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L’ENVELAT
Aquest any gaudirem d’un
espai d’envelat al parc de Folch
i Torres.
Ara fa 111 anys, el 20 d’agost
de 1911, es va muntar un gran
envelat a l’era de Cal Mateu,
com el poble no n’havia vist mai
cap abans. La tarda d’aquell dia,
després que al matí s’hagués fet
la inauguració oficial i benedicció
de l’arribada de l’aigua a
pressió i de l’enllumenat públic
i els actes protocol·laris, una
companyia de comèdia catalana
del primer actor J. Pubill hi va
representar l’obra Foc nou,
d’Ignasi Iglesias. Tot seguit s’hi va
fer un ball popular a càrrec de
l’Orquestra Escolans, de Sant
Sadurní d’Anoia, una de les més
reconegudes de l’època. Tal va
ser l’èxit que un grup de jovent
va proposar a la comissió de
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L’envelat a l’era de Cal Mateu
festes de l’època repetir el ball
l’endemà. I així va ser! Fruit de
l’eufòria, aquest mateix grup va
ser l’impulsor que es traslladés la
Festa Major a aquesta data, que
fins llavors era per Pasqua.
Enguany, i per recordar aquest
espai clau en el naixement de
l’actual Festa Major, gaudirem
de forma simbòlica d’un espai
d’envelat al parc de Folch i

Torres. Serà un lloc especial:
de trobada, de concerts,
de teatre, de ball i sobretot
de somriures, sempre
acompanyants per la llum i
l’atmosfera màgica i íntima d’un
envelat dels de sempre.
Veniu a descobrir-lo i a
divertir-vos amb les diferents
activitats que s’hi faran!

SA
LU
TA
CIÓ
Per molt que ho sapiguem, no
ens cansarem de recordar que
la celebració dels 111 anys de
la nostra Festa Major esdevé
per un fet material, però d’una
transcendència cabdal per al
futur del nostre poble, com
va ser l’arribada de la llum
i l’aigua. Les cròniques dels
diaris importants de l’època ho
definien així: “Castellbisbal, un
poble de progrés”.
Al llarg d’aquests anys, la
festa, evidentment, ha anat
evolucionant com totes les
coses al llarg de la vida. Durant
aquest llarg recorregut,
generacions diverses han anat
vestint una festa molt arrelada
a la població, amb un munt
d’elements que per a nosaltres
són únics, perquè són els
nostres. Cada un de nosaltres
té una imatge, un record de la
Festa Major.
El món té un vessant lúdic que
cal assaborir. La festa és un
cercle immens que a voltes

Joan Playà Guirado
L’alcalde

minva i a voltes s’eixampla.
A vegades, tenim la sort de
viure una festa que, en principi,
no ens correspon. Pertany
a una col·lectivitat que no és
estrictament la pròpia, però
que es fa nostra durant un
espai de temps. Ens ofereix
l’oportunitat de conèixer
tradicions i costums que
ignoràvem. Tenim la fortuna,
doncs, d’incorporar aquests
indrets a la nostra pròpia
geografia sentimental. A partir
d’aquell moment, la festa
ens vincularà a la història del
poble, al batec de la vida que
hi esclata. Sentir-se identificat
amb una festa determinada,
esperar-la amb il·lusió i
reconèixer-la, vol dir també
sentir-se identificat amb el
poble que la celebra. Significa
saber que en formem part.

Joan Comellas Playà
Regidor de Cultura

nostra Festa Major ha estat,
de nou, un punt de partida per
incidir en la necessitat de teixir
la participació de tots i totes,
sense deixar de tenir present
les nostres arrels i tradicions,
però amb una mirada en
projecció de futur, en l’objectiu
de definir el model de festa
que volem, entre tots.
Agraïment immens a totes les
entitats, col·lectius i persones
de l’àmbit cultural que, a
títol personal o professional,
han participat activament
en la programació i gestió
del programa que llegireu a
continuació.

A GAUDIR
DE LA FESTA!

Tenim un passat culturalment
ric i un present que hem
de saber adaptar a les
circumstàncies del moment.
Aquesta nova edició de la
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DIMECRES 17

ELS
IMPREVISTOS
Seguiu @elsimprevistos
a Instagram i activeu els avisos
del perfil fent clic a la icona

Tornen els actes imprevistos!
No apareixen al programa, però poden
passar qualsevol dia, en qualsevol moment i
en qualsevol lloc.
Com ho sabreu i què heu de fer?
1. Sentireu 3 trons d’avís, un cada 5 minuts.
2. Quan sentiu algun dels avisos, heu de
consultar les indicacions a Instagram
(@elsimprevistos).
3. Veniu com un llamp al lloc indicat!
A gaudir de l’acte imprevist!
Ho organitza: Comissió 20 d’agost

18.00 hores

19.00 hores

Itinerant, inici a Can Margarit

Itinerant, inici a la plaça del Joc

ARRIBADA
DE L’AIGUA I
LA LLUM

L’ENCETADA

Recorregut: Can Margarit, c. Major, c. Sant
Antoni, c. Sant Joan, c. Ametllers, c. Roser, c. Nou,
c. Pi i Margall i Plaça de l’Església.
El senyor Aigua i la senyora Llum, conjuntament
amb la seva nova Comitiva de Festa Major,
passejaran pels carrers de Castellbisbal anunciant
que arriba la Festa Major de l’Aigua i la Llum 2022.
Acompanyeu-los i coneixeu els nous Veïns de Dalt
i de Baix!
Ho organitza: Colla Gegantera de Castellbisbal
18.30 hores

Plaça del Joc

MOSTRA DE
LA IMATGERIA
FESTIVA

Activitat amb foc (vegeu-ne els consells a la pàg. 27).
Recorregut: plaça del Joc, c. Miquel Blanch,
c. Pi i Margall i Plaça de l’Església.
Donem inici a la Festa Major! Cuques, diables,
potafocs, gegants, gegantons i mulasses donaran
la benvinguda a la Festa Major amb un petit
recorregut que finalitzarà a la Plaça per ballar
plegats acompanyats de la Banda del Centenari.
VENIU AMB L’ARMILLA!
Des dels anys 90 l’armilla de roba de fer farcells
s’ha convertit en un dels símbols de la nostra
Festa Major. Sortir al carrer amb l’armilla és
també una forma de participar i gaudir-ne
activament.
Us convidem a venir a l’Encetada amb l’armilla
i que us acompanyi durant tots aquests dies.
Si encara no la teniu, la podeu aconseguir a la
Botiga de la Festa Major (vegeu-ne els horaris
a la pàgina 25).

Abans d’encetar la nostra festa, podreu veure de
prop tota la imatgeria festiva de Castellbisbal.
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20.00 hores

23.00 hores

La Bassa (av. Gaudí)

Parc de l’Ermita

ESCENARI BOIG

CONCERT AMB
FUNDACIÓN
TONY MANERO
(1996-2022)

Tot un seguit de números artístics, de varietés,
conformaran el cabaret improvisat. Talents que
no acostumen a exhibir-se en grans escenaris, els
podrem gaudir en viu i en directe en un escenari
al carrer on pot passar qualsevol cosa. Veniu a
descobrir què hi passarà, de ben segur que serà
una estona agradable i inoblidable. Us animem a
portar la carmanyola (entrepans, pizzes...) i sopar
junts durant l’espectacle!
Ho organitza: Comissió 20 d’agost

Un grup de Barcelona de música disco i funk
format el 1996, amb un ampli catàleg d’àlbums
que van des del més clàssic funk a sons més
propis de dècades posteriors. Al llarg dels últims
25 anys, els hem pogut gaudir més d’una vegada
per festa major, però enguany —que fan la seva
última gira— serà el concert de comiat.

20.30 hores

Itinerant, inici a L’Illa Esportiva

FLASH MOVE
+ FESTA HOLI
Recorregut: c. Major, c. Sant Gregori, c. Sant Lluc,
c. Sant Mateu, c. de la Lluna i parc de l’Ermita.
Acte en col·laboració amb SAFIS SPORTS S.L.
21.00 hores

Auditori d’Els Costals

CONCERT
OPERÍSTIC AMB
LA TRAVIATA,
ÒPERA EMOCIÓ

Tot seguit

Parc de l’Ermita

CONCERT AMB
ROCKTAMBULS
Rocktambuls fa festa allà on trepitja. El seu
repertori va des de pop-rock català al funk o ska
més divertit, sense deixar de banda els grans
clàssics del rock.
Rocktambuls és sinònim de festa major
inoblidable!
02.00 hores

Parc de l’Ermita

Adaptació de l’òpera homònima de Verdi.

