigeri,
fins a exhaurir existències
Organitza: Òmnium Cultural i Aula
d’Extensió Universitària

Organitza: AMPA de l’Escola Benviure

17.00 h

Organitza: Escola Municipal de Música
Miquel Blanch de Castellbisbal

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

CAMPIONAT DE
TALLER DE BALDUFES RUMIKUB
Sala d’Exposicions d’Els Costals

A l’exposició Serem el que hem jugat,
podem mirar i llegir, escoltar, tocar,
jugar... i també construir la nostra
pròpia joguina en els Tallers de Gest
Lúdic l’Obrador per als petits i per als
que ja no ho són tant
Cal inscripció, a la mateixa sala
d’Exposicions
Organitza: Museu de la Pagesia
de Castellbisbal

Majors de 16 anys
Més informació a la seu de l’entitat,
de dilluns a divendres de 18.30 a
20.00 h
Organitza: CADA

19.30 h
Espai de la Plaça

PRESENTACIÓ
IMATGE GRÀFICA,
WEB I PROGRAMA
D’ACTES DE LA XXXII
CIUTAT GEGANTERA
DE CATALUNYA 2019
Organitza: Colla Gegantera
de Castellbisbal

IV RÀTZIA HIVERNAL
(Torneig 9th Age)

Organitza: Club Tennis Castellbisbal

21.00 h

10.30 i 12.00 h

Bar del Casal Cultural i Recreatiu

Can Pedrerol de Dalt

JAM SESSION DE
L’ESCOLA DE MÚSICA

Organitza: Escola Municipal de Música
Miquel Blanch de Castellbisbal

Preu socis CT Castellbisbal: 10 euros
Preu no socis CT Castellbisbal: 12 euros
La inscripció inclou samarreta commemorativa dels 20 anys del club i
welcome pack

Organitza: Casa de Andalucía
de Castellbisbal

Un mateix escenari, un mateix objectiu: gaudir de la música a càrrec de
professors i alumnes de l’EMMB

Per a infants i joves de 5 a 15 anys,
inscripcions fins al dilluns, 14 de
gener, via correu electrònic a tennis.
castellbisbal@gmail.com indicant nom,
data de naixement i telèfon de contacte

És un joc d’estratègia dins 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 internacionals
Per a més informació i inscripcions:
hobbygarrafot@gmail.com
Organitza: Hobby Garrafot

10.00 h
Pistes de tennis de l’Illa
Esportiva

TORNEIG EXPRÉS
INFANTIL/JUVENIL
DE FESTA MAJOR

VISITA TÈCNICA
GUIADA A CAN
PEDREROL DE DALT
Es faran dues visites, una a les 10.30
hores i una a les 12.00 hores

19 dissabte

11.00 h

12.00 h

17.00 a 19.00 h

18.00 h

C. Major amb c. Onze
de Setembre

Parc de l’Ermita

Plaça de l’Església

Auditori d’Els Costals

CRONOESCALADA
A L’ERMITA

ACTIVITATS DE
L’ESPLAI GATZARA

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.

Aquest any estem de celebracions,
en fem 35 ja, però aquesta Festa
Major d’Hivern, encara no ens toca
a nosaltres... És per això que us
convidem a l’activitat gatzara més
infernal que hem fet mai! Celebrarem
l’aniversari de la parella més emblemàtica de Castellbisbal, la Masovera
i el Personatge i, també, l’aniversari
de la nostra estimada Cuca a través
de diferents manualitats i activitats
proposades. No us ho podeu perdre!

