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Actualitat
La Diada 2019, en imatges
Unes 150 persones han participat en l'acte institucional de la Diada, que amb motiu de la pluja es va
haver de traslladar a la sala d'actes de l'Ajuntament
Dijous, 12 de setembre de 2019

Disfresses i teatre ens porten cap al final de la Festa Major. Recull de
fotos
La Baixada de vehicles i la Capsa escènica han tornat a omplir els carrers. De nit, el Carnaval d'estiu
s'ha instal·lat a la plaça del Joc.
Divendres, 23 d'agost de 2019

Les Destreses Pota-roges han tornat amb tota la seva essència. Recull
d'imatges
Impulsades pel Museu de la Pagesia i organitzades per un bon grup de veïns del poble i l'Esbart
Dansaire Pota-roig, les Destreses han tornat a Castellbisbal recuperant la seva essència.
Dijous, 22 d'agost de 2019

El retorn del Tractor va omplir els carrers del poble, dissabte a la nit. Més
fotos del cap de setmana
La nit de dissabte va estar plena d'activitats i va enllaçar amb un diumenge de cursa, castells i gegants,
entre d'altres activitats. Diumenge a la nit, el Cinema en remull va esgotar totes les localitats
Dijous, 22 d'agost de 2019

Llum i colors per començar una Festa Major que ha tornat a ser molt
participativa. Recull d'imatges

La Festa Major va començar amb un esclat de llum i colors amb la festa holy i l'empaitafoc infantil. Però
entre divendres i dissabte, hi va haver moltes altres activitats.
Dijous, 22 d'agost de 2019

Festa Major de l'Aigua i la Llum. Recull d'imatges
Dijous, 22 d'agost de 2019

Green Melon, a la Capsa de Música. Recull d'imatges
Dijous, 18 de juliol de 2019
Divendres, els Jardins de Can Margarit van acollir el segon dels quatre concerts programats en el marc
de la Capsa de Música.

Lletres i Vins 2019, en imatges
Dimecres, 10 de juliol de 2019
Castellbisbal ha participat, per segon any consecutiu, en el cicle Biblioteques amb DO impulsat per la
Generalitat de Catalunya, que enguany ha posat l’accent el lèxic del món del vi

Sant Joan 2019, en imatges
Dimarts, 25 de juny de 2019
La celebració del 40 aniversari de La Cuca ha centrat els actes de la festa de Sant Joan d’enguany, on
no ha faltat el foc, el sopar popular ni la música

Concerts de final de curs de l’Escola Municipal de Música, en imatges
Dijous, 20 de juny de 2019
Com a cloenda del curs, l’Escola Municipal de Música Miquel Blanch ha preparat una mostra de la feina
feta durant l'any, amb un repertori especial amb els cors i les seves grans formacions i conjunts.

Recull d'imatges de la proclamació de Castellbisbal, Ciutat Gegantera
2019
Dimarts, 11 de juny de 2019
Des de diumenge, Castellbisbal ja és, oficialment, Ciutat Gegantera.

Estrena de "Manel i Vicenta, vivències d'uns fets reals"
Dimarts, 11 de juny de 2019
L'espectacle va comptar amb la participació de la imatgeria popular de Castellbisbal i dels balls del
Seguici de Sant Climent de Llobregat.

Comencen els actes de Ciutat Gegantera
Dimarts, 11 de juny de 2019
El pregó, el concert Músiques de Castellbisbal i la inauguració d'un monument commemoratiu són les
primeres activitats programades.

Reviviu el Mercat Pota-roig i la Fira de la Cervesa Artesana que s'han
celebrat aquest cap de setmana
Dilluns, 20 de maig de 2019
La pluja de divendres va obligar a canviar algunes de les activitats previstes, però el Mercat va oferir,
com sempre, parades, espectacles i tallers variats.

236 infants i joves han participat en el Cros Escolar
Dilluns, 13 de maig de 2019
El cros es va celebrar ahir diumenge i, un any més, ha estat organitzat pel Club Esportiu Mindundis
Team. Us en deixem un recull d'imatges.

Concerts de primavera amb l’Escola Municipal de Música Miquel Blanch
Dilluns, 8 d'abril de 2019

Després del concert de Pop & Queen, el torn ara és dels conjunts instrumentals i agrupacions de gran
format de l’escola.

El torrent del Sot del Castell acull la Festa de l’Arbre
Dimarts, 19 de març de 2019
Durant la jornada es van plantar 161 arbres i arbustos autòctons i, amb la col·laboració dels voluntaris
d’ADF i alumnat de l’institut Castellbisbal, es van fer actuacions de millora a la zona

Jornades per la Igualtat 2019. Recull d'imatges
Dijous, 14 de març de 2019
Tot i que aquest cap de setmana s'han fet la majoria d'actes de les Jornades per la Igualtat, les activitats
continuaran durant tot el mes de març.

El Carnestoltes 2019, en imatges
Dilluns, 4 de març de 2019
Un total de 27 comparses, formades per prop de 750 persones, participen en la Rua de Carnestoltes
d’enguany.

Dijous Gras, en imatges
Divendres, 1 de març de 2019
La diversió i la disbauxa del Carnestoltes ja ha arribat a Castellbisbal. Ho ha fet amb tallers, espectacles
i “molt bon rotllo” per a tothom.