CARNAVAL
D’ESTIU

Intèrprets: Natasha Tupin (soprano), Carlos
Cremades (tenor), Fernando Álvarez (baríton),
Andrea Álvarez (piano) i Gal Soler (actor).

Torna el dia que tot s’hi val! Treu de l’armari la teva
millor disfressa i gaudeix de l’estiu, música i festa!
Visca al Carnaval!

Explica la història de Violetta Valery, distingida
cortesana, que organitza una festa a casa seva a
París per celebrar la recuperació de la seva salut.
Allà coneix Alfredo Germont, un jove de família
noble, que li declarà el seu amor.

Espai recomanat per a majors de 18 anys.
Ho organitza: Hobby Garrafot

Preu: 2 €
Entrades: es podran adquirir de forma anticipada
a partir del 12 d’agost a elscostals.cat
i presencialment a la Botiga de la Festa Major
(vegeu-ne els horaris a la pàgina 25).

“
Alegria, que

és Festa Major!
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10.30 hores

12.00 hores

Parc de les Destreses (entre la variant i el carrer
dels Països Catalans) Can Cases de l’Església

Itinerant, inici a la Plaça de l’Església

LES DESTRESES
POTA-ROGES
Activitat familiar que vol recuperar o, potser
millor, mostrar, amb un aire festiu i dosis de bon
humor, feines i jocs de la vida d’un poble que ja
no hi és, però que ens entossudim a recordar.
Aproveu-vos a veure o participar en les proves.
Hi trobareu un acompanyant de luxe, el pagès
Galderic, que us farà passar una estona divertida.
També hi podreu fer una rajola de fang de Les
Destreses, seguint la tècnica de l’ofici i guiats per
una artesana ceramista.
Inscripcions: a la Botiga de Festa Major en el
seu horari d’obertura o bé el mateix dia de les
Destreses mitja hora abans del començament.
Vegeu-ne les bases a la pàgina 28.
Ho organitza: Museu de la Pagesia amb la
col·laboració de veïns i veïnes de Castellbisbal
Tot seguit

Parc de les Destreses

BIOESCULTURES
Escultures humanes amb fang
30 anys després recuperem un dels actes que
va tenir més èxit l’any 1992. Tothom que vulgui i
tingui ganes de passar una bona estona podrà
utilitzar el fang per modelar la seva escultura
viva i decorar-la amb diversos materials. No hi ha
normes ni fronteres, només el propi seny per a la
rauxa de la llibertat creativa. Cal, això sí, portar
roba adient per a totes les enfangades possibles
i no dur a sobre objectes de valor. En definitiva,
bioescultures és un acte per fer i crear art amb
el millor dels utillatges: el nostre cos, i un dels
elements més rics: el fang. Anima’t, enfanga’t,
escultura’t!
En acabar es farà un recorregut itinerant que
acabarà amb una remullada per treure’ns els
fang.
Absteniu-vos de participar-hi si sou al·lèrgics a
algun dels materials que s’utilitzin (palla, plomes i
pintures de colors).
Hi col·labora: Comissió 20 d’agost

PASSEJADA
AMB CARROS
Ho organitza: Amics de Sant Antoni
17.00 hores

Pista coberta i pavelló de l’Escola Montserrat

TORNEIG DE
3X3 PELS 30
ANYS DEL
CLUB BÀSQUET
CASTELLBISBAL
Per a infants i adults
Més informació i inscripcions:
www.basquetcastellbisbal.cat
Ho organitza: Club Bàsquet Castellbisbal
18.00 hores

Pati de l’Esbarjo

TARDA DE JOCS
TRADICIONALS
Enguany, l’Esplai Gatzara recupera els jocs
tradicionals que provenen de la tradició popular
i s’han conservat en el temps, passant de
generació en generació!
Siguis petit o gran, vine al pati de l’Esbarjo a
conèixer i reviure la infantesa dels nostres pares
i mares, avis i àvies, jugant a bitlles, a la xarranca,
a curses de sacs o a curses de xapes. Les
monitores i els monitors us hi esperem!
Ho organitza: Esplai Gatzara
19.00 hores

Plaça de l’Església

BALLADA DE
SARDANES
AMB LA COBLA
SABADELL
Ho organitza: Colla Sardanista Marinada
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20.00 hores

22.30 hores

Carrer dels Ametllers, de Sant Joan i avinguda de
Pau Casals

Itinerant, inici a la Bassa (av. Gaudí)

LA BAIXADA
Entrega de dorsals i revisió de vehicles: de 18.00
a 19.30 hores al pati de l’Esbarjo.
Veniu a gaudir de la Baixada de vehicles no
contaminants, el Molto GP, el Duatló i el Molto Kids
(novetat!), que serà l’última meitat del recorregut
del Molto GP (s’iniciarà a l’encreuament del carrer
dels Ametllers amb St. Joan).
Inscripcions: seran gratuïtes
i mitjançant el formulari que
trobareu escanejant el codi QR
fins al dijous 18 d’agost a les
19.30 hores. A més, hi haurà
l’opció de fer la inscripció
presencial el mateix dijous al pati de l’Esbarjo
de 18.00 a 19.30 hores.

NIT DEL
CURTCIRCUIT
Activitat amb foc (vegeu-ne els consells a la pàg. 27).
Recorregut: la Bassa, c. Major, Plaça de l’Església,
c. Pi i Margall, c. l’Estació i parc de l’Ermita.
És el clar exemple que el poble vol festa i disbauxa.
Els Veïns de Dalt i de Baix amb la banda MúsXXL,
convidaran a unes bèsties per generar un gran
curtcircuit. El Burricorni de Canovelles que ens
deixarà ben xops amb l’ajuda del gegant Situ i el foc
de la Porca de Sant Climent de Llobregat. Aigua,
Llum i Correbirres, què més es pot demanar?
Podreu adquirir les cerveses en el decurs del
recorregut, en el MamaMòbil. Preu de cada
consumició: 1 €.
Ho organitza: Colla Gegantera de Castellbisbal

Vegeu-ne les bases a la pàgina 28.
Ho organitza: Trastos i Andròmines
21.00 hores

Pista d’estiu del Casal Cultural i Recreatiu

CONCERT I
BALL AMB
LA CHATTA
Entre el concert i el ball hi haurà una pausa de 30
minuts.
Entrada gratuïta. Aforament limitat
Ho organitza: Casal Cultural i Recreatiu
21.30 hores

Plaça de l’Església

HAVANERES
AMB BARCA DE
MITJANA
El grup Barca de Mitjana debuta a la festa
major de Premià de Mar del 1995. Tot un referent
dins del món de l’havanera i el cant de taverna,
ens oferiran un repertori que combina peces
molt antigues i desconegudes pel gran públic amb
d’altres d’obligada interpretació.

23.00 hores

Plaça del Joc

JAZZ AMB
WAX&BOOGIE
Els últims anys s’ha convertit en una de les millors
i més ben valorades formacions del panorama del
blues, del rhythm-and-blues i del bugui-bugui.
23.30 hores

Parc de l’Ermita

CONCERT AMB
LES MONTSES
Les Montses és un grup amb un estil variat a
cavall entre el folk, el pop i el rock.
Tot seguit

Parc de l’Ermita

CONCERT AMB
BUHOS
Buhos és, actualment, un dels grups de rock
catalans punters en el nostre país.
02.30 hores

Parc de l’Ermita

PD CURTCIRCUIT
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11.00 hores

17.00 hores

Plaça de l’Església

Grades d’Els Costals

AQUAFESTA
AMB EL GRUP
MÉS TUMÀCAT

EXHIBICIÓ
DE PARTIDA A
CEGUES:
HAS VIST LA
SÈRIE “GAMBIT
DE DAMA”?

L’espectacle més eco-refrescant dels Més
Tumàcat! Amb la mateixa aigua que gastaríem
en una dutxa de 5 minuts fan un espectacle per
ballar-se de riure, per remullar-se de festa!
No t’oblidis de portar banyador!

12.30 hores

Creus que és possible, com fa la protagonista,
jugar sense veure el tauler? O és una ficció que
la sèrie s’ha permès? Vine a descobrir-ho a la
partida que es jugarà entre dos contrincants
amb els ulls tapats.