CANTADA
D’HAVANERES DE LA
GENT GRAN

LUAU
Recorregut: Inici al c. Major amb
cantonada c. Onze de Setembre
fins a la Plaça de l’Església

14.00 h

Recorregut: Sortida del camí de les
àrees i arribada a la creu de l’Ermita

Pati de l’Esbarjo

12.00 h
Biblioteca Josep Mateu i Miró
Plaça de l’Església

ACTUACIÓ ESTÀTICA
DELS GRUPS
CONVIDATS I
PRESENTACIÓ DEL
NOU PROJECTE
OHANA
En acabar es farà una cercavila fins a
l’Espai Adjutori Segarra, on podreu
ballar al ritme de La Rubia
Organitza: OHANA (Tabalers
de Castellbisbal)

Per a infants de 0 a 3 anys. A l’Àrea
Infantil de la Biblioteca

Inscripcions: Una hora abans, a l’Ermita

Organitza: Club Mindundis Team

12.00 h

Durada: 30 minuts

CONTES MENUTS:
EL CARGOL I
L’HERBETA DE PONIOL

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

16.00 a 21.00 h

A càrrec d’UMPALUMPA

Pavelló de l’escola Montserrat

El cargol no pot arrencar l’herba de poniol que li farà passar el mal de panxa.
Per sort, tot d’animalons l’ajudaran
a estirar la planteta cantant boniques
cançons

LUDOGANÀPIES

Espectacle de petit format basat en
el conte homònim amb el suport de
ninots de roba
En acabar el conte prepareu el nas
perquè tot s’omplirà d’olors
que haureu de descobrir

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, futbolí
gegant, tennis taula, air hoquei,
màquina de ball i jocs retro a càrrec
de Retromaníacs
Aforament limitat

El grup d’havaneres de la Gent Gran
presentarà el seu darrer repertori
dirigits per l’acordionista Laura
Capellán. Actualment està format
per 26 components que actuaran
amb l’acompanyament d’un acordió i
guitarres
Preu de l’entrada: 1 euro. Venda
d’entrades 1 hora abans de l’acte.
Al mateix foyer

A més, també podreu trobar un
raconet per contribuir, si voleu, amb
l’Aina, la protagonista del nostre
projecte solidari, aquest any, centrat
en la Síndrome d’Angelman i el seu
tractament

Aforament limitat

19.30 h

Plaça de l’Església

Organitza: Esplai Gatzara

Sant Gregori

INICI DE
L’EMPAITAFOC
INFANTIL

17.00 h
Pistes de petanca de l’Illa
Esportiva

TORNEIG DE
PETANCA DE FESTA
MAJOR
Organitza: Club Petanca Castellbisbal

Organitza: Gent Gran de l’Esplai
de la Plaça

20.00 h

TABALADA AMB LA
PARTICIPACIÓ DELS
TABALERS DE LES
COLLES DE FOC
Recorregut: Inici a la plaça del Joc,
carrer Pi i Margall fins Plaça de
l’Església

Recorregut: Plaça de l’Església, carrer
Major, carrer Raval, carrer Fassina,
carrer del Sol, carrer Rabella, carrer
Sant Miquel, avinguda Gaudí (La
Bassa), carrer Major fins a la Plaça
de l’Església
Vegeu notes al final del programa
Organitza: Colles de Foc de
Castellbisbal (Potafocs i Cuqueta)

19 dissabte

20 diumenge

08.00 h

09.00 h

Sortida de l’Ajuntament de
Castellbisbal

Pavelló de l’escola Montserrat

ENTRENAMENT
OFICIAL DE LA 8a
CURSA DE MUNTANYA
Per a més informació:
clubmindundisteam@gmail.com

22.30 h

Durada: 134 minuts

Auditori d’Els Costals

Preu de l’entrada: 3 euros. Cal
comprar l’entrada anticipada (més
informació al final del programa)