Encetem els actes de Ciutat Gegantera 2019 amb un cap de setmana
gegant!
Dilluns, 28 de gener de 2019
Recull d'imatges de la 28a Trobada Gegantera de Castellbisbal i Trobada Internacional de Gegants
Músics que s'ha celebrat aquest cap de setmana.

La Festa Major de Sant Vicenç, en imatges
Dijous, 24 de gener de 2019
Del 18 al 22 de gener, hem gaudit de la Festa Major de Sant Vicenç. Us en deixem un recull d'imatges
perquè pugueu recuperar alguns dels moments que hem viscut.

La Nit de Reis, en imatges
Dilluns, 7 de gener de 2019
Després d’un llarg viatge, els Reis d’Orient van arribar a Castellbisbal carregats de màgia, somnis i bons
desitjos.

La solidaritat dels veïns de Castellbisbal fa possible que els Reis Mags
puguin arribar a totes les cases del poble
Dijous, 3 de gener de 2019
La campanya de recollida de joguines Cap infant fora de joc permetrà que seixanta infants puguin rebre
els regals de Ses Majestats, la propera nit de Reis.

Nadal, en imatges
Divendres, 28 de desembre de 2018
A l’espera de l’arribada d’un nou any i de la visita dels Reis de l’Orient, revivim els millors moments
d’aquestes festes amb un recull fotogràfic d’alguns dels actes organitzats per celebrar el Nadal a
Castellbisbal

Castellbisbal, amb La Marató de TV3
Dimecres, 19 de desembre de 2018
Tot i que encara hi ha algunes activitats previstes per als propers dies , la majoria d’actes en
solidaritat amb La Marató ja s’han realitzat.

Comença un cicle de tallers de construcció de joguines vinculat a
l’exposició “Serem el que hem jugat”
Dijous, 13 de desembre de 2018
La mostra, de producció pròpia, es pot visitar fins al proper 27 de gener a la sala d’exposicions d’Els
Costals

Es reobre al trànsit la carretera B-150, un cop ja s'han reparat els
col·lectors. Recull d'imatges de les obres
Dimarts, 11 de desembre de 2018
Les tasques de reparació s’han allargat una setmana més del previst com a conseqüència de l’episodi
de pluges intenses del mes de novembre

Ja es coneixen els guanyadors de la tercera edició del Corretapes
Dimecres, 7 de novembre de 2018
La Masia de Can Campanyà torna a endur-se el primer premi, seguida de la tapa de La Botzegada i del
Bar Llibertat que, per primera vegada, es situa entre les tres millors propostes gastronòmiques.

Les Jornades de la Gent Gran, en imatges
Dimecres, 31 d'octubre de 2018
Del 16 al 28 d'octubre s'han celebrat les Jornades de la Gent Gran, que enguany han arribat farcides
d'activitats i propostes obertes a tothom, independentment de l'edat que tinguin.

Celebració de l'11 de Setembre. Recull d'imatges
Dimarts, 12 de setembre de 2017
Recull d'imatges dels actes celebrats a Castellbisbal per commemorar la Diada Nacional de Catalunya

L'exposició de Festa Major, dedicada a l'Envelat
Dijous, 17 d'agost de 2017

La mostra explica el sentit dels envelats a Catalunya i dedica un espai per conèixer com era l'envelat de
Castellbisbal

L'Estiu Jove, en imatges
Dijous, 3 d'agost de 2017
Durant tot el mes de juliol s’han organitzat tallers i activitats d’oci per tal que el jovent pogués
gaudir del seu temps de lleure.

El Juliol Màgic, en imatges
Dimarts, 1 d'agost de 2017
Grans i petits han gaudit del festival de cloenda del casal d’estiu Juliol Màgic que el passat
divendres, 28 de juliol, es va celebrar a la Plaça de l’Església.

La Capsa de Música, en imatges
Dijous, 6 de juliol de 2017
Joan Rovira, l'artista revelació dels premis Enderrock 2016 per votació popular, va obrir divendres passat
la programació de la Capsa de Música d'enguany, un cicle de concerts a la fresca per on també
passaràn Blue Quartet i Les Anxovetes.

Sant Joan, en imatges
Dilluns, 26 de juny de 2017
La nit més curta de l'any ens ha deixat moltes imatges per al record, que us presentem en aquest recull
fotogràfic de la Revetlla.

El Dia Internacional dels Museus, en imatges
Divendres, 26 de maig de 2017

Durant el cap de setmana del 19 i 20 de maig, Castellbisbal va retre homenatge als oficis amb diferents
artesants que treballen per donar vida a les professions més tradicionals.

La Caseta celebra el seu desè aniversari
Dimarts, 16 de maig de 2017
Famílies, alumnes i professorat participen en la festa, en què es va fer la descoberta d’un mural
commemoratiu dels 10 anys de l’escola bressol municipal.

La diada de Sant Jordi, en imatges. 2017
Dilluns, 24 d'abril de 2017
Centenars de persones han gaudit d’un Sant Jordi festiu i radiant a Castellbisbal. S’han fet tallers,
espectacles familiars, exhibicions... Hi ha hagut música, teatre, cinema i, sobretot, molts llibres i moltes
roses!

"40 anys amb tu", en imatges
Dimarts, 11 d'abril de 2017
Aquest any 2017, la Casa de Andalucía està d’aniversari celebrant els seus 40 anys de vida. Per aquest
motiu, s’ha organitzat una exposició commemorativa, que us presentem en aquest recull de fotografies.

La primera "Nit a l'escenari" d'Els Costals ret homenatge a Clara
Schumann
Dimarts, 4 d'abril de 2017
La Nit a l’escenari del mes d’abril està dedicada a la màgia i ja no hi ha entrades; pel concert de
Sotavent del mes de maig, en queden poques.

La Festa de l'Arbre 2017, en imatges
Dilluns, 27 de març de 2017

Més d’un centenar de persones han participat en la tradicional plantada popular que es va celebrar el
passat 19 de març.

Jornades per la Igualtat 2017
Dilluns, 13 de març de 2017
Tot i que encara quedi un acte per celebrar (dijous a la tarda) us deixem un recull d'imatges del que hem
viscut en les Jornades per la Igualtat.

Els Tres Tombs en imatges
Dimarts, 7 de març de 2017
Aquest cap de setmana s’ha celebrat a Castellbisbal la tradicional festa dels Tres Tombs. La cita ens ha
deixat moltes imatges per al record.

Més de 1.500 persones visiten l'exposició "Brick pota-roig"
Dimecres, 1 de març de 2017
La mostra de construccions de Lego es va inaugurar durant la Festa Major de Sant Vicenç i ha estat
oberta fins a aquest darrer cap de setmana.

La Rua de Carnestoltes en imatges
Dilluns, 27 de febrer de 2017
Un any més la Rua de Carnestoltes ens ha deixat imatges molt esbojarrades de festa i disbauxa.

La Festa Major de Sant Vicenç, en imatges
Dimecres, 25 de gener de 2017
Recull d'algunes de les imatges que es van viure durant la Festa Major de Sant Vicenç. Cinc dies plens
d'activitats de tota mena!

El Nadal en imatges
Dijous, 5 de gener de 2017
Mentre esperem l'arribada de Ses Majestats d'Orient, us deixem amb un recull de fotos de les activitats
més destacades d'aquest Nadal.

L'exposició "Escoles d'Altres Mons" arriba a Castellbisbal
Divendres, 4 de novembre de 2016
La mostra fotogràfica es podrà visitar a la sala d’exposicions d’Els Costals fins al proper 27 de novembre.

La Trobada Nacional de Casals de Joves de Catalunya, en imatges
Dijous, 3 de novembre de 2016
Castellbisbal ha acollit, per primera vegada, la Trobada de Casals de Joves de Catalunya que
cada tres anys organitza la Federació de Casals de Joves de Catalunya. Han estat quatre dies
plens d'activitats culturals, tallers, xerrades i concerts.

La Castanyada infantil, en imatges
Dimecres, 2 de novembre de 2016
Com és tradició, coincidint amb la festa de la Castanyada, es va fer un espectacle infantil a la Plaça de
l'Església adreçat a tots els nens i nenes de les escoles del municipi.

Recull d'imatges de les 8es Jornades de la Gent Gran
Dilluns, 24 d'octubre de 2016
Un concert de Tribut als Tres Tenors ha tancat la programació de les jornades, que s'han celebrat
del 13 al 23 d'octubre sota el lema "Som gent molt gran".

Recull d'imatges de les Jornades de la Gent Gran

Dilluns, 17 d'octubre de 2016
L'Arrossada de la Gent Gran i les activitats esportives han marcat l'inici d'unes jornades que
s'allargaran fins diumenge vinent.

Les escoles se sumen a la celebració de la Setmana Catalana de la
Prevenció del Càncer
Dijous, 6 d'octubre de 2016
Amb l’objectiu de promoure hàbits saludables, alumnes de P5 a segon de primària assisteixen a la
representació de l’obra “L’hort d’en Marçal”, on es promociona el consum de fruita.

Batnight. Recull d'imatges
Dijous, 29 de setembre de 2016
Divendres, vàrem celebrar la Batnight a Castellbisbal. Tallers i activitats per conèixer aquests
mamífers voladors.

Dia Sense Cotxes 2016. Recull de fotos
Dilluns, 26 de setembre de 2016
El dijous 22 de setembre, vàrem celebrar el Dia Sense Cotxes a Castellbisbal. Jocs i activitats van
ocupar el centre del poble.

Jornada medieval a Sant Joan de Benviure
Dijous, 22 de setembre de 2016
Més de 150 persones participen en la caminada pota – roja i les activitats que es van fer a l’ermita de
Sant Joan de Benviure amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni.

La Festa Major de l'Aigua i la Llum 2016 en imatges
Dijous, 25 d'agost de 2016

Després de quatre dies intensos, plens d’activitats, acomiadem un any més la Festa Major de l’Aigua i la
Llum, que aquesta vegada ha posat l’accent en els elements de la cultura popular a Castellbisbal.

Tallers Estiu CBJove. Recull d'imatges
Dijous, 11 d'agost de 2016
Els 14 tallers de l'Estiu CBJove han reunit 140 inscrits. Els artístics, "Com ser un Youtuber" i
"Cuina sense pares", els més demanats.

Ja tenim el cartell de la Festa Major!
Dilluns, 25 de juliol de 2016
El cartell d'enguany recull els elements i personatges més emblemàtics de la Festa Major de
l'Aigua i la Llum de Castellbisbal.

Taller de bombolles gegants. Recull d'imatges
Dilluns, 25 de juliol de 2016
Divendres, el pati de l'Esbarjo va acollir un taller on tothom va poder experimentar i fer bombolles
de totes les mides i de totes les formes.

Actuació de Víctor Branch, a la Capsa de Música
Dijous, 21 de juliol de 2016
Demà divendres, nova actuació als Jardins de Can Margarit. En aquesta ocasió, concert acústic a càrrec
d'Ivette Nadal.

La Lan Party, en imatges
Dimarts, 19 de juliol de 2016
El cap de setmana passat, els Costals van acollir una nova edició de la Lan Party, un certamen
que ja s'ha consolidat en l'estiu de Castellbisbal.

L'Escola de Música tanca el curs amb un emotiu concert a Els Costals
Dimecres, 13 de juliol de 2016
Més de 300 alumnes, una desena de famílies i 72 nens i nenes de la llar d’infants La Caseta han passat
aquest curs per l’Escola Municipal de Música Miquel Blanch, que ofereix formació musical a partir dels 3
anys i sense límit d’edat.

Un llarg tobogan d'aigua omple de joves i de diversió, el carrer dels
Esports
Dimarts, 12 de juliol de 2016
L'Splash Slide ha estat una de les novetats del programa d'activitats "Estiu 2016" que se celebren
durant tot el mes de juliol.

Havaneres, gospel i balls de saló per acomiadar el curs
Dimecres, 6 de juliol de 2016
Aquests dies molts dels tallers i activitats fixes que s’organitzen durant tot el curs fan les seves
festes de cloenda. Mitjançant aquest recull de fotos, podreu comprovar que bé s’ho passen els
alumnes i el públic que ha anat a gaudir dels espectacles.

Sant Joan, en imatges
Dilluns, 27 de juny de 2016
El foc ha tornat a ser el gran protagonista de la Nit de Sant Joan. Tampoc no ha faltat la música, el sopar
a la fresca ni el ball. Per reviure el que ha estat la Revetlla, us hem preparat aquest recull de fotografies.

Música i tardes de joc per conscienciar de l'abús i el maltractament a les
persones grans
Dijous, 16 de juny de 2016

Coincidint amb la celebració, el 15 de juny, del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l’Abús i el
Maltractament envers les persones grans, es van organitzar diverses activitats a Castellbisbal, de les
quals us oferim un recull d’imatges.

La Mostra d'oficis artesans, en imatges
Dilluns, 23 de maig de 2016
Us deixem un recull de fotografies de la Mostra d'oficis artesans i tradicionals que es va celebrar a
Castellbisbal, dissabte passat.

La XIX Trobada Nacional dels Tres Tombs en imatges
Dimecres, 11 de maig de 2016
Castellbisbal s’ha convertit, aquest cap de setmana, en la capital catalana dels Tres Tombs. Una cita
que ens ha deixat moltes imatges per al record.

Sant Jordi 2016. Recull d'imatges
Dilluns, 25 d'abril de 2016
Recull de fotos de la diada de Sant Jordi i de tots els actes que s'han celebrat a Castellbisbal, amb motiu
de la diada de Sant Jordi.

Les Jornades per la Igualtat 2016 en imatges
Dimecres, 23 de març de 2016
Coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de les Dones, durant aquest mes de març s’han
celebrat les Jornades per la Igualtat.

Música i ball per celebrar el Dia d'Andalusia
Dimecres, 9 de març de 2016

Dissabte, la Casa de Andalucía de Castellbisbal va organitzar una festa a la plaça de Folch i
Torres per celebrar el Dia d'Andalusia.

La Xarxa ens fa viatjar a la Via Làctia per celebrar el seu aniversari
Dimecres, 9 de març de 2016
Aquest diumenge, 6 de març, La Xarxa de Castellbisbal va començar a celebrar el seu aniversari i
ho va fer recollint dibuixos de tots els nens i nenes que volen participar en el tradicional concurs
per elaborar el calendari de La Xarxa de l’any vinent.

Recull d'imatges de la Festa de l'Arbre
Dimarts, 8 de març de 2016
Gent de totes les edats van plantar arbres, arbustos i plantes aromàtiques, durant la Festa de
l'Arbre que es va celebrar diumenge.

"Fama" guanya el premi a la millor comparsa de la Rua de Carnestoltes
Dimarts, 9 de febrer de 2016
Per votació popular també s’ha escollit la comparsa "Cámbiame" com a millor disfressa i la millor
actuació ha estat per "Hasta el punto y más allá".

Recull fotogràfic del Carnestoltes 2016
Dilluns, 8 de febrer de 2016
Enguany celebrem els 25 anys de Carnestoltes a Castellbisbal. Si vols reviure el bon ambient i la gresca
d'aquests dies bojos, no et perdis aquest recull fotogràfic.

La Festa Major d'hivern 2016 en imatges
Dilluns, 25 de gener de 2016

La Festa Major d'hivern d'enguany ha tornat a ser un èxit. Durant cinc dies, del 20 al 24 de gener,
s'han fet actes i activitats adreçades a petits i grans, que ens han ofert l'oportunitat d'oblidar-nos
del fred i gaudir de jocs, música, ball, en definitiva, entreteniment i diversió.

Els infants protagonitzen la recepció oficial als Reis de l'Orient
Divendres, 15 de gener de 2016
La música i els desitjos per al 2016 van ser els elements principals de la rebuda que els infants de
Castellbisbal van oferir a Ses Majestats

Recull d'imatges del Pregó 2016 dels Tres Tombs
Dimecres, 13 de gener de 2016
Castellbisbal, com a població amfitriona de la XIX Trobada Nacional dels Tres Tombs el proper 8 de
maig, ha estat l’encarregada de donar el tret de sortida a les celebracions de Sant Antoni Abat que,
aquest 2016, recorreran diferents pobles i ciutats de Catalunya.

Recull d'imatges del Nadal
Dilluns, 4 de gener de 2016
El Tió, el Quinto i els concerts, prinicipals protagonistes d'unes festes nadalenques plenes d'actes
tradicionals.

La Fira de Nadal, en imatges
Dimarts, 15 de desembre de 2015
La Fira de Nadal ha omplert de parades i activitats, la Plaça i els carrers Major i de Pi i Margall.

Taller de Nadal a l'Espai Jove. Recull d'imatges
Dimecres, 9 de desembre de 2015

El taller per fer postals de Nadal amb tècniques d'"scrapbooking" ha tingut una acollida excel·lent i ha
cobert totes les places disponibles.

Castellbisbal celebra el Dia dels Drets dels Infants
Dimecres, 25 de novembre de 2015
Enguany, la Festa dels Drets dels Infants s'ha solidaritzat amb la campanya "Posa't la gorra" per
ajudar als nens que pateixen càncer.

Els Costals s'omplen per veure l'obra "Idiota"
Dijous, 12 de novembre de 2015
Ana Sahun i Ramon Madaula van aconseguir omplir l'auditori d'Els Costals amb la representació
del thriller "Idiota"

La Caminada del Patrimoni atrau més gent que mai i permet descobrir
l'origen del mot "pota-roig"
Dimecres, 11 de novembre de 2015
Els participants van poder conèixer com funcionaven les bòbiles que hi havia a Castellbisbal i, a
més, aprendre com treballaven els rajolers.

Hotel Cochambre a l'auditori. Recull d'imatges
Dilluns, 2 de novembre de 2015
Dissabte, l'obra de Joaquin Sabina es va poder escoltar a l'auditori, en la versió que en fa Hotel
Cochambre.

Recull d'imatges de les Jornades de la Gent Gran
Dimarts, 27 d'octubre de 2015
Del 14 al 24 d'octubre, s'ha celebrat la setena edició de les Jornades de la Gent Gran amb activitats
diverses. Us en deixem un recull de fotografies.

Una pedalada popular tanca els actes de la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura
Dijous, 22 d'octubre de 2015
Prop de 150 persones participen en la pedalada popular amb què s’ha tancat una setmana plena
d’activitats per promoure la conducció eficient, el transport públic i la mobilitat en bicicleta.

II Aplec de Sant Galderic, en imatges
Dimecres, 21 d'octubre de 2015
Aquest darrer cap de setmana s’ha celebrat, a Castellbisbal, el II Aplec de Sant Galderic,
considerat el patró dels pagesos a Catalunya.

Tret de sortida a la celebració dels 10 anys de l'Escola Benviure
Dimarts, 20 d'octubre de 2015
Aquest curs 2015-2016 l’Escola Benviure celebra el seu desè aniversari, per això el dia 10 de cada
mes faran activitats especials, relacionades amb els principals projectes de l’escola i el municipi.

El Correllengua 2015, en imatges
Dilluns, 19 d'octubre de 2015
Coincidint amb el vintè aniversari de la seva mort, Ovidi Montllor ha centrat els actes del
Correllengua 2015, que el passat divendres, 16 d’octubre, es va celebrar a Castellbisbal

Xerrada d'aproximació a la crisi dels refugiats sirians a Europa
Dijous, 15 d'octubre de 2015
L'Ajuntament ha acollit una xerrada per informar a la població de l'estat en què es troben els refugiats
sirians que volen accedir a Europa.

La Festa de la Verema, en imatges

Dimarts, 22 de setembre de 2015
Diumenge, Castellbisbal va celebrar la Festa de la Verema. Petits i grans van reviure com es
veremava al poble, ara fa uns anys.

Recull d'imatges de la celebració de la Diada
Dilluns, 14 de setembre de 2015
Castellbisbal va celebrar, el passat cap de setmana, la Diada Nacional de Catalunya amb tot un
seguit d'actes institucionals i populars.

Can Santeugini i Can Campanyà celebren les seves festes d'estiu
Dimarts, 1 de setembre de 2015
Aquests darrers dies Can Santeugini i Can Campanyà han celebrant les seves festes majors. Hi
ha hagut de tot i per a tothom, i no han faltat les ganes de passar-ho bé.

Recull de fotografies de la Festa Major de l'Aigua i la Llum 2015
Dijous, 27 d'agost de 2015
Repassa els actes més destacats de la Festa de l'Aigua i la Llum 2015 amb aquest recull de fotografies
que us hem seleccionat.

Recull fotogràfic del concert de Marc Parrot
Dijous, 30 de juliol de 2015
El músic i compositor Marc Parrot va ser l'encarregat de tancar la Capsa de Música 2015 amb un
concert acústic i en solitari.

Can Costa ja ha posat fi a la Festa Major d'enguany
Dilluns, 27 de juliol de 2015
La Comissió de Festes de Can Costa ha preparat un programa d'actes amb activitats pensades
per a grans i petits.

La Lan Party tanca l'edició 2015 amb la mirada posada en els nous
reptes per l'any vinent
Dimarts, 21 de juliol de 2015
Tant les trenta hores de connexió continuada com les activitats complementàries han tingut una
molt bona acollida

Juan de Diego i Trakas, a la Capsa de Música
Dilluns, 20 de juliol de 2015
La Capsa de Música ha portat al trompetitsta basc Juan de Diego, a l'escenari dels jardins de Can
Margarit.

UNA omple els jardins de Can Margarit
Dimecres, 15 de juliol de 2015
La formació musical UNA compta amb la participació de la violinista castellbisbalenca, Lluna Aragón.

Recull d'imatges de l'Skate Night 2015
Dimarts, 14 de juliol de 2015
El Parc del Castell va acollir, divendres passat, la celebració de la segona edició de l' Skate Night
de Castellbisbal.

La Capsa de Música s'obre amb els jardins de Can Margarit plens i una
bona crítica del públic
Dimarts, 7 de juliol de 2015
El cantant de jazz Anthus ha estat l'encarregat d'estrenar el cicle Capsa de Música d'enguany que
s'allargarà durant tot el juliol.

Els Costals tanca la temporada primavera-estiu amb una actuació de
l'Elenc Teatral

Dilluns, 6 de juliol de 2015
L'auditori d'Els Costals reemprendrà la programació estable de música i teatre, a la tardor. Tot i
això, acollirà alguns actes, a l'estiu.

La revetlla de Sant Joan en imatges
Dijous, 25 de juny de 2015
L’arribada de la Flama del Canigó va donar el tret de sortida a la celebració de la revetlla de Sant Joan.
Tots aquells que es van deixar guiar per la música i els petards, van trobar un munt de propostes
populars on van ser benvinguts. Fem un repàs d’algunes d’elles a través d’aquest recull d’imatges que
us hem preparat.

Recull d'imatges del concert de final de curs de l'Escola de Música
Dijous, 18 de juny de 2015
Els alumnes de l'Escola Municipal de Música han mostrat el que han après durant el curs, en un
concert realitzat a l'auditori d'Els Costals.

El "Clean Up Day" a Castellbisbal permet recollir 100 quilos de residus
Dilluns, 11 de maig de 2015
Una quarantena de persones, la majoria públic familiar, va col·laborar en la jornada de neteja
popular pels entorns del riu Llobregat

Imatges de l'acte històric i literari de Sant Jordi
Dimecres, 29 d'abril de 2015
Us deixem un recull d'imatges de l'acte històric i literari que es va celebrar a l'espai Adjutori Segarra, el
passat dia 26 d'abril.

Recull fotogràfic de l'acte poètic en record de Joana Raspall
Dilluns, 27 d'abril de 2015

El Col·lectiu Capbreu va dedicar els actes d'enguany a recordar la figura de la poeta Joana
Raspall.

Els Catarres protagonitzen la Festa de la Primavera a Castellbisbal
Dilluns, 27 d'abril de 2015
Recull de fotografies del concert que Els Catarres van fer al Casal Cultural, el 24 d'abril, amb
motiu de la Festa de la Primavera.

Recull de fotografies de la Diada de Sant Jordi 2015
Divendres, 24 d'abril de 2015
La Fira de Sant Jordi va deixar, ahir dijous, moltíssimes imatges per recordar. Us deixem un recull
d'alguns d'aquests moments.

L'Orquestra de Corda posa la banda sonora a les pel·lícules de Méliès
Dijous, 23 d'abril de 2015
L'actuació del grup de corda de l'Escola de Música s'ha emmarcat en el cicle Joves Intèrprets de
Castellbisbal 2015.

Curs d'educació canina
Diumenge, 19 d'abril de 2015
Recull de fotos del curs d'educació canina que es va impartir durant al maig de 2015.

Recull d'imatges del concert de Gossos
Dilluns, 30 de març de 2015
El 29 de març, Gossos va actuar a l'auditori d'Els Costals amb un concert intimista per celebrar els seus
22 anys dalt de l'escenari.

Castellbisbal en imatges. Butlletí número 16
Dimecres, 25 de març de 2015
Us deixem un recull de les fotografies que apareixen a la secció "Castellbisbal en imatges" del butlletí
informatiu "Castellbisbal", número 16.

DJ Mahou guanya el Concurs de DJ de Castellbisbal
Dimarts, 24 de març de 2015
DJ Mahou ha estat el guanyador del Concurs de DJs de Castellbisbal d'aquest 2015. El premi per
votació popular se l'ha endut DJ Gomy.

Recull d'imatges de l'homenatge a Badia i Margarit
Dimarts, 17 de març de 2015
El passat divendres, 13 de març, l'auditori d'Els Costals va acollir un sentit homenatge al lingüística
Antoni Maria Badia i Margarit.

Recull fotogràfic dels Tres Tombs 2015
Dilluns, 2 de març de 2015
Aquest cap de setmana, Castellbisbal ha acollit una nova edició de la festa dels Tres Tombs,
organitzada pels Amics de Sant Antoni Abat.

Recull fotogràfic del Carnestoltes 2015
Dilluns, 16 de febrer de 2015
Us deixem un recull d'imatges de la Rua de Carnestoltes i del Carnestoltes infantil que s'han celebrat
aquest cap de setmana.

El Dijous Gras dóna el tret de sortida al Carnestoltes 2015
Dilluns, 16 de febrer de 2015

El taller infantil "Disfressa't i balla" va marcar l'inici de la festa de Benvinguda al Rei Carnestoltes que es
va celebrar el Dijous Gras.

Recull d'imatges de la Festa Major d'Hivern 2015
Dimarts, 27 de gener de 2015
Un any més, Castellbisbal ha celebrat la Festa Major d'Hivern amb tot un seguit d'activitats populars i
tradicionals.

Recull de fotografies de la Nit de Reis
Divendres, 9 de gener de 2015
Les festes de Nadal acaben cedint el protagonisme als infants. El Parc de Nadal i la Nit de Reis han
deixat un grapat d'imatges per emmarcar.

Recull d'imatges de les festes de Nadal
Dimecres, 7 de gener de 2015
Us deixem un recull d'algunes de les imatges que ens han deixat les festes de Nadal a Castellbisbal.

Bona afluència de públic a la Fira de Nadal
Dilluns, 5 de gener de 2015
La principal novetat d'enguany ha estat la instal•lació d'una pista de gel ecològic que va
romandre oberta fins al dia de Sant Esteve.

Recull fotogràfic de la Festa de Cap d'Any
Diumenge, 4 de gener de 2015
S'esgoten les entrades per assistir a la Festa de Cap d'Any que es farà al Casal Cultural per donar
la benvinguda al 2015

Castellbisbal en imatges. Butlletí número 15
Dilluns, 29 de desembre de 2014
Us deixem el recull de fotografies de la secció "Castellbisbal en imatges" del butlletí municipal.

Recull fotogràfic de l'acte institucional que va marcar el final de les
Jornades per l'eradicació de la violència envers les dones
Dijous, 27 de novembre de 2014
El dia 25 de novembre, Castellbisbal va commemorar el Dia Internacional per l'eradicació de la violència
envers les dones amb els actes institucionals.

L'auditori s'omple de gom a gom per veure el Mag Lari
Dilluns, 17 de novembre de 2014
L'espectacle ha estat un més dels que l'Àrea de Cultura ha programat per aquesta tardor-hivern, a Els
Costals.

Inauguració de l'exposició "Castellbisbal 1939, els darrers dies"
Dilluns, 17 de novembre de 2014
Divendres passat, es va inaugurar l'exposició "Castellbisbal 1939, els darrers dies", que es podrà veure
fins al dia 14 de desembre.

Recull fotogràfic de "Boulevard"
Dimarts, 4 de novembre de 2014
Aquest cap de setmana, l'Elenc Teatral de Castellbisbal ha representat l'obra "Boulevard", en l'adaptació
de Carol López.

Castellbisbal en imatges. Butlletí número 14
Dimarts, 4 de novembre de 2014
La Festa Major va tornar a omplir els carrers de Castellbisbal de veïns disposats a gaudir i participar en

els diferents actes organitzats.

Sant Galderic 2014, en imatges
Dijous, 16 d'octubre de 2014
Dissabte passat es va presentar, a Castellbisbal, l'associació dels Amics de Sant Galderic. Es tracta
d'una nova entitat que pretén potenciar la figura de qui, fins al segle XVII, va ser el patró dels pagesos
catalans.

Caminada amb recreació històrica
Dilluns, 29 de setembre de 2014
Els participants a la Caminada del Patrimoni van reviure el final de la Guerra Civil amb una recreació
històrica a la Torre Fossada.

La Pedalada engega la Setmana de la Mobilitat
Dilluns, 22 de setembre de 2014
Us deixem un recull d'algunes de les imatges que ens ha deixat la Pedalada popular que es va fer ahir
diumenge.

La Festa de la Verema 2014, en imatges
Dilluns, 22 de setembre de 2014
Enguany s'han obtingut prop de mil litres de most amb el qual s'elaborarà el vi que es podrà comprar a la
festa de l'any que ve.

Recull fotogràfic de la Diada Nacional de Catalunya a Castellbisbal
Divendres, 12 de setembre de 2014
Castellbisbal ha commemorat amb un ampli programa d'activitats, la Diada Nacional de Catalunya, que
va tenir com a acte central l'ofrena floral al monument commemoratiu del 1714 situat davant l'Ajuntament.

La Festa Major 100% en imatges
Dijous, 28 d'agost de 2014
Repassa els actes més destacats de la Festa de l'Aigua i la Llum 2014 amb les 100 imatges 100% Festa
Major que hem seleccionat.

Castellbisbal en imatges. Número 13
Dilluns, 28 de juliol de 2014

Èxit de públic a la primera edició de l'Skate-Night
Dilluns, 7 de juliol de 2014
El Parc del Castell va ser l’escenari de la primera edició de la Skate Night, una festa pensada per als
joves que gira al voltant del món de l’skate.

Recull d'imatges de la revetlla de Sant Joan 2014
Dimecres, 25 de juny de 2014
Un any més, l'arribada de la Flama del Canigó va marcar l'inici dels actes organitzats amb motiu de la
Revetlla de Sant Joan.

Romeria de Castellbisbal 2014
Divendres, 20 de juny de 2014
Us deixem un recull d'algunes de les imatges que ha deixat la celebració de la Romeria de Castellbisbal
d'aquest any 2014.

Oberta al públic l'exposició d'Adjutori Segarra
Dilluns, 9 de juny de 2014
La inauguració de la mostra dedicada a Adjutori Segarra ha estat un dels actes centrals del Tricentenari
a Castellbisbal.

Castellbisbal commemora el Tricentenari
Dilluns, 9 de juny de 2014
Divendres passat, Castellbisbal va commemorar el Tricentenari amb tot un seguit d'activitats lúdiques,
culturals i institucionals.

Fira d'artesania de Castellbisbal
Dilluns, 2 de juny de 2014
El dia 31 de maig, Castellbisbal va acollir la Fira d'artesania que es va celebrar, durant tot el matí, a la
Plaça de l'Església

Els balls de carrer i els skates ocupen el Castell
Dimarts, 27 de maig de 2014
El passat dia 24 de maig, Castellbisbal va acollir una nova edició de la Jornada de Cultura Urbana.

Castellbisbal en imatges. Número 12
Dilluns, 26 de maig de 2014
Us deixem, en suport digital, el mateix recull de fotografies que s'han inclòs en el Butlletí Castellbisbal en
paper.

Deu artesans, per celebrar el Dia dels Museus. Recull fotogràfic
Dilluns, 19 de maig de 2014
Des d’un escloper fins a un terrissaire passant per la filadora, el fuster o el picapedrer. Els oficis
artesanals es van trobar a Castellbisbal, per a la celebració del Dia Internacional dels Museus

Remigi Roure guanya el Concurs Literari 2014
Dilluns, 28 d'abril de 2014

Remigi Roure ha estat el guanyador del Concurs Literari de Castellbisbal amb un conte ambientat a les
acaballes de la Guerra Civil espanyola.

Recull fotogràfic de la Diada de Sant Jordi 2014
Dijous, 24 d'abril de 2014
Us deixem un recull d'algunes de les imatges que ens va deixar la Diada de Sant Jordi, ahir dimecres.

Gemma Recasens guanya el Tuiterari
Dimecres, 23 d'abril de 2014
Gemma Recasens ha estat la guanyadora del Concurs Tuiterari que l’Àrea de Cultura ha organitzat amb
motiu de la Diada de Sant Jordi.

Recull fotogràfic de les Caramelles 2014
Dimarts, 22 d'abril de 2014
El dia de Pasqua, els Petits Caramellaires de Castellbisbal i la Coral La Unió van cantar les Caramelles
pels carrers del poble.

Castellbisbal en imatges. Número 10
Dijous, 27 de març de 2014

Recull fotogràfic de la Festa dels Tres Tombs 2014
Dimarts, 18 de març de 2014
Recull en imatges de la tradicional festa de Sant Antoni celebrada el diumenge 16 de març de 2014

Recull fotogràfic de les Jornades per la igualtat i la solidaritat 2014
Dimarts, 18 de març de 2014

Ja pots veuer un recull en imatges dels principals actes de les Jornades per la igualtat i la solidaritat

Recull fotogràfic del Carnestoltes 2014
Dimecres, 5 de març de 2014
Ja pots veure l'àlbum de fotos del Carnestoltes 2014 a Castellbisbal.

Recull fotogràfic de la Festa Major de Sant Vicenç
Diumenge, 26 de gener de 2014
Recull fotogràfic d'alguns dels actes celebrats amb motiu de la Festa Major de Sant Vicenç de 2014.

Recull fotogràfic de la Nit de Reis 2014
Dimecres, 8 de gener de 2014
Recull d'algunes de les imatges que ens va deixar la Nit de Reis, a Castellbisbal: tant de la visita del
Patge Reial com de la cavalcada

La castanyada 2013, en imatges
Dijous, 31 d'octubre de 2013
Us deixem un recull de les imatges que ens ha deixat la festa de la castanyada d'enguany, amb els
tallers i activitats a la Plaça i les parades dels comerços.

Poble Amunt - Poble Avall. Festa Major de 2013
Divendres, 30 d'agost de 2013
Poble Amunt i Poble Avall van viure uns dies de competència sana i divertida amb una gimcana com a
màxim exponent.