Itinerant, inici a la Plaça de l’Església

Ho organitza: Club Escacs Castellbisbal

Un cop finalitzada l’animació, festa de l’escuma
per a grans i petits.

ELS PASQÜEROS
Som Els Pasqüeros i volem reivindicar que la
Festa Major de Castellbisbal s’ha de celebrar per
Pasqua. Que corri l’aigua i que no s’apagui mai
el llum, hi estem d’acord, però amb una festeta
de celebració és més que suficient. Fins i tot si
ho voleu commemorar cada cent anys, però res
més! I sí, pot semblar contradictori que aquesta
crida surti en aquest programa d’actes, però és
l’únic espai municipal que ens han deixat... Ves quin
remei!
Cantaires de Castellbisbal, us convoquem a la
Plaça de l’Església per sortir a cantar caramelles
pel poble. Només cal que vingueu vestits per a
l’ocasió (barretina, faixa i set vetes o faldilla de
flors i espardenyes) i tenir la veu escalfada perquè
ens sentin!
Trobareu les lletres i les cançons
escanejant aquest codi QR.

17.30 hores

Grades d’Els Costals

SIMULTÀNIES
D’ESCACS
AMB UN GRAN
MESTRE
Creus que podries guanyar a un gran mestre
d’escacs?
El GM Jaime Cuartas, campió de la Lliga de
Catalunya a divisió d’Honor amb el Barberà,
vindrà i farà unes partides simultànies on jugarà
contra 20 rivals al mateix temps.
Inscripcions: mitja hora abans de l’inici de la
prova. Places limitades.
Ho organitza: Club Escacs Castellbisbal

La festa serà sempre nostra i
SANTES PASQÜES!
Ho organitza: Els Pasqüeros

“
Els del 20 d’agost estan equivocats;
som els “pasqüeros” sempre,
els que estem encertats!
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18.00 hores

20.30 hores

CARRERS
DE CIRC

L’Envelat del parc de Folch i Torres

Recorregut itinerant de teatre al carrer

Swing it! és una activitat participativa que
consisteix en una peça curta narrativa al més
pur estil Mar Gómez, seguida d’una classe
oberta popular per tal que el públic gaudeixi i
aprengui els fonaments del swing amb grans
dosis d’humor.

Ens hi acompanyarà la Piccola Orquestra,
uns divertits músics de carrer que formen una
peculiar xaranga carregada de ritme i bon humor.
La seva música evoca les petites fanfàrries de
circ amb el so peculiar de la música popular:
polques, marxes, tarantel·les i altres cançons de
festa.
18.00 hores

L’Envelat del parc de Folch i Torres

LA VIE EN ROSE
Companyia Mar Gómez
Hi ha una cosa encara més apassionant que
contemplar com es construeix una perfecta
història d’amor: veure des de lluny com
s’enfonsa de la manera més grotesca i atroç.
D’això se n’encarregaran a La vie en rose,
buscant aquest somriure una mica malvat (tot i
que inofensiu) que tots portem a dins.

SWING IT!
Companyia Mar Gómez

21.00 hores

Pati de l’Esbarjo

SOPAR PER LA
INDEPENDÈNCIA
Se serviran sopars de les 21.00 a les 22.30 hores.
Aportació: 12 € (destinats a la construcció del
monument a l’1 d’Octubre)
Tiquets: el mateix dia, a partir de les 18.00 hores,
al pati de l’Esbarjo.
Aforament limitat a 250 persones
Ho organitza: Comissió de l’1 d’Octubre

18.45 hores

La Bassa (av. Gaudí)

KAROLI: L’HOME RODA
Ramon Karoli
Un personatge incombustible, El Professor
Karoli, es desplaça dins d’una sola roda amb
motor. Combinant enginy amb la presentació
d’artefactes amb rodes, monocicles alts amb
cames, bicis nanes de 10, 20 i 30 centímetres...
Karoli demostrarà la seva passió per les rodes
fent allò més difícil i, per descomptat, sobre
rodes.

21.00 hores

Pista d’estiu del Casal Cultural i Recreatiu

FESTIVAL
DE LA CASA DE
ANDALUCÍA
Amb l’actuació de Carlos Torres
Seguidament, actuació de ball Sol y Luna i de Coro
rociero Sagrado Corazón de Jesús.
Entrada gratuïta i servei de bar (amb sopars).

19.30 hores

Carrer Major (de la Bassa a la Plaça de
l’Església)

MALETES DE TERRA
Companyia Vistants - La Medusa
Maletes de terra és una peça de teatre físic
que recorre la nostra història a través de la
veu i la pell de cinc dones que comparteixen el
pas per un període que va de la II República a la
Guerra Civil i postguerra, mitjançant escenes
inspirades en esdeveniments històrics.
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Ho organitza: Casa de Andalucía de Castellbisbal
21.15 hores

La Bassa (av. Gaudí)

TABALADA
INFANTIL
Recorregut: la Bassa, c. Major, Plaça de l’Església.
Ho organitza: Colles de foc de Castellbisbal
(Potafocs i Cuqueta de Castellbisbal)

DIVENDRES 19

22.00 hores

23.00 hores

Inici a la Plaça de l’Església

Plaça del Joc

EMPAITAFOC
INFANTIL

CONCERT DE
JAZZ AMB
CLARA GISPERT

Recorregut: Plaça de l’Església, c. Pi i Margall,
c. Estació, c. Vell, c. Bellavista, pl. Catalunya,
c. Pi i Margall, Plaça de l’Església, c. Major i la
Bassa (av. Gaudí).
Vegeu-ne els consells a la pàgina 27.
Ho organitza: Colles de foc de Castellbisbal
(Potafocs i Cuqueta de Castellbisbal)
22.30 hores

Plaça de l’Església

CONCERT AMB
L’ORQUESTRA
MARIBEL
Els Maribels són 7 músics i el seu ampli repertori
és un còctel refrescant. Agafen música des dels
80 fins ahir, li posen tres parts de bon rotllo i bon
humor, ho barregen tot i ho serveixen amb un aire
ben fresc.
23.00 hores

Jazz, country, pop, hip-hop... Les seves cançons
parlen del que és extraordinari en la quotidianitat,
d’amor, de les contradiccions latents en la
societat i de la dona com a força impulsora,
creadora i protagonista de la seva pròpia història.
I així és la música d’aquesta dona, que canta els
seus temes, alguns en català, altres en anglès,
amb una veu que no deixa indiferent.
00.00 hores

L’Envelat del parc de Folch i Torres

CONCERT AMB
MAIO
Maio comença a donar els seus primers passos
en solitari, després d’haver crescut (i continuar
fent-ho) amb Akelarre, banda que conforma
amb la seva germana bessona Júlia Serrasolsas
(Ginestà). Ara, l’artista barcelonina debuta amb el
seu primer disc, Des dels marges. Un disc tan íntim
com real, tan directe com honest.

Piscina d’estiu de L’Illa Esportiva

CINEMA EN
REMULL AMB
LA PEL·LÍCULA
CANTA 2
Obertura de portes a les 22.30 h
En un món d´animals antropomòrfics, el koala
Buster Moon és el propietari d´un teatre on
organitza espectacles musicals. Al concurs de
cant més gran del món va aconseguir que els
debutants Rosita, Mike, Johnny, Ash i Meena
fossin llançats a la fama. El que està assegurat és
que gaudirem de moltes cançons populars.

Tot seguit

L’Envelat del parc de Folch i Torres

CONCERT AMB
THE TYETS
Després d’un 2021 ple de concerts i
reconeixement, els The Tyets són una de les
bandes amb un creixement més gran dels últims
anys entre el públic jove de casa nostra. Creadors
de hits com Hamaking, RRHH (Tinc una casa),
Menorca, Amics, tiets i coneguts amb Els Amics de
les Arts o La dels Manolos amb Los Manolos.
I per tancar la nit

Preu: 3 €

Allà mateix

Entrades: es podran adquirir de forma
anticipada a partir del dia 12 d’agost a
castellbisbal.cat/entrades
i presencialment a la Botiga de la Festa Major
(vegeu-ne els horaris a la pàgina 25).

DJ DOÑA
JUANA
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DISSABTE 20

“
Quin gran dia

és el vint d’agost!
Quin gran dia,
mai més serà fosc!