BOHEMIAN RAPSODY
Qui no s’anima a cantar en escoltar
aquests himnes? A qui no li resulta
inevitable picar de peus davant ritmes
tan emocionants? Qui pot oblidar
aquell sobtat clímax en el Live Aid de
1985, quan Freddie Mercury, desfilant
sobre l’escenari, va portar al públic a
un frenètic cant a l’uníson? Han passat
més de 25 anys des de la mort de l’extravagant capdavanter i veu principal,
Freddie Mercury i la música perdura.
Freddie va redefinir i va transcendir
els estereotips, de la mateixa manera
que la música de Queen rebutja ser
etiquetada dins de qualsevol gènere
tradicional. Potser sigui aquesta la raó
per la qual el grup és un fenomen tan
intergeneracional, multicultural i global
Nota: Aquesta pel·lícula pot estar
subjecta a canvis, degut a la nominació dels Òscar. Si no poguéssim
disposar-ne, projectarem El fotógrafo
de Mauthausen

Obertura de portes 30 minuts abans

22.30 a 03.00 h

Organitza: Club Mindundis Team

9.30 a 14.00 h

TORNEIG DE TENNIS
DEL PERNIL
DELS 20 ANYS
Majors de 16 anys
Inscripcions: fins al dilluns, 14 de gener, a tennis.castellbisbal@gmail.com
indicant nom, data de naixement
i telèfon de contacte

Piscina coberta de l’Illa Esportiva

Preu socis CT Castellbisbal: 10 euros
Preu no socis CT Castellbisbal: 15 euros

100 KM PER UN
SOMRIURE

La inscripció inclou samarreta commemorativa dels 20 anys del club
i esmorzar
Organitza: Club Tennis Castellbisbal

Casal Cultural i Recreatiu

En acabar el Ballon Football sessió
de Dj (els menors de 16 anys hauran
d’entrar acompanyats un cop iniciada
la sessió de DJ)
Inscripcions abans del 16 de gener
al PIJ
Aforament limitat

10.00 h
Avinguda Gaudí (la Bassa)

Plantada de bèsties
Amb la participació del Griu de
Barcelona, Mussolet de Gavà,
Mulassa d’Olesa de Montserrat,
Gall de Parets del Vallès, Lleó de
l’Hospitalet del Llobregat i Mulassa
de Castellbisbal

11.30 h
Avinguda Gaudí (la Bassa)

PLAY BUBBLE
FOOTBALL
Vine al torneig de futbol bombolla i
no paris de riure. La gent d’Adolescents.cat ens han preparat una nit
plena de diversió, jocs, sortejos...
Crea el teu grup (preferiblement mixt)
i passa una nit diferent

3a TROBADA DE
BESTIARI FESTIU
I POPULAR.
CASTELLBISBAL
2019

10.00 a 14.00 h
Circuit el Serral de la Verdolaga

AUTOCRÒS CORRE
PER LA MARATÓ!
Repte solidari amb l’objectiu de
nedar 100 km nedant entre tots els
participants per recaptar fons per a
l’associació Coco, esperanza y vida que
es dedica a ajudar en la investigació i
el suport a les famílies afectades pel
Neuroblastoma i els altres tumors
infantils. VINE A NEDAR AMB NOSALTRES PER UNA BONA CAUSA!
Organitza: Club Triatló Castellbisbal i
Associació “Coco, esperanza y vida”

Vine i viu l’experiència d’anar en un
cotxe de competició
Tots els diners que es recaptin es
destinaran a la Marató de TV3
Organitza: AC. Potarrojos Competició

Cercavila
Recorregut: Av. Gaudí, c. Sant
Miquel, c. Rabella, c. Major, Plaça
de l’Església, c. Pi i Margall i Plaça de
l’Església.

13.00 h
Plaça de l’Església

Balls de lluïment i esclat
final de festa
Organitza: Colla Gegantera

de Castellbisbal

16.15 a 18.15 h
Espai Jove de la Biblioteca Josep
Mateu i Miró

TORNEIG D’ESCACS
DE LA FESTA MAJOR
DE SANT VICENÇ PER
A GRANS I PETITS
Grup Júnior: Jugadors Sub. -14 o
jugadors amb ELO inferior a 1700
Grup Sènior: Jugadors amb més de 14
anys o amb ELO de més de 1700
No cal estar federat per jugar en
aquest torneig, si vols gaudir fent
unes partides semi ràpides d’escacs,
no ho dubtis i apunta’t al torneig
de la festa major
Inscripció gratuïta a les 16.00 hores
a la sala de joc
Trofeu per als tres primers jugadors
classificats de cada categoria
Organitza: Club d’Escacs Castellbisbal

20 diumenge

21 dilluns

16.00 a 21.00 h

18.00 h

18.00 h

11.00 a 13.30 h

12.00 h

Pavelló de l’escola Montserrat

Auditori d’Els Costals

Sala d’Actes de l’Ajuntament

Auditori d’Els Costals

LUDOGANÀPIES

ESPECTACLE DE
LA XARXA: LES
PRINCESES TAMBÉ
ES TIREN PETS

BALL DE FESTA
MAJOR PER A LA
GENT GRAN

CINEMA: “EL VIATGE
DE CHIHIRO”

Foyer de baix - Auditori d’Els
Costals

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, futbolí
gegant, tennis taula, air hoquei,
màquina de ball i jocs retro a càrrec
de Retromaníacs

Adaptació teatral de Joan Sors
del conte amb el mateix títol d’Ilan
Brenman. Cia. El replà produccions SL

Aforament limitat

16.00 a 23.00 h

Organitza: Gent Gran de l’Espai
de la Plaça

CATANBISBAL
Torneig del joc de taula Catan

Organitza: Hobby Garrafot

L’Entitat de la Gent Gran cada
diumenge organitza sarau a la sala
d’actes de l’Ajuntament. Amb motiu
de la Festa Major d’hivern, el ball de
diumenge es fa una mica més gran
i s’hi convida tothom, els assidus i
els que encara no ho han provat,
a participar-hi.

Durada: 124 minuts

Preu entrada: 4 euros, amb berenar
inclòs

Foyer de baix de l’Auditori
d’Els Costals

Inscripcions gratuïtes al correu
hobbygarrafot@gmail.com
fins al 19 de gener. Aforament limitat

Chihiro és una nena de deu anys que
viatja en cotxe amb els pares. Després
de travessar un túnel, arriben a un
món fantàstic, en què no hi ha lloc
per als éssers humans, només per
als déus de primera i segona classe.
Quan descobreix que els seus pares
han estat convertits en porcs, Chihiro
se sent molt sola i espantada.

La Reina del Mirall s’assabenta que
existeix un llibre, amagat al país de
les princeses, on hi ha escrits tots els
secrets de les princeses més famoses
del món. La Reina del Mirall necessita
trobar aquest llibre urgentment i fer
saber al món que les princeses no
són perfectes, que també tenen defectes. Aquesta serà la seva venjança:
del disgust es tornaran lletges, molt
lletges i ella, per fi, serà la més bella
del món.
Preu: 5 euros. Entrades a la venda
el mateix dia, 15 minuts abans de
l’espectacle
Organitza: La Xarxa de Castellbisbal

19.30 h
Casal Cultural i Recreatiu

VEUS QUE NO VEUS
Nou espectacle de la Cia. Pepa Plana
Casal Cultural i Recreatiu
Veus que no veus és un espectacle de
Pallasses. Vull dir que són Pallasses
utilitzant el llenguatge de Pallasses
per explicar-nos una història. Una
història que, en si mateixa, comporta
unes quantes petites històries
més, és a dir... les “situacions”...
situacions que esdevenen potser els
moments més importants d’aquest
trajecte còmic i poètic. En el món

Pel·lícula en català
d’aquestes pallasses, transitar per
aquestes “situacions” esdevé una
aventura, una peripècia vital que
més que marcar l’esdevenir de la
nostra història marcarà l’esdevenir
de les seves vides. Res és tan senzill
i aparent com sembla... Ni res és tan
impossible que la seva magnificència
no pugui superar.
Pallassa Augusta: Pepa Plana
Pallassa Blanca: Noël Olivé
Direcció: Joan Arqué
Preu: 5 euros
Organitza: Casal Cultural i Recreatiu