07.00 hores

10.30 hores

Poble avall i poble amunt, amb inici a la Plaça de
l’Església

Plaça d’Els Costals

MATINADES
Ho organitza: Grallers de Castellbisbal
09.00 hores

Pati de l’Esbarjo

ESMORZAR DE
FESTA MAJOR

TORNEIG
DE RÀPIDES
D’ESCACS
Com cada any el Club d’Escacs Castellbisbal
organitza un torneig de partides ràpides obertes
a tothom qui vulgui venir a passar una bona
estona donant i rebent mats.
Inscripcions: mitja hora abans de l’inici de la
prova. Places limitades.

Es donaran tiquets, un per persona, fins que
s’acabi el menjar. Caldrà esmorzar en el mateix
pati de l’Esbarjo.

Ho organitza: Club d’Escacs Castellbisbal

Ho organitza: Colla del Bon Àpat

Espai Foier d’Els Costals

10.00 hores

Camp de tir de la Verdolaga

ESMORZAR I
CAMPIONAT DE
TIR AL PLAT

10.30 hores

TALLER OBERT
DE JOCS DE ROL
Voleu saber què són els jocs de rol? Seieu a taula
i us en farem un tast. Full de personatge, llapis,
goma i molta imaginació.
Ho organitza: Random Rol

Ho organitza: Societat de Caçadors de Castellbisbal
11.00 hores

Església Parroquial

OFICI DE FESTA
MAJOR
15

DISSABTE 20

12.00 hores

13.00 hores

Plaça de l’Església

Carrer Major (davant de l’antic bar l’Aranya)

REPIC DE
CAMPANES DE
FESTA MAJOR

CONCERT
VERMUT AMB
LISBOA CAFÉ
CENTRAL

Ho organitza: Colla Gegantera de Castellbisbal
12.00 hores

Itinerant, inici al Museu de la Pagesia

ACTE DE
RECREACIÓ
HISTÒRICA
Un dels dies més importants per al poble va
ser l’arribada de l’aigua i la llum el 20 d’agost de
1911. Vine a reviure la inauguració i benedicció
de la font-fanal a la Plaça de l’Església i del
transformador elèctric al carrer de Sant Lluc.
En aquesta celebració no hi faltaran les màximes
autoritats, amb l’acompanyament dels Ministrers
de Riudebitlles.
Us animem a participar en aquesta festa
vestint-vos d’època, transportant-nos, per un
dia, cent onze anys enrere.
Ho organitza: Molta Comèdia
12.00 hores

Carrer Major, davant del pati de l’Esbarjo

XXVI
CAMPIONAT
JOC DE BITLLES
RONDA DE REI
Cada bitllaire jugarà tres partides, a cada partida
llançarà tres bitllots, cada bitlla tombada sumarà
un punt i si aconsegueix tombar cinc bitlles
deixant dempeus el rei (Ronda de Rei) sumarà 10
punts; si tomba el rei no puntuarà en aquesta
partida. El guanyador serà el bitllaire amb més
puntuació. (Extret del llibre El meu poble, de Josep
Mateu).
Seran premiats només els jugadors que
aconsegueixen fer Ronda de Rei.
Ho organitza: RdR
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Temps era temps que a la sortida de l’ofici hi havia
el concert-vermut i s’alternaven els concerts de
les festes entre els dos cafès que hi havia al poble,
el Cafè de Dalt (l’Aurora) i el Cafè de Baix (l’Aranya),
on avui se segueix fent el concert-vermut.
17.00 hores

Carrer de Pi i Margall, des de la Plaça de l’Església
al Museu (La Barana)

LA CURSA
DELS LENTS
Un any més, el Club Ciclista ens farà mantenir
l’equilibri damunt la bicicleta.
Tornarem a disputar la particular cursa de
bicicletes on qui guanya és el darrer en arribar a
la meta.
Els menors de 14 anys han de portar bicicleta
pròpia de dues rodes. Els menors de 16 anys han
de portar casc.
Hi haurà bicis d’adult per a participants, però qui
vulgui pot portar la seva.
Inscripcions: una hora abans de l’inici de la prova,
davant el Museu de la Pagesia. Places limitades.
Vegeu-ne les bases a la pàgina 30.
Ho organitza: Club Ciclista de Castellbisbal
17.00 hores

Parc de l’Ermita

EL MINIGOLF
Activitat familiar
El minigolf més original del món, artesanal, de
fusta, amb enginys, curiositats i sorpreses per
compartir, que no us deixaran indiferents. Per a
grans i petits!

DISSABTE 20

18.00 hores

19.00 hores

Parc de l’Ermita

Auditori d’Els Costals

CÒCTELS
SENSE ALCOHOL
PER A XICS

TEATRE DE
FESTA MAJOR
AMB EL SOPAR
DELS IDIOTES

Activitat familiar
Fes el teu còctel sense alcohol i gaudeix del
concert saludablement.
18.30 hores

Parc de l’Ermita

CONCERT
DE LA XARXA
AMB REGGAE
PER XICS
Quadern de Bitàcola, nou disc de Reggae per
Xics - The Penguins
Després de 3 anys i una pandèmia mundial, The
Penguins torna amb un nou treball discogràfic;
Quadern de Bitàcola, el 5è amb el projecte Reggae
per Xics adreçat al públic familiar.
Ho organitza: La Xarxa de Castellbisbal
19.00 hores

Espectacle recomanat per a tots els públics
El sopar dels Idiotes és la història d’un executiu
que, en companyia dels seus amics, acostuma a
sopar cada setmana amb un convidat particular;
es tracta sempre de presentar en petit comitè
un desconegut que ha estat seleccionat pel fet de
tenir alguna afecció que a ells els sembla estúpida.
Aquest cop han triat un funcionari d’hisenda que
té l’afecció obsessiva de fer maquetes gegantines
amb mistos. Quan falta poc per sopar, l’executiu
pateix un atac de lumbàlgia. El convidat, però, es
presenta a casa seva i s’esdevé el desastre: en
un tres i no res aconsegueix, sense desitjar-ho,
que l’executiu sigui abandonat per la seva dona, la
seva amant, el seu metge i que, a més, pateixi una
severa inspecció d’hisenda.
Direcció: Pep Anton Gómez
Intèrprets: Pere Sirvent (David Olivares), Quimet
Purtí (Astur Busquets), Cristina Mesquida (Anna
Gras), Tito Balaguer (Toni González), Oriol Colom
(Jordi Vidal Gómez) i Olga Grasset (Ariana
Bruguera).

Camp de futbol de L’Illa Esportiva

Durada: 90 minuts

PARTIT:
PRIMER EQUIP
DE LA UNIÓ
ESPORTIVA
CASTELLBISBAL
CONTRA FC
SANTBOIÀ

Preu: 6 €

Ho organitza: Unió Esportiva Castellbisbal

Entrades: es podran adquirir de forma anticipada
a partir del 12 d’agost a elscostals.cat
i presencialment a la Botiga de la Festa Major
(vegeu-ne els horaris a la pàgina 25).
20.00 hores

Parc de l’Ermita

CIRC AL PARC
AMB NI CAP NI
PEUS
De la Companyia Vermut
L’objectiu és clar: passar una bona estona. Dos
personatges amb clau de circ i humor intentaran
sortir-se dels entrebancs que ells mateixos es
busquen amb accions quotidianes com seure en
una cadira, penjar una jaqueta o pintar un quadre.
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DISSABTE 20

20.30 hores

23.00 hores

L’Envelat del parc de Folch i Torres

Plaça de l’Església

CONCERT AMB
BÓSSALO

BALL DE
L’EMPAITAFOC
AMB
L’ORQUESTRA
GIRA-SOL

Lluny del terrabastall de la Plaça, música
tranquil·la i relaxant de bossa nova. Un viatge per
la cultura Brasilera amb sorpreses en el repertori.
21.00 hores

Itinerant, inici a la plaça del Joc

TABALADA DE
L’EMPAITAFOC
Recorregut: pl. del Joc, c. Miquel Blanch,
c. Pi i Margall i Plaça de l’Església.
Ho organitza: Colles de foc de Castellbisbal (Diables i
Cuca de Castellbisbal)
21.30 hores

Plaça de l’Església

ARRIBADA DEL
PERSONATGE
Amb música dels Grallers de Castellbisbal
Ho organitza: Colles de foc de Castellbisbal (Diables i
Cuca de Castellbisbal)
22.00 hores

Poble avall i poble amunt, inici a la Plaça de
l’Església

EMPAITAFOC
Recorregut: Plaça de l’Església, c. Pi i Margall,
pl. Catalunya, c. Bellavista, c. Vell, c. l’Estació,
c. Pi i Margall, Plaça de l’Església, c. Major, c. Raval,
c. Fassina, c. del Sol, c. Rabella, c. Sant Miquel i la
Bassa (av. Gaudí).
Colles convidades: La Infernal de la Creu Alta (Sant
Pol de Mar), Carpafera (Colla de Diables i Dracs de
Martorell), Encabronat de Bonesvalls (Colla Diables
d’Olesa de Bonesvalls), La Infernal de la Vallalta
(Sant Cebrià de Vallalta), Ball de Diables Maleïts de
Salou (Salou) i Diables Sa Forcanera (Blanes)
Vegeu-ne els consells a la pàgina 27.
Ho organitza: Colles de foc de Castellbisbal (Diables i
Cuca de Castellbisbal)
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Torna l’orquestra que tants bons moments ens
ha fet viure a les nits de la Festa Major. Combina
el ball de versions i arrels de la festa popular
catalana i molts altres estils. Amb un convidat
especial: el guitarrista Lluís Navarro.
02.30 hores

Plaça del Joc

BALLERA DE
CAPSIGRANYS
Ho organitza: Colles de foc de Castellbisbal (Diables i
Cuca de Castellbisbal)
03.45 hores

Itinerant, inici al Museu de la Pagesia

TRACTOR
TRÀNSIT “EM VA
PREGUNTAR”
SOUND SYSTEM
Recorregut: c. Sant Mateu amb Pi i Margall,
Pl. Catalunya, av. Molins de Rei, c. Jacint
Verdaguer, c. de l’Olivar, av. Pau Casals i l’Envelat
del parc de Folch i Torres.
“TT em va preguntar si tinc ganes de festa...”
el Tractor Trànsit fa 3 anys que acumula ganes
d’engegar motors per fer-vos ballar com
mai! Enguany també té ganes de convertir
Castellbisbal en una platja més de Puerto Rico,
i que us digueu molt “un estiu sense tu no és
un estiu”, o “un estiu sense tractor no fa Festa
Major!”. Tornarem a veure sortir el sol!
Ho organitza: Associació Juvenil Tractor Trànsit
Sound System

DIU
MEN
GE
21
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DIUMENGE 21

09.30 hores

10.00 hores

Pistes de petanca de L’Illa Esportiva

Carrer de les Comunicacions, 8 (davant del Museu
del Tractor)

MELÉ DE
PETANCA DE
FESTA MAJOR
Ho organitza: Club Petanca Castellbisbal
09.45 hores

Circuit urbà, sortida de l’av. Pau Casals, davant
de l’Escola Montserrat

CURSA ATLÈTICA
INFANTIL DE
FESTA MAJOR
SOLIDÀRIA
A favor de l’associació El Cassó
Preu: gratuït amb donació voluntària de 2 €
Inscripcions a: www.mindundisteam.com
Distància: 1 km
Ho organitza: Club Mindundis Team
10.00 hores

Circuit urbà, sortida de l’av. Pau Casals, davant
de l’Escola Montserrat

CURSA ATLÈTICA
DE FESTA MAJOR
SOLIDÀRIA

Es trauran una dotzena de tractors del fons
del Museu (un de 1916!) i, a més, vindran uns 20
tractors més de diversos col·leccionistes. S’aniran
engegant tractors fins a les 12.00 hores, quan
començarà la cercavila. També s’exposaran
motors estacionaris, un de l’any 1900 i de
funcionament amb gas. A la tarda també s’aniran
engegant tractors i motors fins a la clausura cap
a les 18.00 hores.
El Museu romandrà obert de 10.00 a 14.00 hores i
de 16.00 a 19.00 hores.
Ho organitza: Patronat del Museu del Tractor
11.00 hores

Parc d’Àngel Guimerà

TALLERS
FAMILIARS
Espai de tallers engrescadors, on el reciclatge
i creació de nous objectes s’uneixen amb el
món rural, les tradicions, els oficis i el benestar
emocional!

Anima’t a fer paper-planter
Elabora artesanalment fulls de paper amb llavors
afegides que es podran fer germinar a voluntat.

A favor de l’associació El Cassó

Fes-te un brunzidor

El Cassó és una associació formada per famílies
que conviuen amb persones amb discapacitat a
Castellbisbal. Vol ser punt de trobada per a totes
les famílies amb filles i fills discapacitats. Creiem
que cal visibilitzar aquesta realitat al nostre
poble, perquè conèixer persones amb diversitat
funcional ens ajudarà a construir una societat
més inclusiva, tolerant i amable amb tothom.

Vine a fer un instrument musical màgic emprat
des de la prehistòria per demanar als déus unes
bones collites. Algunes societats antigues creien
que el seu so afavoria l’abundància dels conreus.

Preu: 5 € (3 € per participar-hi i 2 € de donació)
Inscripcions a: www.mindundisteam.com
Distància: 6,3 km
No es faran inscripcions el mateix dia de la
cursa!
Ho organitza: Club Mindundis Team
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24aª EXPOSICIÓ
DE TRACTORS
D’ÈPOCA

Xapeguem?
Apropa’t i fes-te una xapa divertida amb el Museu
de la Pagesia!

Menjar bé per estar millor
Tot jugant, trobarem aquells aliments que ens
ajuden a sentir-nos millor. Vine a experimentar el
benestar emocional a través del menjar!
En cas d’al·lèrgia o intolerància alimentària ens
podeu enviar un correu a salut@castellbisbal.cat i
adequarem l’activitat a les necessitats de l’infant.

DIUMENGE 21

11.00 hores

18.00 hores

Parc d’Àngel Guimerà

Plaça de l’Església

ANDRÒMINA

XXI TARDA
CASTELLERA

És un espai ambulant i polièdric on els participants
poden conèixer i experimentar com és un procés
creatiu a través de l’apassionant món de crear
jocs amb objectes recuperats.
12.00 hores

Itinerant, inici al Museu del Tractor

CERCAVILA DE
TRACTORS
Ho organitza: Patronat del Museu del Tractor
12.00 hores

Casal Cultural i Recreatiu

Colles Convidades: Matussers de Molins de Rei i
Castellers de Mediona
18.45 hores

DALTABAIX 2022
Itinerant, inici al carrer de l’Orient (baixada de
les Vaques)

PASSEJADA D’INICI
Recorregut: baixada de les Vaques, c. Major,
Plaça de l’Església, c. Pi i Margall i Museu de la
Pagesia.

39è TASTAVINS

La Vicenta, el Manel, la Rita i la Mulassa
aniran a buscar, amb una passejada inicial, els
convidats del Daltabaix 2022.

Tast popular de diferents vins amb la direcció d’un
prestigiós enòleg.

19.00 hores

Inscripcions: des de les 11.00 hores.
Ho organitza: Casal Cultural i Recreatiu
13.30 hores

Pista de l’Escola Montserrat

ARROSSADA
SOCIALISTA DE
FESTA MAJOR
Preu: 8 € (paella, beguda i postres)
Tiquets: al telèfon 607 357 829

Davant del Museu de la Pagesia

REBUDA DELS
CONVIDATS
El Daltabaix, nou acte de la Festa Major, serà el
preludi abans que no finalitzi. Cada any rebrem
a un municipi amb un conjunt de balls singulars.
Aquest 2022, i de forma ben extraordinària,
ens visitaran els Gegants, els Gegantons, el Ball
de Bastons i el Garot de l’Arboç.
Ep! Enguany, més que mai, veniu a la rebuda
dels convidats, ja que la Colla Gegantera de
Castellbisbal us ha preparat una sorpresa
GEGANT!

Ho organitza: PSC de Castellbisbal

19.15 hores

18.00 hores

PASSEJADA

Camp de futbol de L’Illa Esportiva

PARTIT: PENYA
BLAUGRANA
CONTRA C.E.
ESPARREGUERA
Ho organitza: Penya Blaugrana Castellbisbal

Itinerant, inici al Museu de la Pagesia

Recorregut: c. Pi i Margall, pl. Catalunya,
c. Bellavista, c. Vell, c. de l’Estació, c. Pi i Margall i
Plaça de l’Església
20.00 hores

Plaça de l’Església

MOSTRA DE BALLS I
ESCLAT FINAL DE FESTA
Ho organitza: Colla Gegantera de Castellbisbal
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DIUMENGE 21

19.45 hores

23.00 hores

Camp de futbol de L’Illa Esportiva

Cel de Castellbisbal

PARTIT:
VETERANS
CASTELLBISBAL
CONTRA
VETERANS
PENYA
BLAUGRANA

CASTELL DE
FOCS

Ho organitza: Club Futbol Veterans Castellbisbal
21.00 hores

L’Envelat del parc de Folch i Torres

SOPAR
DE FI DE FESTA
MAJOR
Inscripcions: a la Botiga de la Festa Major fins
al 18 d’agost o fins esgotar places (vegeu-ne els
horaris a la pàgina 25).
Aforament limitat a 550 persones

Amb el patrocini de:
Contank, Parking Service i BASF
Quan acabi el ball

Itinerant, inici a l’Envelat del parc de Folch i Torres

COMIAT
DE L’AIGUA I
LA LLUM
Recorregut: l’Envelat del parc de Folch i Torres,
av. Pau Casals, la Bassa (av. Gaudí), c. Major i Plaça
de l’Església
La Comitiva de l’Aigua i la Llum acomiadarà la
Festa Major amb la darrera passejada, l’últim acte
per dir adeu a la Festa Major de l’Aigua i la Llum
2022, però amb un objectiu esperançador:
que ben aviat arribi la Festa Major de l’Aigua i la
Llum 2023!
Ho organitza: Colla Gegantera de Castellbisbal

22.00 hores

L’Envelat del parc de Folch i Torres

BALL DE FI DE
FESTA MAJOR
AMB LA SALSETA
DEL POBLE SEC
La Salseta vol commemorar el seu 45è aniversari
i, amb músics salseteros de gran nivell, remetre’s
als seus inicis de finals dels 70 i principis dels 80,
reconstruint un repertori de ballables basat en les
cançons que més han fet gaudir el personal en les
seves actuacions arreu de Catalunya.

“
Passi-ho bé i ...

fins l’any que ve!
22
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Si no teniu més remei
que fer servir el cotxe,
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aparcaments públics i
de l’aparcament d’Els
Costals (av. Pau Casals,
16) obert 24 hores.
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LA BOTIGA
DE LA FESTA
MAJOR
Sala d’exposicions d’Els Costals
(av. Pau Casals, 16)
La Botiga de la Festa Major
obrirà amb els següents horaris:

Aquí hi trobareu tots els
productes relacionats amb la
Festa Major: les samarretes,
les armilles, els mocadors, les
bosses, els gots, les entrades
que quedin dels diferents
espectacles i un llarg etcètera.
I aquest any... hi tenim
novetats!

• El 12 d’agost,
de 10.00 a 14.00 hores
• Del 16 al 18 d’agost,
de 10.00 a 14.00 hores i
de 17.00 a 21.00 hores
• Del 19 al 20 d’agost,
de 10.00 a 14.00 hores i
de 17.00 a 20.00 hores

Si voleu adquirir els diferents
productes que la Colla
Gegantera de Castellbisbal
ofereix, busqueu el seu espai a la
Botiga els dies 12 i 16 d’agost.
En els dies d’obertura hi
haurà tallers d’arranjament
de samarretes de Festa
Major. Amb unes tisores,
algun complement i una mica
d’originalitat t’ensenyarem a
convertir les semarretes de
Festa Major en úniques.
De les 11.00 a les 13.00 hores i
de les 18.00 a les 20.00 hores.
Descobriu la petita història de
la nostra Festa Major!

• El 21 d’agost,
de 10.00 a 14.00 hores

També hi trobareu un
recorregut expositiu de la
història de la Festa Major de
l’Aigua i la Llum.

MUSEU
DE LA
PAGESIA

TAST D’ARTESANS

Del 18 al 21 d’agost, el Museu
està de Festa Major

Mostra d’oficis tradicionals a la porta del Museu, cada dia hi trobareu
un artesà amb demostració i parada de venda i exposició.

Horaris d’obertura:

El cisteller

• 19, 20 i 21 d’agost,
de 10.00 a 14.00 hores i de
17.00 a 20.00 hores
I també ens trobareu a:
• 18 d’agost al matí, serem a
les Destreses pota-roges
• 21 d’agost, al matí estarem
al parc d’Àngel Guimerà
amb els Tallers Familiars

19 i 21 d’agost
De 18.00 a 20.00 hores

Divendres 19
Voleu conèixer la cistelleria
tradicional? Voleu descobrir el
cul de queixal, tècnica cistellera
exclusiva de Catalunya, conegut
a altres indrets com a cul català?
Apropeu-vos-hi i descobriu el
món d’aquest ofici mil·lenari. Us
captivaran les creacions teixides
amb les fibres vegetals!

La cardadorafiladora
Diumenge 21
Què en sabeu de la
transformació de la llana des de
l’esquilat de les ovelles fins que
es converteix en teixit? Coneixeu
les diferències entre la llana
d’ovella xisqueta i la merina?
Recuperarem eines com la filosa,
els fusos, les cardes o els telers,
peces fascinants que podreu
veure funcionar i practicar!
Veniu al Museu i animeu-vos a
filar prim!
25
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PER UNA
FESTA MAJOR
MÉS CÍVICA I
SOSTENIBLE
Del 17 al 21 d’agost, i tot l’any!
La Festa Major és una de les
dates més assenyalades de
l’estiu, uns dies d’alegria i de
celebració amb la família i els
amics, però també de vegades
un temps de consum i de gresca,
no sempre ben controlats.
Per tant, la Festa Major, que
aviat començarà, esdevé una
oportunitat per avançar envers
les fites de la nostra societat;
una de les més importants és
aconseguir una vila més cívica i
sostenible.

I per als voluminosos... Truquem
a la Deixalleria (93 771 17 45) i
demanem pel servei gratuït
de recollida domiciliària de
voluminosos.

Reutilitzem i brindem tantes
vegades com vulguem!
Per 1,5 € podem comprar el
nostre got reutilitzable a la
Botiga de la Festa Major per
utilitzar-lo tantes vegades com
vulguem durant els dies de festa,
contribuint, d’aquesta manera,
a reduir els residus i a fer una
festa més neta.

A continuació us donem
una sèrie de consells i
recomanacions per no oblidarnos, aquests dies, del respecte
pel medi ambient i les persones
que ens envolten:

Moguem-nos sense fums!

Fem menys residus!

Enguany, es reforçarà el
servei de bus nocturn amb
dues expedicions que sortiran
de la parada de l’Ajuntament
a les 2.30 i a les 5.00 hores
i connectarà amb les
urbanitzacions de Comte de
Sert, Can Costa, Can Santeugini
i Costablanca, passant per
les parades habituals de les
urbanitzacions. Els usuaris
tindran també la possibilitat
de baixar en qualsevol punt del
recorregut entre les parades
per quedar més a prop del seu
domicili.

Evitem sempre que sigui possible
els envasos, embolcalls, bosses
de plàstics i productes d’un sol
ús. La Deixalleria municipal ens
ho posa fàcil amb el seu servei
de lloguer de vaixella (93 771
17 45). És gratuït per a totes les
entitats del municipi.

Triem els residus per poder
aprofitar-los!
A casa separem els diferents
tipus de residus i els dipositem
al contenidor corresponent,
abans del capvespre. Mai no els
abandonem i, si el contenidor
està ple, busquem-ne un que no
ho estigui.
Recordem: al contenidor de
color marró dipositem la brossa
orgànica; al de color verd
fosc i frontal groc, la brossa
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inorgànica; al blau, el paper i
cartró; al verd clar, el vidre.

Moguem-nos a peu, en bicicleta
o en transport públic municipal.
Si volem moure’ns sobre rodes,
podem llogar una bicicleta al
Punt Verd (93 771 11 60).

I si no tenim més remei que fer
servir el cotxe, podrem aparcar
a l’aparcament d’Els Costals
obert les 24 hores o altres zones
habilitades d’aparcament.

GAUDEIX DE
LA FESTA AMB
SALUT
Del 17 al 21 d’agost, i tot l’any!
Abans de sortir:
• Cal sopar o menjar.
• Pensa com tornaràs: amb el
cotxe d’algun amic o amiga
que no beurà, a peu...
• Planifica la nit: diners,
consum, preservatius...
Durant la festa:
• 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.
• Beu a poc a poc i assaborint
la beguda. Com més
de pressa es pren, més
probabilitats hi ha de
beure’n més quantitat.
• Porta el compte de les
begudes que prens: perdre’n
el compte sovint vol dir
passar-se.
• Les drogues alteren i
descontrolen l’estat d’ànim.
És millor abstenir-se’n.
• Consumir substàncies et
provocarà molta ressaca,
efectes no desitjats i que
gastis més diners.
L’endemà:
• Beu molta aigua, dorm i
menja sa.
Recorda, l’opció de no consumir
és la més saludable:
• Amb l’alcohol, menys és més.
• El consum de drogues sense
risc no existeix.
• La frase: “jo controlo” és
falsa.
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PUNT LILA:
FESTES SENSE
AGRESSIONS
SEXISTES
Per Festa Major, i cada dia!

El PUNT LILA estarà ubicat als
emplaçaments, dies i horaris
següents:
Parc de l’Ermita
17 d’agost, de 22.30 a 4.30 h
18 d’agost, de 23.30 a 4.30 h
L’Envelat del parc de Folch i
Torres
19 d’agost, de 23.30 a 5.30 h

FESTES
SENSE
AGRESSIONS
SEXISTES

CONSELLS
PER ALS ACTES
AMB FOC

La festa és moment de diversió,
de relaxar prevencions i
d’aparcar reticències. Deixar-se
anar sense envair l’espai d’altres.

Recordem a tots els
participants, espectadors i veïns,
un seguit de recomanacions
per tal de garantir al màxim la
seguretat d’un dels actes més
emblemàtics de la Festa Major:

El gènere, l’orientació sexual i
l’aspecte físic en relació a uns
cànons fixats no són excusa per
exercir cap tipus d’assetjament.
Ningú té dret a imposar-se
sobre l’altre.
Tenim dret a viure, també la
festa, sense por. 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, en igualtat,
ni més, ni menys, enfoca bé!
No dubtis a sol·licitar el suport
de les persones de l’organització
i voluntàries que van amb
l’armilla lila.

• No aparqueu el vostre
vehicle en cap zona per
on hagin de passar els
empaitafocs 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.
• L’aigua forma part de la
festa, però tingueu cura
a l’hora de llençar-ne i
fixeu-vos en qui passa per
sota, per tal de no mullar ni
diables, ni cuques, ni bèsties
forasteres, ni músics. La
pirotècnia en contacte amb
l’aigua pot ser perillosa i
crear un efecte contrari al
desitjat.
• Per participar en els
empaitafocs cal portar
roba de cotó, coll tancat,
màniga llarga, mocador
de coll, barretina o barret,
calçat tancat, consistent
i sempre ben cordat, i
ulleres. Recomanable: taps
a les orelles. L’organització

desaconsella participar-hi
a tothom qui no pugui
complir aquestes mesures
de seguretat.
• Ni els infants més petits, ni
els cotxes de nadons, en cap
cas han d’estar en primera
línia de foc.
• No bloquegeu les entrades
dels carrers ni escales que
serveixin d’evacuació dels
participants.
• A la Ballera de Capsigranys
no està permès accedir-hi
amb cotxets de nens, cal
protegir-se convenientment
i és recomanable evitar-hi la
presència dels infants.
• Tot el públic participant
en tots els esdeveniments
lligats als empaitafocs és
responsable en primer i únic
terme dels accidents que hi
puguin succeir.
• En tots els esdeveniments
lligats als actes amb
pirotècnia, hi haurà
els serveis preventius
corresponents.

BARRES DELS
CONCERTS
El servei de barra dels concerts
nocturns de Festa Major que es
faran els dies 17, 18 i 19 d’agost
al parc de l’Ermita i a l’Envelat
del parc Folch i Torres, serà a
càrrec d’entitats locals.
El contenidor que els donarà
suport d’emmagatzematge és
obra del Projecte Fènix fet per
al festival NYS Polígon Arts 2022.
Està realitzat per vuit alumnes
de l’Institut Castellbisbal. Es
tracta d’un projecte on els
alumnes fan diverses propostes
de caràcter globalitzat i
interdisciplinari fomentant la
creativitat i el treball manipulatiu
i tecnològic.
Amb el patrocini de: Zarca, SL
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BASES DE
PARTICIPACIÓ
EN LES
DESTRESES
POTA-ROGES
Tornen les Destreses potaroges per gaudir en família.
Podran participar en les
Destreses pota-roges, els
que hagin formalitzat la seva
inscripció. Quan aquesta es
faci, s’entregaran les bases del
concurs, així com les normes de
participació i consells.
Com han de ser els grups:
• Els grups han d’estar
formats per 3 persones
majors de 16 anys o bé, en el
cas que hi hagi un menor de
12 anys, el grup podrà ser
de 4 persones.
• Si 3 integrans són menors
de 15 anys, el grup haurà
de ser de 4 persones, una
d’elles adulta.
• Tots els menors necessiten
autorització dels pares o
tutors (document que es
donarà en el moment de fer
la inscripció).
Com han d’anar vestits:
• Mínim 3 peces de les 5 que
us presentem: espardenyes
de set vetes, armilla de
Festa Major, mocador de
fer farcells, barret de palla
o barretina, samarreta de
festa major de Castellbisbal
(de qualsevol any). Com a
mínim un membre del grup
ha de dur espardenyes de
set vetes.
L’organització es reserva el dret
d’excloure qualsevol participant
que no compleixi les normes i
consells.
Els grups inscrits hauran d’estar
al parc de les Destreses el dia 18
a partir de les 10.00 hores.
Màxim de 10 grups participants.
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BASES DE
LA BAIXADA
APUNTS GENERALS
Resta prohibit creuar el circuit
i entrar-hi durant tot l’acte
i especialment durant les
baixades.
Cal mantenir-se darrere les
bales de palla, tanques i cintes
de protecció (no s’hi podrà seure
ni repenjar-s’hi). Els menors i
persones grans o delicades han
de deixar un espai fins a les
bales de palla o tanques, i millor
si no són en primera fila del
públic (sobretot en les zones de
revolts).
Cal seguir les indicacions de
l’organització.
L’edat mínima per a participar-hi
és a partir dels 8 anys,
exceptuant el Duatló que serà
per a majors de 14 anys.
Tots els menors de 14 anys
hauran de portar una
autorització signada pels pares
o tutors adjunta a la inscripció.
El jurat el formaran els membres
del grup Trastos&Andròmines.
L’organització té la potestat
de suspendre La Baixada per
inclemències meteorològiques o
de seguretat.
El fet d’inscriure-s’hi significa
acceptar aquest reglament. Tot
allò no previst romandrà sota
decisió de l’organització.
L’activitat disposarà del personal
sanitari necessari. No obstant
això, els participants han de
signar un document a l’hora
d’inscriure-s’hi, en el qual
declaren la seva participació
voluntària i sota la seva
responsabilitat, i exclouen
l’organització de qualsevol
responsabilitat derivada
d’aquest fet.

Inscripcions: seran gratuïtes
i mitjançant el formulari que
trobareu escanjant el codi QR
fins al dijous 18 d’agost mitja
hora abans de l’acte (19.30
hores). A més, hi haurà l’opció
d’inscripció
presencial el
mateix dijous al
pati de l’Esbarjo
de 6 a 7 de la
tarda.
Entrega de dorsals i revisió de
vehicles: de 18.00 a 19.30 hores
al pati de l’Esbarjo.

LA BAIXADA
Vehicle:
• Ha de ser de fabricació
pròpia, sense motor, i
propulsat per gravetat o
empès pels passatgers.
• La temàtica del vehicle,
el disseny, la forma i
l’aspecte seran creats pels
participants.
• Ha de tenir un mínim
de tres rodes i portar
obligatòriament sistema de
frenada i direcció.
• No podrà sobrepassar els
tres passatgers (incloent-hi
el pilot).
• Tindrà nom propi, sense que
pugui ser ofensiu.
• En queden exclosos els
carretons de supermercats.
• L’estructura de l’andròmina
ha de ser l’adequada,
de manera que no en
sobresurtin els elements
perillosos (barres de ferro,
fustes, canyes, vidres,
objectes punxants i que
tallin, etc.) que puguin
perjudicar els espectadors
i/o els participants.

MÉS INFORMACIÓ

• Les andròmines seran
revisades per l’organització
abans de sortir i, si no
compleixen els requisits,
no se’n permetrà la
participació.
Pilot i passatgers: podran anar
disfressats amb la temàtica del
vehicle. Aquest fet serà valorat
pel premi al vehicle més original.
No obstant això, els participants
hauran d’acollir-se als següents
criteris:
• És obligatori l’ús de casc
(preferiblement, integral),
correctament lligat, per
a tots els participants.
S’aconsella l’ús de genolleres,
guants i colzeres, així com
pantalons i jerseis de màniga
llarga.
• Cada equip escollirà un
responsable i portaveu del
vehicle, que és qui tractarà
amb l’organització.
• Els pilots obeiran les
indicacions de l’organització.
Premis per votació popular:
• Al vehicle més original
• Al vehicle més desastrós
• A la baixada més
espectacular
Fes la teva
votació
escanejant
aquest QR

MOLTÓ GP & KIDS

DUATLÓ

Aquest any, com a novetat,
s’inclourà el Moltó Kids que serà
l’última meitat del recorregut
del Moltó GP (s’iniciarà a
l’encreuament del carrer dels
Ametllers amb Sant Joan).

Vehicle:

Vehicle:
• Per participar-hi és
imprescindible disposar de
moto de joguina Moltó.
• No s’hi admetran
modificacions de cap mena.
• L’acceptació d’un altre
model quedarà a criteri de
l’organització.
Pilot:
• La franja d’edat del Moltó
Kids serà d’entre 8 i 13 anys.
Mentre que el Moltó GP
serà per majors de 14 anys.
• És obligatori l’ús de casc de
moto, correctament lligat,
guants, colzeres, calçat
tancat, pantalons llargs i
samarreta de màniga llarga.
• Una mateixa moto es
podrà compartir entre tres
participants.

• Cada participant ha de
portar una bicicleta.
Pilot:
• L’edat mínima dels
participants haurà de ser de
14 anys.
• És obligatori portar casc.
• És aconsellable portar més
proteccions.
Funcionament:
• Consisteix en una cursa de
dues etapes. La primera
serà una cursa de baixada,
mentre que la segona serà
sobre la bicicleta de pujada.
Les bicicletes es col·locaran
prèviament al punt més baix
(davant del CAP).
• Les curses seran de màxim
10 corredors.
Premis:
• Hi haurà premi per al primer
classificat.

Funcionament:
• Les tandes seran de tres
o quatre pilots (segons
inscrits).
• Les classificacions seran per
eliminatòria.
• En cas de coincidir en
una eliminatòria dos o
tres pilots inscrits amb la
mateixa moto, hauran de
buscar-ne una altra per
participar-hi o escollir quin
dels pilots hi participa. S’hi
podrà utilitzar qualsevol
altra moto de participants
que hagin quedat eliminats
anteriorment.
Premis:
• Hi haurà premi per al primer
classificat de cada modalitat.
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BASES DE
PARTICIPACIÓ
EN LA CURSA
DELS LENTS
Qui guanya és el darrer a
arribar a la meta.
• La bicicleta ha de ser
normal i corrent, amb dues
rodes i amb un sol seient.
No pot tenir modificacions,
ja que l’organització passarà
verificacions.
• Sempre has d’anar assegut
al seient, que és com va
amb bicicleta la majoria de
la gent.
• Les dues rodes a terra
sempre han de tocar. Si no
ho fas així, et poden eliminar.
• De cap manera et podràs
recolzar. Ni amb mans, ni
amb peus et podràs ajudar.
• Sempre has d’anar
endavant, mai enrere.
Aquesta ha de ser la norma
primera.
• I recorda, aquí guanya qui va
més lent. El primer a creuar
la meta és qui ho fa més
malament.
• Si et vols guanyar un bon
berenar, tan sols hi has de
participar.
• En aquesta competició, el
Club Ciclista es guarda el
dret d’admissió.
• Sempre farà de jurat i
prendrà decisió, la gent de
l’organització.
• Pretén ser una cursa
diferent, sense ànim de
competició. Per això la fem
per Festa Major.

Amb el patrocini de:
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NOTES
GENERALS
Les reserves de taules per al
Sopar de fi de festa del dia 21
es podran fer del 12 al 18 d’agost
a la Botiga de la Festa Major.
Hi haurà 550 places. Haureu
de portar la vostra vaixella o
podeu anar a buscar la vaixella
reutilitzable a la Deixalleria.
Intenteu evitar els plats, gots i
coberts d’un sol ús. L’organització
es reserva el dret de variar o
modificar la programació per
causes que ho justifiquin.
Restriccions de trànsit. Es
restringirà al trànsit als carrers
on es desenvolupi algun acte o
activitat de la Festa Major. Seguiu
en tot moment les indicacions
de la Policia Local i utilitzeu els
recorreguts alternatius als
carrers que romandran tancats.
Zones d’estacionament de
vehicles. Durant els dies de la
Festa Major, alguns carrers poden
romandre tallats a la circulació de
vehicles totalment o parcialment.
Eviteu, doncs, la circulació dins
del nucli urbà i utilitzeu les zones
d’estacionament situades a la
cruïlla del c. Font del Cabrer
amb el c. Esports, el pàrquing de
l’Illa Esportiva i d’Els Costals, així
com les zones d’estacionament
del c. Major, Sant Lluc i Sant
Mateu. Moltes gràcies per la
vostra col·laboració, disculpeu
les molèsties i recordeu que la
seguretat viària és cosa de tots.
Mobilitat. Durant els dies de
la Festa Major el transports
municipal de Castellbisbal
mantindran els seus preus i
horaris habituals.
Bus nocturn. Cada nit s’habilitarà
un bus nocturn que connectarà
el nucli amb les urbanitzacions

de Comte de Sert, Can Costa,
Santeugini i Costablanca amb
sortida a les 2.30 i 5.15 hores des
del parc de Folch i Torres.
L’Illa Esportiva. Les instal·lacions
exteriors romandran obertes en
el seu horari habitual. Les interiors
romandran tancades en la seva
totalitat del 8 al 21 d’agost com
a conseqüència de la preceptiva
aturada tècnica de manteniment
i les actuacions de millora que s’hi
portaran a terme.
Punt de primers auxilis. Durant
els concerts dels dies 17 i 18,
s’habilitarà un punt d’assistència
sanitària al parc de l’Ermita.
Durant la resta de dies, els
serveis preventius estaran
ubicats on hi hagi les activitats.
Del 19 al 21 d’agost a la nit, el punt
d’assistència serà a la sala d’actes
de l’Ajuntament. Al servei, que
estarà obert durant els moments
de més activitat, s’atendran les
primeres cures immediates.
Horari del CAP. De dilluns a
divendres, de 8 a 14.30 h i de 15 a
24 h. Dissabte, diumenge i festius
de 8 a 24 h.
Farmàcia de guàrdia. Anna
Gràcia: consulteu horaris a
www.castellbisbal.cat/guia-delmunicipi/farmacies-de-guardia
Altres informacions d’interès.
El dissabte, 20 d’agost, és dia
festiu a la població i, per tant,
els comerços i tots els serveis
municipals estaran tancats.
En cas de pluja i de possibles
canvis d’última hora. Consulteu
els canals informatius de
l’Ajuntament de Castellbisbal:
• www.castellbisbal.cat

/CastellbisbalCultura
/@castellbisbalcultura

I amb la col·laboració de:

QUIN
GRAN
DIA!
Hi ha un moment, quan la festa està a punt de començar, quan
els carrers es van omplint de gent, quan veus la primera armilla
i tot torna a fer olor de Festa Major, en què l’alegria és viscuda
íntimament i va creixent dins nostre l’emoció perquè estem a
punt de compartir-la.
Hi ha un moment de concentració, de repassar els detalls, de
preparar la roba, d’afinar els instruments, d’agafar la forca i
caminar cap a la Plaça... Un moment discret i imprescindible
que farà que tot allò que s’ha imaginat els darrers mesos
funcioni i que el miracle de la festa compartida tingui ànima:
com una alquímia ritual, com una història contada més de cent
vegades, com un tresor transmès entre generacions.
És en aquests petits moments —representats en les figures
que participen en l’Encetada (inici de tots els inicis) i en totes
les persones que vivim la festa— on s’ha volgut posar el focus
del cartell de la Festa Major de l’Aigua i la Llum 2022. Un
petit reconeixement a la gent i entitats que incansablement
treballen per donar continuïtat a una tradició que ens abriga i
ens impulsa com a poble.

Fotografies: Aleix Mateu i Marc Font
Idea i disseny: Manera
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