Preu: 3 euros. Cal comprar l’entrada
anticipada (més informació al final
del programa)
Obertura de portes: 30 minuts abans

TAST FRED D’OMBRES
I TALLERS DE
MECANISME
CINEMATOGRÀFICS
PRIMITIUS
Després del cinema us convidem a
agafar forces amb un tast fred (fins a
exhaurir existències) i l’exposició interactiva i tallers de la mà de Zinematik.
Sabeu que és un foliscopi mecànic? I
una càmera fosca? Ho podreu descobrir i veure que abans les coses eren
més mecàniques
Activitat familiar segons l’aforament
estipulat
Organitza: Museu de la Pagesia
de Castellbisbal

21 dilluns

22 dimarts

16.00 a 21.00 h

08.00 h

Pavelló de l’escola Montserrat

Pati de l’Esbarjo

LUDOGANÀPIES

XXXVIII
BOTIFARRADA
POPULAR

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, futbolí
gegant, tennis taula, air hoquei, màquina de ball i jocs retro a càrrec de
Retromaníacs
Aforament limitat

18.00 a 19.30 h
Auditori d’Els Costals

TALLER DE PATRONS
RUMBEROS EN
FAMÍLIA: POM
- TXEQUE - POM TXEQUE - POM!
Si et ve de gust passar una bona
estona i que el teu fill/a aprengui a
dominar els ritmes de la Rumba, has
trobat el taller ideal, on escoltarem
música, cantarem, dansarem... Taller

Amb la col·laboració de la Colla
del Bon Àpat
dirigit per Oriol Ferré Puntos, professor de l’EMM de Castellbisbal.

20.30 h

Adreçat a: infants a partir de 5 anys
acompanyats de pares i/o altres
familiars.

A BARCELUNYA:
DERRUMBAND
EN CONCERT

Durada: 70 minuts

19.30 a 20.30 h
Foyer de baix - Auditori d’Els
Costals

BERENAR RUMBERO
Inauguració de l’exposició Grans noms
de la rumba catalana. Personatges claus
de la nostra música gitana.
En la seva pretensió de divulgar
i posar en valor la història de la rumba catalana, FORCAT (Foment de la
Rumba Catalana) presenta un conjunt
de retrats biogràfics i artístics de les
seves figures més rellevants; un recorregut a través d’alguns dels noms que
li han donat projecció pública, i que
han contribuït a donar-li forma.
Hi haurà un petit refrigeri,
fins a exhaurir existències

Auditori d’Els Costals

Derrumband porta 11 anys recuperant
i reivindicant l’obra de Gato Pérez.
L’any 1983 Gato Pérez va publicar
Flaires de Barcelunya, un disc que
mereixia molt més ressò que el que va
tenir i que Derrumband ha enregistrat
i actualitzat íntegrament amb el títol
A Barcelunya. L’espectacle, amb una
dramatúrgia pensada per teatres i
auditoris, actualitza el retrat social de
la Barcelona metropolitana
a través de la rumba, el reggae,
el swing i el bolero
Preu: 6 euros. Cal comprar l’entrada
anticipada (més informació al final
del programa)
Durada: 75 minuts
Amb la participació especial de la Big
Band de l’Escola de Música Miquel
Blanch de Castellbisbal i altres alumnes i professors de l’Escola

11.00 h
Església Parroquial

“Tot el que cal saber sobre els slimes”.
Conferència i taller pràctic on ens
endinsarem en el món dels slimes
(blandiblub).
Pinta el retaule de Sant Vicenç. Taller
on aprendrem a treballar amb la tècnica tradicional de Tremp d’ou sobre
taulell, preparat amb pigments guix
i cola. Una oportunitat per aprendre
a fer un element artístic com es feia
antigament. (Organitza Museu de la
Pagesia).

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

CONCURS DE TRUITES
Consulteu les recomanacions al final
del programa
Organitza: CADA

20.00 h
Auditori d’Els Costals

Jocs tradicionals al carrer. Et sona el
llançament de l’espardenya, la xarranca, els patacons…? Amb aquesta
activitat jugarem a jocs populars i tradicionals d’abans! (Organitza Museu
de la Pagesia).

TEATRE DE FESTA
MAJOR: TINDER
SORPRESA

Carrer Pi i Margall

Taller d’Alimentació saludable. Taller
alimentari educatiu. Consulteu les
recomanacions sobre al·lèrgies
i intoleràncies al final del programa

TALLER I ACTIVITATS
DE FESTA MAJOR

12.00 h

Et convidem a fer un safari còmic per
tota la selva d’aplicacions per lligar,
que s’han posat de moda últimament.
Tant si estàs solter o en parella, tots
hem sentit parlar de la nova forma
de buscar l’amor (o el que sorgeixi).
Andreu Casanova, a través de les
seves experiències vitals, t’explicarà
les seves anècdotes més divertides i
resoldrà els dubtes més inquietants
del flirteig virtual.

OFICI DE
FESTA MAJOR DE
SANT VICENÇ
Organitza: Parròquia de Sant Vicenç

11.00 a 14.00 h

Durant el matí podràs participar en
diferents tallers i activitats pensades
per totes les edats i sense inscripció
prèvia. Activitat gratuïta.
Els Amics d’en Crusó. Col·lecció d’autòmats en moviment de gran format,
amb l’enginy i la destresa els espectadors esdevindran protagonistes d’un
espai d’oci intergeneracional lúdic i
creatiu. A més hi haurà un espai de
joc per infants de 2 a 5 anys.

Plaça de l’Església

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

Amb Andreu Casanova

Espectacle en castellà. Recomanat per
a tots els públics
Preu: 6 euros. Cal comprar l’entrada
anticipada (més informació al final
del programa)
Obertura de portes: 30 minuts abans
Durada de l’espectacle: 80 minuts

28a Trobada de Gegants

Informacions d’interès

25è aniversari del Manel i la Vicenta

No és no

26 dissabte

27 diumenge

17.30 h
Plaça del Joc

10.00 h
Avinguda Gaudí (la Bassa)

PASSADA DELS GEGANTS

PLANTADA DE GEGANTS

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

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

17.45 h
Plaça de l’Església

11.30 h
Avinguda Gaudí (la Bassa)

MOSTRA DE BALLS DELS
GEGANTS

19.30 h
Plaça de l’Església

Colles participants: Newcastle
Upon Tyne (Regne Unit), Espinal
(Navarra), Sugoi Panpin (Biscaia),
Saint-Sylvestre-Cappel (França) i
Castellbisbal

TABALADA DE LES COLLES
CONVIDADES

18.15 h

20.00 h

Plaça de l’Església

Plaça de Catalunya

CONTINUACIÓ
DE LA PASSADA

INICI DEL CORREFOC

Recorregut: Plaça de l’Església,
c. Major, c. Rabella, C. Sant Miquel,
av. Gaudí, av. Pau Casals i Casal
Cultural i Recreatiu
19.15 h
Casal Cultural i Recreatiu

TANCADA DE GEGANTS
Organitza: Colla Gegantera de
Castellbisbal

Recorregut: Plaça de l’Església fins
a Plaça Catalunya

Recorregut: Pl. Catalunya, c. Anselm
Clavé, c. Pi i Margall, Plaça de l’Església
20.45 h
Plaça de l’Església

ESPECTACLE DE FOC
00.00 a 02.30 h
Plaça de l’Església

DJ
Organitza: Diables de Castellbisbal

28a TROBADA DE GEGANTS
DE CASTELLBISBAL I
TROBADA INTERNACIONAL
DE GEGANTS MÚSICS
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
Colles participants: Newcastle Upon
Tyne (Regne Unit), Espinal (Navarra),
Sugoi Panpin Laborategia (Biscaia),
Saint-Sylvestre-Cappel (França), Vinaròs (País Valencià), Castellcir, Cabreta
d’Olot, Cassà de la Selva, El Vendrell,
Figueres, Pubilla Cases de l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs,
Taratot de Tàrrega, Tiana
i Castellbisbal

“La festa és moment de diversió,
de relaxar prevencions i d’aparcar
reticències. Deixar-se anar sense envair l’espai dels altres. Que el gènere,
l’orientació sexual, l’aspecte físic en
relació a uns cànons estètics fixats,
no sigui excusa per exercir cap tipus
d’assetjament.
Ningú té dret a imposar-se sobre
els altres.
Tothom tenim dret a defensar-nos i a
buscar el suport dels que ens envolten.
Entre tots i totes podem aturar les
conductes agressives i fer que la
festa sigui també un espai segur.
Divertim-nos, dones i homes,
en igualtat. Ni més, ni menys!”

Concurs de truites
Recomanacions sanitàries sobre
la truita. S’han de complir les mesures bàsiques d’higiene per a l’elaboració de truites:
• Rentar-se les mans abans i després
de manipular ous
• No s’ha de trencar l’ou en el mateix
recipient on després s’ha de batre,
ni separar la clara del rovell amb
la closca de l’ou

Plaça de l’Església

• Un cop hem trencat l’ou, cal
comprovar que no desprengui olors
anormals i que la transparència de
la clara sigui l’adequada

BALLS DE LLUÏMENT I
ESCLAT FINAL DE FESTA

• Fer-la el mateix dia del concurs com
a màxim 2 hores abans

13.00 h, aproximadament

Organitza: Colla Gegantera
de Castellbisbal

• No s’haurà de deixar crua

• Conservar-la en fred fins l’últim
moment

Al·lèrgens

Notes del correfoc

Si tens alguna al·lèrgia o intolerància
alimentària, envia’ns un correu a
salut@castellbisbal.cat. Es procurarà
que en totes les activitats hi hagi un
espai reservat, amb productes aptes
per intolerants a la lactosa i per celíacs o sensibles al gluten.

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:

Gaudeix de la
festa amb salut

• En els carrers del recorregut i propers, retireu tots els elements que
puguin cremar els balcons i terrasses i protegiu portes i finestres

• Informa’t, a l’arribada, d’on es
localitzen els serveis preventius
sanitaris
• Intercala les begudes amb alcohol
amb altres que no en continguin.
Beu regularment aigua i menja
alguna cosa durant la nit

• No aparqueu el vostre vehicle en
cap zona per on hagi de passar
correfoc, ni en carrers propers
al recorregut

• Eviteu llançar aigua quan passi
qualsevol actuant: diables, bèsties
o músics

• Porta el compte de les begudes
que prens per no passar-te

• Per participar en els 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

• Les drogues alteren i descontrolen
l’estat d’ànim. És millor abstenir-se’n

• Ni els infants més petits, ni els
cotxets de nadons, en cap cas han
d’estar a primera línia de foc

• Consumir substàncies et provocarà
molta ressaca, efectes no desitjats
i que gastis més diners

• No bloquegeu les entrades dels
carrers ni escales que serveixin
d’evacuació dels participants

Recorda, l’opció de no consumir
és la més saludable

• Tot el públic participant en tots els
esdeveniments lligats amb el correfoc és responsable en primer i únic
terme dels accidents que hi puguin
succeir

• Beu a poc a poc i assaborint la
beguda. Com més de pressa es
pren, més probabilitats hi ha
de beure’n més quantitat

• Amb l’alcohol, menys és més
• El consum de drogues sense risc
no existeix
• La frase: “jo controlo” és falsa

• En tots els esdeveniments lligats al
correfoc infantil de dissabte hi haurà
els serveis d’una ambulància

Juguem amb la Festa Major!
Retalla i juga amb la teva pròpia Festa Major

Organitza:

Col·laboren:

