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Salutació de 
Festa Major

Un poble que fa anys

El mes d’agost és per a la 
majoria de pota-rojos temps 
de vacances i de calor, però 
sobretot... És temps de festa 
major! Cinc dies de l’estiu en 
què tornarem a ser esclaus del 
rellotge per no perdre’ns cap ni 
un dels actes programats en la 
Festa Major de l’Aigua i la Llum 
d’enguany.

Molts són imprescindibles, 
han crescut i han madurat 
amb l’experiència i els anys, 
igual com els veïns que hi hem 
participat. El mateix que ha 
passat amb el poble: de l’envelat 
hem arribat a Els Costals, 
creixement i progrés.

Per aquesta ocasió val la pena 
anomenar les Destreses dels 
Pota-rojos que, després d’unes 
edicions sense celebrar-se, es 
recuperarà organitzant diverses 
proves de pagès de la mà dels 
Potafocs. Novament les entitats 
i la imatgeria de Castellbisbal 
s’uniran per consolidar el 
Seguici iniciat l’any passat i que 
donarà lloc a la ja tradicional 
Encetada. Posteriorment els 
Diables ens delitaran amb 
el seu pregó, on donarem 
la benvinguda a dos nous 
personatges singulars que a 
partir de llavors seran emblema 
de la nostra festa representant 
l’Aigua i la Llum.

I sempre amb una ciutadania 
abocada al seu poble que, a 
través de les entitats, treballa 
per fer realitat la festa i 
que hem de felicitar per la 
importància de la seva feina i 
per la transmissió de tradicions. 
Enguany, n’hi ha que fan anys, 
com els 25 del Club de Bàsquet, 
els 30 dels Diables i els 40 de la 
Casa de Andalucía, i que són 
la mostra d’allò que distingeix 
la nostra Festa: esperit de 
superació, música, ball i foc, 
germanor i altruisme.

Esperem que sigueu feliços, que 
gaudiu intensament d’aquests 
dies i que ens ajudeu a seguir 
creixent formant part d’aquesta 
col·lectivitat que sap divertir-
se com cap altra, sempre amb 
el respecte i el civisme per 
bandera. 

A tothom, moltes gràcies i 
molt bona Festa Major de 
l’Aigua i la Llum 2017! 

Visca Castellbisbal!
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17.00 hores
Carrer Major, carrer dels Balcons  
(c. Sant Antoni) i Pati de l’Esbarjo

Destreses
Vegeu-ne les bases a la pàgina 28

Inscripcions: a partir de les  
16.00 hores

Ho organitza: Potafocs de 
Castellbisbal

18.00 hores
Itinerant, sortida de l’Illa Esportiva

Flash move
Recorregut: c. Major, c. 11 de 
Setembre, av. Pau Casals, La Bassa 
(av. Gaudí), c. Major i Plaça de 
l’Església

Acte en col·laboració amb 
G-SPORT

18.00 – 21.00 hores
Parc Folch i Torres

Puja i  
llença-t’hi!
Si vols viure una aventura i desafiar 
el vertigen, vine i gaudeix del 
rocòdrom de vuit metres d’alçada 
amb tirolina.

Activitat per a majors de sis anys

20.00 hores
Pista d’estiu del Casal Cultural i 
Recreatiu

Havaneres  
amb el grup 
Bergantí
El Grup Bergantí es va crear 
la tardor de l’any 1982. De 
llavors ençà han estat un munt 
d’actuacions que han dut al grup 
a actuar a les illes de Mallorca, 
Menorca, Eivissa i Formentera. 
A Pamplona, Getxo, Bakio, 
Mayorga, Múrcia, Dénia, França, 
Andorra, Luxemburg, i a Cuba, a 
la Ciutat de l’Havana, amb motiu 
de la celebració del 150 aniversari 
de la fundació de la Societat 
de Beneficència de Naturals de 
Catalunya, a Cuba.

El grup el formen Joan Ripoll, 
Pere Fort, Pere Maragall i Miquel 
Llorens.

22.30 hores
Pista d’estiu del Casal Cultural i 
Recreatiu

Concert de 
música popular 
amb Els amics 
del Jordi Arís
Vine a gaudir de les cançons de 
sempre que ens oferiran el Jordi i 
una colla d’amics del poble!

23.00 hores
Piscina d’estiu de l’Illa Esportiva

Cinema en 
remull amb la 
pel·lícula Nadó 
en cap
Obertura de portes a les 22.30 h

Preu: 3 euros 

Cal comprar les entrades de 
forma anticipada a la Botiga 
de Festa Major (vegeu-ne els 
horaris a la pàgina 22).

Aforament limitat a 350 persones

00.00 hores
Auditori d’Els Costals

Concert de 
presentació de 
les Músiques de 
Castellbisbal
L’any 2001 va ser publicat a 
Castellbisbal un CD sota el títol 
Músiques de Castellbisbal, fet 
pels Rabassaires - Grallers de 
Castellbisbal.

16 any més tard, la Regidoria 
de Cultura, juntament amb el 
col·lectiu Grallers de Castellbisbal, 
han treballat per poder editar, un 
altre cop, un CD que recopila les 
cançons pròpies del nostre seguici. 

En aquest concert coneixerem 
d’una manera molt singular totes 
les cançons, tot interactuant la 
música amb els diferents elements 
de cultura de Castellbisbal. 

Acte en col·laboració amb els 
Grallers de Castellbisbal

12.00 hores
Sala d’exposicions  
d’Els Costals

Pregó 
institucional 
de Festa Major 
i inauguració 
de l’exposició 
L’envelat: 
arquitectura 
singular i 
símbol de la 
Festa Major

dimecres
compra
  nespres gralla

cremat
16

dimecres, 16 54



11.00 hores
Plaça de l’Església 

Passejades en 
carro
Ho organitza: Amics de Sant 
Antoni Abat de Castellbisbal

17.00 hores
Piscina d’estiu de l’Illa Esportiva

Còctels sense 
alcohol en 
remull
Si tens més de 12 anys i vols 
gaudir d’una bona estona a la 
fresca, aquest és el teu espai. Vine 
i refresca’t saludablement amb un 
divertit còctel de piruletes sense 
alcohol.

18.00 hores
Itinerant, sortida de Can Margarit

Seguici popular 
de Festa Major
Recorregut: c. Major fins a la Plaça 
de l’Església

Acompanya el seguici de Festa 
Major: Cuques, Gegants, 
Capsigranys, Diables, Potafocs, 
Mulassa i la Banda del Centenari!

Ho organitza: Coordinadora del 
Seguici Popular de Festa Major

18.30 hores
Pati de l’Esbarjo

Berenar pel SÍ
Amb la participació d’una de les 
principals protagonistes del procés 
cap a la independència.

Coca amb xocolata i rajolí, per 
agafar forces per a la Festa Major  
i per seguir fent camí.

Ho organitza: PDeCAT 
Castellbisbal

18.45 hores
Plaça de l’Església

Balls propis del 
seguici
Ho organitza: Coordinadora del 
Seguici Popular de Festa Major

A continuació
Plaça de l’Església

Encetada de la 
Festa Major
Donem la benvinguda a la Festa 
Major de l’Aigua i la Llum amb 
l’Encetada!

19.30 hores
Plaça de l’Església

Ballada de 
sardanes de 
Festa Major 
amb la Cobla 
Sabadell
Ho organitza: Colla Sardanista 
Marinada 

21.30 hores
Plaça de l’Església

L’espurna: 
espectacle-
pregó de Festa 
Major
Donem la benvinguda a la Festa 
Major amb un espectacle de 
llum, color, focs... commemorant 
els 30 anys dels Diables de 
Castellbisbal. 

Estaràs a punt per viure 
intensament i conèixer la història 
de la nostra festa més emblemàtica? 

Ho organitza: Diables de 
Castellbisbal. Acte amb la 
col·laboració de la Coordinadora 
del Seguici de Castellbisbal

10.00 hores
Carrer dels Balcons (c. Sant Antoni)

Pintem, ballem 
i juguem!
Enguany, l’Esplai Gatzara recupera 
la tradicional activitat de la pintada 
de carrers! 

També hi trobareu animació, 
música, jocs tradicionals com saltar 
a corda o bitlles i, com a novetat, 
un taller de sal de colors que 
no us podeu perdre. Siguis petit o 
gran, vine al carrer dels Balcons i 
fes-te un pot de sal de colors per 
emportar-te a casa. Les monitores i 
els monitors us ajudaran que quedi 
ben maco!

Ho organitza: Esplai Gatzara

dijous
compra
   ous17

tiruliru-
liruló

alegria

dijous, 17 76



22.30 hores
Auditori d’Els Costals

Teatre amb 
l’obra Sota 
Teràpia
En una nit de divendres, tres 
parelles són convidades a participar 
d’una particular i relaxada sessió de 
teràpia: un intercanvi d’experiències 
personals, de desitjos, de somnis i 
frustracions. Aparentment res no 
gaire extraordinari. Però algú està 
absent en aquest experiment: la 
sessió aquest cop es desenvoluparà 
sense la tutela de la professional i 
la portaran a terme els mateixos 
pacients.

A poc a poc una maquinària 
impensada s’engegarà i 
desencadenarà confessions, reclams, 
veritats i mentides en un camí 
desenfrenat. Un desenfrenament 
difícil de parar quan s’engega. En 
aquest espai concebut especialment 
per a aquesta tasca, els sis jugadors 
se sentiran aleshores impulsats 
a desplegar moviments, a actuar 
cadascun segons el seu joc ocult.

Cal comprar l’entrada de forma 
anticipada a la Botiga de Festa 
Major (vegeu-ne els horaris a la 
pàgina 22).

En cas que en quedin, podreu 
comprar les entrades una hora 
abans de l’actuació a la taquilla 
d’Els Costals.

Aforament limitat a 384 persones

Idioma: Català

Durada: 100 minuts

Espectacle no recomanat per a 
menors de 12 anys

00.00 hores
Parc Folch i Torres

Nit de concerts 
joves amb 
El Último ke 
Zierre, PH 
Rock i Timón 
Repúblik
El Último ke Zierre és un grup 
musical d’estil punk rock que 
va formar-se a finals de 1987 a 
Borriana (País Valencià).

Els seus inicis van ser molt durs, 
però va anar consolidant-se com a 
formació musical. 

En l’actualitat són un dels grups 
amb més trajectòria musical 
d’estil punk del país, i vindran 
a Castellbisbal a presentar-nos, 
entre d’altres, un dels seus darrers 
treballs, “Cuchillas”.

PH Rock va formar-se a principis de 
gener del 2011 per una colla d’amics. 
Després de diferents etapes, durant la 
Festa Major de l’Aigua i la Llum de 
Castellbisbal van ser els encarregats 
de presentar el seu concert memorial 
durant els concerts alternatius de 
Festa Major. Enguany tornen per la 
porta gran, per presentar-nos el seu 
“Sin Razón Tour 2017”.

El grup pota-roig Timón Repúblik 
visita novament la nit de concerts 
joves per mostrar-nos-hi el seu 
darrer espectacle, més explosiu i 
fresc, una clara mostra de la seva 
consolidació en el mercat musical.

Amb un potent directe ple de força, 
vitalitat i intensitat, Timón Republik 
s’ha caracteritzat per connectar 
amb el públic i fer-lo embogir, 
transmetent el seu missatge musical 
basat en la fusió d’estils d’arreu del 
món, del reggae al punk, del talin 
al rock, de l’ska més pur fins a les 
sonoritats més complexes.

Durant tota la nit, podràs passar 
per la parada de “Som-Nit”, un 
projecte d’informació, prevenció 
i reducció de risc en el consum 
de drogues, adreçat als joves.

00.15 hores 
Plaça del Joc

Concert de jazz 
amb Saphie 
Wells & The 
Swing Cats
Saphie Wells & The Swing Cats 
ens presenten un repertori de swing 
recordant temes clàssics del jazz en 
format acústic i original. Amb la 
càlida i melodiosa veu de Saphie 
Wells acompanyada de tres grans 
instrumentistes, el treball repassa, 
al més pur estil dels anys 30 i 40, 
temes d’artistes com Billie Holiday, 
Ella Fitzgerald, Chet Baker, Duke 
Ellingtone, George Gershwin, 
Jimmy McHugh i Dorothy Fields, 
entre d’altres. 

Acte en col·laboració amb 
Contrabaix

molta 
merda

pota-
rojos

festa

dijous, 17 98



17.00 – 20.00 hores
Pavelló de l’Escola Montserrat

Festa Major 
Menuda
Espai per a nens i nenes d’1 a 12 
anys. 

Podràs trobar-hi: 

 – circuit d’habilitat (1-6 anys)
 – el poblet (2-8 anys)
 – art amb sorra (públic familiar)
 – inflables (públic infantil i juvenil)
 – taller de maquillatge
 – taller de tatuatges d’aerografia (a 
partir de 2-3 anys)

17.00 hores
Pavelló de l’Escola Montserrat

Taller 
d’alimentació 
saludable
Saps que la fruita t’ajuda a viure 
l’estiu saludablement?

Si vols refrescar-te d’una manera 
diferent, vine a partir de les 17.00 h  
a la Festa Major Menuda i tindràs 
una sorpresa gastronòmica!

18.00 hores
Pavelló de l’Illa Esportiva

Finals de fútbol 
sala
Categories: benjamí, aleví i infantil

Ho organitza: Futbol Sala 
Castellbisbal

20.00 hores
Pista d’estiu del Casal Cultural i 
Recreatiu

Concert i 
ball de Festa 
Major amb 
l’Orquestra 
Selvatana
L’entrada es comprarà a la mateixa 
taquilla del Casal a partir d’una 
hora abans de començar el concert. 

Preu: 4 euros

Entre el concert i el ball hi haurà 
una pausa de 30 minuts. 

L’hora d’inici del ball serà 
aproximadament a les 22.00 h.

Aforament limitat

Ho organitzen: Casal Cultural 
i Recreatiu i la Regidoria de 
Cultura

20.00 hores
Carrer Ametllers, carrer Sant Joan  
i avinguda Pau Casals

Baixada de 
vehicles no 
contaminants, 
Moltó GP i 
Duatló
Vegeu-ne les bases a la pàgina 27

Acte en col·laboració amb 
Trastos&Andròmines

21.00 hores
Pati de l’Esbarjo

Sopar pel SÍ
Se serviran sopars de les 21.00 a les 
22.30 h.

Preu: 8 euros

Venda de tiquets: el mateix dia, 
a partir de les 18.00 h al Pati de 
l’Esbarjo.

Aforament: 250 persones

Ho organitza: Castellbisbal pel SÍ

10.30 hores
Amunt i avall, concentració a la 
Plaça de l’Església

Poble Amunt 
vs Poble Avall
Un nou any arriba l’esperat Poble 
Amunt vs Poble Avall. Diferents 
proves ens faran passar un matí de 
riures, competició, bogeria...

Això sí, haurem d’estar preparats 
per a tot!

Per participar-hi serà indispensable 
dur la samarreta de poble amunt 
(blava) o de poble avall (groga).

Acte en col·laboració amb l’Esplai 
Gatzara, Cuca, Diables i Potafocs

divendres
faves
 tendres

poble
avall

poble
amunt

18
divendres, 18 1110



21.15 hores
Itinerant, inici al carrer dels Balcons  
(c. Sant Antoni)

Tabalada 
del Correfoc 
infantil
Ho organitzen: Potafocs i la Cuca 
de Castellbisbal

22.00 hores
Poble avall, inici a la Plaça de 
l’Església

Correfoc 
infantil
Recorregut: Plaça de l’Església,  
c. de Pi i Margall, plaça Catalunya,  
c. de Bellavista, c. Vell,  
c. de l’Estació, c. de Pi i Margall  
i Plaça de l’Església.

Colles convidades: Diables 
Muralles de Foc de Montblanc, 
Diables de la Vall del Tenes de Lliçà 
de Vall, Drac Petit de la Geltrú i 
d’altres.

Vegeu-ne les notes a la pàgina 29

Ho organitzen: Potafocs

00.00 hores
Parc Folch i Torres

Nit de concerts 
amb Oques 
Grasses, Zoo i 
Animal Dj’s
El passat any 2016 el grup osonenc 
Oques Grasses presentava el 
seu darrer You Poni, disc que 
encara avui dia els fa girar arreu 
del territori. El seu estil és variat; 
de fet, en el seu primer disc no 
tenien una gran definició, sinó que 
apostaven per deixar de banda les 
etiquetes i desconcertar el públic 
amb les seves actuacions en directe. 
En l’actualitat, afirmen que fan 
“reggae a la casolana”. Les seves 
cançons, tal com ho afirmen, 
acostumen a ser creades de forma 
senzilla, amb fets i successos de la 
seva vida quotidiana: hi expliquen 
les seves vivències, com si parlessin 
amb un amic.

Zoo és un col·lectiu musical 
nascut el 2014 de la mà d’Antonio 
Sànchez, també conegut com 
Panxo. A finals d’aquell any, va 
veure la llum la seva primera 
referència editada, el disc 
Tempestes vénen del Sud. Des 
d’aquell moment, van fer més de 65 
concerts en un any i mig. 

Enguany vindran a Castellbisbal 
a presentar-nos el seu directe més 
potent en un concert ple de rap, 
breakbeat, reggaeton i rock.

La nit de divendres l’acomiadaran 
Animal Dj’s, per revolucionar el 
final de festa en què la rumba, 
l’ska, el reggae, el rock, el punk i les 
versions més “catxondes” i canyeres 
són els principals arguments, 
juntament amb un espectacle visual 
que ha deixat i deixarà a més d’un 
sorprès.

Durant tota la nit podràs passar 
per la parada de “Som-Nit”, un 
projecte d’informació, prevenció 
i reducció de risc en el consum 
de drogues, adreçat als joves.

foc, foc
fer-te
feliç

divendres, 18 1312



11.00 hores
Pati de l’Esbarjo

El matí de 
La Xarxa. 
Espectacle 
Cösmix amb 
Teatre Mòbil
Dos homes orquestra despleguen les 
seves millors habilitats: fan música 
impossible, fan teatre reciclàssic, 
fan l’animal i fins i tot ens avancen 
el futur en viu i en directe!

Ho organitza: La Xarxa de 
Castellbisbal

12.00 hores
Plaça de l’Església

El matí de  
La Xarxa. 
Espectacle  
Bassal Rock 
amb Cia. Am-
baukatunavia
Bassal Rock està creat 
especialment per combatre la 
calor de la manera més original i 
divertida! 

Aquest espectacle uneix la animació 
musical en directe, amb un seguit 
de recursos aquàtics dissenyats 
expressament per tal que cada gota 
d’aigua reparteixi un mar  
de felicitat!

Ho organitza: La Xarxa de 
Castellbisbal

12.00 hores
Carrer Major, davant del Pati de 
l’Esbarjo

XXII 
Campionat 
Joc de bitlles 
Ronda de Rei
Cada bitllaire jugarà 3 partides, 
a cada partida llançarà 3 bitllots, 
cada bitlla tombada sumarà un 
punt, si aconsegueix tombar 5 
bitlles deixant en peu el rei (Ronda 
de Rei), puntuarà 10 punts, si 
tomba el rei no puntuarà en 
aquesta partida. El guanyador serà 
aquell bitllaire amb més puntuació. 
(Extret del llibre El meu poble, de 
Josep Mateu).

Seran premiats només els jugadors 
que aconsegueixen fer Ronda de 
Rei.

Acte en col·laboració amb RdR i 
TTSS

12.30 hores
Casal Cultural i Recreatiu

Concurs de 
tastavins
Inscripcions: 30 minuts abans de 
l’inici de l’acte

Participació limitada a 50 persones 
(caldrà ser major d’edat).

Ho organitza: Casal Cultural i 
Recreatiu

17.00 hores
Carrer Major

XXVIII 
Trobada de 
puntaires
Ho organitza: Associació de 
Puntaires de Castellbisbal

17.00 hores
Plaça de l’Església 

Inici del Ral·li 
Fotogràfic
Inscripcions: a la carpa de 
Moments instal·lada a la Plaça de 
l’Església, a partir de les 17.00 h

Vegeu-ne les bases a la pàgina 26

Ho organitza: Moments, 
Associació de Fotografia

10.30 hores
Pati de l’Esbarjo

El matí de 
La Xarxa. 
Esmorzar
Ho organitza: La Xarxa de 
Castellbisbal

dissabte
tot s’ho
  gasta19

lluíííííííííííííís

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

La cursa dels 
lents
A contracorrent del panorama 
actual, on tot s’ha de fer de 
pressa i corrents, el Club Ciclista 
Castellbisbal opta per recuperar 
una festa en què les coses s’han de 
fer poc a poc, però ben fetes.

Sis dècades més tard, els veïns de 
Castellbisbal podran disputar, un 
altre cop, la particular cursa de 
bicicletes en què, qui guanya, és 
el darrer d’arribar a la meta.

Apta per a totes les edats

No hi falteu!

“1951. Carreres de bicicletes entre 
l’actual Museu de la Pagesia i la 
Plaça de l’Església. Guanyava el 
darrer a arribar a la Meta. Un fart 
de riure. Fons Arada “ 

Més informació a: 
www.facebook.com/cccastellbisbal 
o cccastellbisbal.blogspot.com.es/

Ho organitza: Club Ciclista 
Castellbisbal

19.00 hores
Itinerant, inici al carrer Sant Mateu

Capsa escènica
Parades:

 – 19.15 h: carrer Sant Lluc

 – 19.50 h: Pati de l’Esbarjo

 – 20.30 h: Pati d’Els Costals

19.00 hores
Camp de futbol de l’Illa Esportiva

Primer equip 
de la U.E. 
Castellbisbal 
contra Sant 
Cugat Esport 
F.C.
Ho organitza: Unió Esportiva 
Castellbisbal

21.00 hores
Pista d’estiu del Casal Cultural i 
Recreatiu

Nit flamenca
40 años contigo: amb diverses 
actuacions, entre elles, el Coro 
Rociero Sagrado Corazón de 
Jesús, grupos de baile de la Casa 
de Andalucía i l’artista Maria 
Espinosa, guanyadora del concurs 
Se llama Copla del 2014.

Hi haurà servei de bar (tapes i 
entrepans).

Ho organitza: Casa de Andalucía 
de Castellbisbal

21.00 hores
Plaça de l’Església

Tabalada de 
l’Empaitafoc
Ho organitzen: Diables i Cuca de 
Castellbisbal

21.15 hores
Plaça de l’Església

Arribada del 
Personatge
Amb música dels Grallers de 
Castellbisbal

Ho organitzen: Diables i Cuca de 
Castellbisbal

22.00 hores
Poble Avall i Poble Amunt, inici a la 
Plaça de l’Església

Empaitafoc – 30 
anys de Diables 
de Castellbisbal
Recorregut: Plaça de l’Església,  
c. Pi i Margall, pl. Catalunya,  
c. de Bellavista, c. Vell,  
c. de l’Estació, c. Pi i Margall,  
Plaça de l’Església, c. Major,  
c. Raval, c. Fassina, c. del Sol,  
c. Rabella, c. de Sant Miquel 
i la Bassa (av. Gaudí)

Colles convidades: Ball de Diables 
de Ribes, Diables de Vilafranca 
de Bonany (Mallorca), Colla de 
Diables d’Andorra, Bruixes del 
Nord de Sabadell i els Socarrats de 
Campanar de l’Horta

Vegeu-ne les notes a la pàgina 29

Ho organitzen: Diables i Cuca de 
Castellbisbal

00.00 hores
Plaça de l’Església

Ball de 
l’Empaitafoc 
amb l’Orquestra 
Virus
Per tercer any consecutiu 
l’Orquestra Virus ens amenitzarà 
el ball de l’Empaitafoc com a 
símbol de consolidació i del bon 
ambient que crea en la nostra vila.

Amb més de 13 anys de trajectòria 
i més de 500 concerts, l’Orquestra 
Virus són un referent a totes les 
festes de Catalunya, Andorra i el 
País Valencià. En els últims anys 
han tingut el reconeixement de 
la premsa i de la crítica musical 
especialitzada. Una vegada més, 
tornen amb més ganes que mai 
per fer-nos ballar amb la seva 

energia i les cançons més ballables 
i conegudes per tots, actuals i de 
sempre.

Al finalitzar el concert el DJ 
Cristian, membre de la Virus, ens 
farà ballar fins a ben entrada la 
matinada.

02.30 hores
Plaça del Joc

Ballera de 
Capsigranys
Amb música dels Grallers de 
Castellbisbal

Ho organitzen: Diables i Cuca de 
Castellbisbal

04.00 hores
Itinerant, inici a la Plaça de 
l’Església

Sense Tractor 
Trànsit Sound 
System amb 
ZeBRASS
Acte en col·laboració amb TTSS

A continuació
Parc Folch i Torres

Nit sense 
Tractor amb 
DJs TTSS
Acte en col·laboració amb TTSS

olé

no 
passaràn

dissabte, 19 1716



09.00 hores
Pati de l’Esbarjo

Esmorzar de 
Festa Major
Preu: 2 euros

Cal comprar el tiquet de l’esmorzar 
de forma anticipada a la Botiga de 
Festa Major (vegeu-ne els horaris 
a la pàgina 22). I, en cas que en 
quedin, mitja hora abans de l’inici 
al Pati de l’Esbarjo.

Tiquets per a 200 persones

Acte en col·laboració amb Colla 
del Bon Àpat 

09.45 hores
Circuit urbà, sortida des de 
l’avinguda Pau Casals, davant de 
l’escola Montserrat

Cursa infantil 
de Festa Major 
solidària amb 
Run4us
A favor de la investigació de les 
malalties minoritàries

Inscripcions gratuïtes a:  
www.mindundisteam.com

Ho organitza: Club Mindundis 
Team

10.00 hores
Circuit urbà, sortida des de 
l’avinguda Pau Casals, davant de 
l’escola Montserrat

Cursa atlètica 
de Festa Major 
solidària amb 
Run4us
A favor de la investigació de les 
malalties minoritàries 

Preu: 4 euros, 3 euros per 
participar-hi i 1 euro de donació

Inscripcions:  
www.mindundisteam.com 

No es faran inscripcions el 
mateix dia de la cursa.

Ho organitza: Club Mindundis 
Team

11.00 hores
Església Parroquial

Missa de Festa 
Major
Ho organitza: Parròquia de Sant 
Vicenç

11.30 hores
Itinerant, sortida des del Museu del 
Tractor d’Època

Cercavila de 
tractors
Recorregut: c. Comunicacions,  
c. Trepadella, av. Molins de Rei,  
c. Castell del Benviure, av. Pau 
Casals, c. 11 de Setembre, c. Major,  
c. de Pi i Margall, av. Molins de 
Rei, c. de Jacint Verdaguer, c. de 
l’Olivar, c. del Castell de Benviure, 
av. Molins de Rei, c. Trepadella  
i c. Comunicacions

Ho organitzen: Museu del Tractor 
d’Època, el Amics del Tractor 
d’Època del Bages i la FAMAE

12.30 hores
Pati de l’Esbarjo

Concert 
vermut amb 
New Orleans 
DAJ Trio

14.00 hores
Pati d’Adjutori de Segarra

Arrossada 
socialista
Preu: 6 euros

Reserva de tiquets: al telèfon 
607357829 i el mateix dia 20 
de 10.00 a 12.00 hores al Pati 
d’Adjutori Segarra. 

El menú inclou paella, postre i 
beguda.

Ho organitza: PSC Castellbisbal

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

Matinades 
Ho organitza: Grallers de 
Castellbisbal

09.00 hores
Pista de petanca de l’Illa Esportiva

Melé de 
petanca 
Ho organitza: Club Petanca 
Castellbisbal

diumenge
tot s’ho
  menja20

bon
dia

vermut
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18.00 hores
Pavelló de l’Illa Esportiva

Finals de fútbol 
sala
Categories: Cadet, Femení i Sènior

Ho organitza: Futbol Sala 
Castellbisbal

18.00 hores
Plaça de l’Església

Actuació dels 
Falcons de 
Vilafranca del 
Penedès

18.30 hores
Plaça de l’Església

XVIII Tarda 
castellera amb 
els Xicots de 
Vilafranca i els 
Matossers de 
Molins de Rei

19.00 hores
Camp de futbol de l’Illa Esportiva

Triangular 
de veterans: 
P.B.C. Veterans 
– Veterans Els 
Arcs – Veterans 
Castellbisbal
Ho organitza: Penya Blaugrana 
de Castellbisbal

22.00 hores
La Bassa (av. Gaudí)

Sopar de fi de 
festa
Inscripcions: a la Botiga de Festa 
Major del 14 al 19 d’agost (vegeu-ne 
els horaris a la pàgina 22).

Aforament limitat a 550 
persones: quan s’acabin les places, 
s’acabaran les inscripcions.

23.30 hores
La Bassa (av. Gaudí)

Lliurament 
dels premis  
del joc Killer 
pota-roig

23.45 hores
Ajuntament de Castellbisbal  
(av. Pau Casals)

Castell de focs
Patrocinat per: Parking Service, 
Contank S.A., BASF i Pulcra 
Chemical

00.00 hores
La Bassa (Av. Pau Casals)

Ball de fi de 
Festa Major 
amb Miquel del 
Roig i Sense 
Sal

desca-
rregat

fi

diumenge, 2020
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Del 14 al 20 d’agost
Espai de la Plaça de la Plaça de 
l’Església

La Botiga de la 
Festa Major 
Horaris:

 – 14, 16, 17, 18 i 19 d’agost, de 
10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 
21.00 h

 – 20 d’agost, de 10.00 a 14.00 h

Hi trobaràs les samarretes i els 
gots d’enguany, els domassos, les 
samarretes d’altres anys, les armilles, 
els mocadors, les entrades, etc. 

Saps què és l’Educaentorn? Què 
hi podràs consultar? Qui hi pot 
participar? Com ho has de fer? Vine 
a la botiga i en sabràs més coses!

altres
per fer-la
  petar

Serveis

1. CAP
2. Punt de primers auxilis
3. Policia Local
4. Aparcament

Zones

 Poble amunt
 Poble avall

Espais de  
la festa

Del 18 al 20 d’agost
Al vostre balcó

Engalaneu els 
balcons amb el 
domàs de Festa 
Major!
Amb aquest lema, la Coordinadora 
d’Entitats de Festa Major fa una 
crida al veïnat i convida a vestir de 
gala les finestres i balcons de tot 
el poble, per tal de donar màxima 
solemnitat a la principal festa local, 
la Festa Major del 20 d’agost. 

A més, enguany podreu trobar a 
la botiga de Festa Major els nous 
domassos singulars de la festa. 

No te’n quedis sense! 

Als balcons que estiguin situats en 
el recorregut d’algun dels correfocs, 
recordeu de retirar-los les gales 
o, també, protegir-los durant el 
desenvolupament d’aquests actes.

Si no teniu més remei que fer 
servir el cotxe, podreu disposar 
de l’aparcament d’Els Costals (av. 
Pau Casals, 16) de manera gratuïta 
durant el mes d’agost, de dilluns 
a divendres de 7.30 a 21.00 h i 
dissabte de 7.30 a 14.00 h.

on
soc?

altres 2322
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Del 18 al 20 d’agost
Museu de la Pagesia

Museu de la 
Pagesia
Horaris: 

 – Dia 18: de 17.00 a 20.00 h

 – Dia 19: de 10.00 a 14.00 h i de 
17.00 a 20.00 h

 – Dia 20: de 10.00 a 14.00 h

Exposició temporal

Carrers de Castellbisbal. Sota la 
ploma i els ulls de Josep Mateu 

Exposició de dibuixos fets amb 
ploma sobre paper dels diferents 
carrers de la nostra vila, tal i com 
eren abans, per Josep Mateu i Miró

Activitat

Durant el dies de Festa Major veniu 
i entreu al Museu, volem saber la 
vostra opinió! Com veus el Museu? 
Què hi canviaries o què hi afegiries? 

En sortir podreu gaudir d’un tast 
de vi o cava de les diferents vinyes 
recuperades a Castellbisbal!

Acte amb la col·laboració de 
Bodegues Sardà, Ignasi Martín i 
Restaurant Ca l’Esteve

Del 17 al 20 d’agost
Sala d’exposicions d’Els Costals

L’exposició 
L’envelat: 
arquitectura 
singular i 
símbol de la 
Festa Major 
Horaris: 

 – Dia 17: de 18.00 a 21.00 h

 – Dia 18: de 18.00 a 21.00 h

 – Dia 19: de 10.00 a 14.00 h i de 
17.00 a 20.00 h

 – Dia 20: de 10.00 a 14.00 h

Els envelats han estat un fenomen 
cultural que va tenir rellevància a 
Catalunya i a Castellbisbal durant 
gairebé un segle i mig, esdevenint 
un fet social cabdal i una singular 
aportació catalana a l’arquitectura 
pel seu concepte estructural 
revolucionari i molt avançat en el 
seu temps.

En aquesta exposició trobareu 
una aproximació de com eren els 
envelats, les seves singularitats i els 
fenòmens més importants com, per 
exemple, el que s’organitzava  
a Castellbisbal.

Horari del 26 d’agost al 17 de 
setembre

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

 – Diumenges: de 10.00 a 14.00 h

19 i 20 d’agost
c. Comunicacions, 8

Museu del 
Tractor 
d’Època
Horaris: 

 – 19 d’agost de 10.00 a 14.00 h 

 – 20 d’agost de 10.00 a 14.00 i de 
16.00 a 19.00 h

Preu: 3 euros (preu reduït de Festa 
Major)

Al museu s’hi poden veure un 
centenar de tractors i motors 
estàtics entre altres coses. A 
través d’un espai de 2.000 
metres quadrats, el museu posa 
a l’abast del visitant més d’un 
segle d’història del tractor. S’hi 
poden veure més de 100 models de 
diferents èpoques i procedències, 
com és el cas d’un tractor a vapor 
de més de 16 tones (American 
Abell, de 1911).

Del 18 al 20 d’agost
Sales Parroquials

Mostra de 
labors
Inauguració: 

 – dijous, 17 d’agost, a les 18.00 h

Horaris: 

 – de 18.00 a 21.00 h

Ho organitza: Associació de 
Puntaires de Castellbisbal

Siguem el 
canvi que 
volem veure 
en el món... I a 
Castellbisbal!

Cada any recordem com podem fer 
una Festa Major més sostenible, 
gaudint de totes les activitats 
previstes i sense renunciar a la 
diversió. 

Aquest any, però, ens imaginarem 
un món al revés...Què passaria si 
tinguéssim un comportament poc 
curós amb el medi ambient i les 
persones que ens envolten? Ens 
agradaria viure en un món així?

Un món ineficient i un territori 
ple d’abocadors on s’acumulen 
els residus...

Si generem residus innecessaris 
i superflus o no participem en 
la recollida selectiva, no només 
malbaratarem recursos naturals i 
impactarem sobre el medi ambient, 
sinó que també haurem de gastar 
molts diners per a la seva gestió.

Un poble degradat i 
inaccessible...

Si abandonem els residus en 
qualsevol lloc, omplirem de 
brutícia i males olors l’espai públic, 
dificultarem l’accessibilitat de les 
persones i fomentarem l’aparició  
de plagues.

Uns carrers congestionats, 
sorollosos i contaminats...

Si tothom fa servir el cotxe en els 
seus desplaçaments, es crearan 
retencions i l’ambient s’omplirà  
de soroll i fums molestos. 

Està clar: NO volem viure en un 
món així! I fer-ho bé no costa 
tant... 

Comencem amb petits gestos cada 
dia i siguem el canvi que volem 

veure en el món... i a Castellbisbal! 
A continuació, us diem com:

Reduïm els residus

Evitem, sempre que sigui possible, 
els envasos, embolcalls, bosses de 
plàstic 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.

Reciclem i recuperem els materials

Separem a casa els diferents 
tipus de residus i dipositem-los al 
contenidor corresponent, abans del 
capvespre. Mai no els abandonem i, 
si el contenidor està ple, busquem-
ne un altre que no ho estigui.

Recordem: al contenidor de 
color marró es diposita la brossa 
orgànica; al de color verd fosc i 
frontal groc, la brossa inorgànica; al 
blau, el paper i cartró; al verd clar, 
el vidre. 

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

Reutilitzem el got més d’un cop

Brindem i bevem tantes vegades 
com vulguem amb el nostre got 
reutilitzable, que podrem comprar, 
per 2 euros, a la botiga de Festa 
Major. Així, reduirem els residus, 
farem una festa més neta i tindrem 
un bonic record de la Festa Major 
2017.

Moguem-nos de forma sostenible i 
intel·ligent

Moguem-nos a peu, en bicicleta o 
en transport públic municipal. 

S’han millorat algunes parades 
d’autobús i el servei nocturn 

i d’agost del bus de l’estació. 
Informa-te’n! A més, s’ha instal·lat 
un aparcament de bicicletes segur 
a l’Estació de RENFE. Pots llogar 
una bicicleta al Punt Verd (93 771 
11 60).

I, si no tens més remei que fer 
servir el cotxe, podràs disposar de 
l’aparcament gratuït de Els Costals 
(av. Pau Casals, 16) de dimarts a 
divendres de 7.30 a 21.30 h.

altresaltres 2524
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Bases 
del Ral·li 
Fotogràfic

Una vegada més, MOMENTS, 
Associació de Fotografia, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Castellbisbal i de l’Associació de 
Comerciants, proposa a tots els 
aficionats i amants de la fotografia 
participar en el Ral·li Fotogràfic 
de la Festa Major. Els únics 
requisits són disposar d’una càmera 
digital, compacta o rèflex i fer la 
inscripció el mateix dia del ral·li. 
Està obert a totes les edats i tots els 
nivells.

Requisits: 

 – Disposar d’una càmera digital 
compacta o rèflex. 

 – Inscripció i control de sortida: 

 – El mateix dia 19 d’agost, a 
partir de les 17.00 h a la carpa 
de l’organització instal·lada a la 
Plaça de l’Església. 

Durada: 

 – De les 17.00 fins a les 20.00 h 

Funcionament del ral·li: 

 – En el moment de la inscripció, 
es lliuraran al participant tres 
temes que s’hauran d’interpretar 
en el sentit més ampli possible. 
El format del ral·li impedeix 
el tractament posterior de les 
imatges, per la qual cosa es 
premiarà, més que la qualitat, 
l’originalitat de les composicions. 
Les imatges han de respectar el 
dret a la intimitat de les persones. 

Suport: 

 – Totes les fotografies es realitzaran 

en format JPEG i amb la màxima 
resolució que permeti la càmera. 

Important:

 – Cal portar les targetes de 
memòria buides. 

Control d’arribada: 

 – Situat a la Plaça de l’Església. 
carpa de MOMENTS, Associació 
de Fotografia. La descàrrega 
de les fotografies es farà als 
ordinadors que l’organització 
posarà a disposició dels 
participants, entre les 18.00  
i les 20.00 h del mateix dia. 

Entrega:

 – S’acceptarà només una fotografia 
per cada tema. Es podran 
seleccionar les fotografies en el 
mateix ordinador. L’organització 
designarà un jurat format per 
tres persones que concediran tres 
premis iguals, un per cada tema. 

Jurat:

 – Estarà format per tres persones 
designades per l’organització i els 
col·laboradors. 

Premis: 

 – Es premiarà l’originalitat de les 
composicions, amb un premi de 
100 euros per a cada tema i un 
llibre fotogràfic a la millor sèrie 
de tres fotografies per a menors 
de 16 anys. 

Veredicte: 

 – El veredicte serà inapel·lable i es 
farà públic durant la inauguració 
de l’exposició de les fotografies 
que han participat en el ral·li. Es 
publicarà al web de l’Ajuntament: 
www.castellbisbal.cat

Lliurament de premis:

 – Divendres, 22 de setembre a les 
19.00 h, a la Biblioteca Josep 
Mateu Miró 

Exposició de les obres: 

 – Les fotografies presentades i 
guanyadores s’exposaran a la 
Biblioteca Josep Mateu Miró del 
25 de setembre al 7 d’octubre. 

Propietat de les obres: 

 – Les obres premiades queden 
en propietat de l’organització 
i amb dret a ser publicades i 
reproduïdes. 

Drets d’autor: 

 – Els participants es fan 
responsables dels drets d’imatge 
de les persones que surten a 
les seves fotografies, i de les 
possibles responsabilitats que se’n 
reclamin, així com respectar el 
dret a la intimitat de les persones. 

Acceptació de les bases: 

 – La participació en aquest ral·li 
pressuposa l’acceptació de les 
bases. 

Bases de la 
Baixada de 
vehicles no 
contaminants

Normes 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 dels 
controladors i personal de 
seguretat.

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 
aquest pugui ser ofensiu.

 – En queden exclosos els carretons 
de supermercats.

 – L’estructura de l’andròmina 
ha d’ésser 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.

 – 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.

 – És obligatori l’ús de casc 
(preferiblement, integral), cordat 
correctament, per a tots els 
participants. S’aconsella l’ús de 
genolleres, guants i colzeres, així 
com pantalons llargs i jerseis de 
màniga llarga..

Premis:

 – Al vehicle més original

 – Al vehicle més desastrós

 – A la baixada més espectacular

Bases Moltó GP

Vehicle:

 – Per participar-hi és 
imprescindible disposar  
de moto de joguina Moltó.

 – No s’hi admetran modificacions 
de cap tipus.

 – L’acceptació d’un altre 
model quedarà a criteri de 
l’organització.

Pilot:

 – És obligatori l’ús de casc de moto, 
cordat correctament, guants, 
colzeres, calçat tancat, pantalons 
llargs i samarreta de màniga llarga.

 – Una mateixa moto es podrà 
compartir entre tres participants.

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 premis per als tres 
primers classificats.

Bases del 
Duatló

Vehicle:

 – Cadascú hi ha de portar el seu 
vehicle.

 – El vehicle ha de ser una bicicleta.

Pilot:

 – És obligatori portar casc  
(tipus bicicleta, mínim)

 – És aconsellable portar més 
proteccions.

Funcionament:

 – Consisteix en, com diu el nom, 
una cursa dividida en dues parts. 
La primera part serà corrent, 
mentre que la segona serà sobre 
una bicicleta. Lògicament la 
cursa serà a la mateixa baixada 
dels vehicles no contaminants. 
Començarem fent la baixada 
corrent fins a baix de tot, on 
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pota-
roges

us estaran esperant les vostres 
bicicletes. Sense parar i el més 
ràpid possible, haureu d’agafar 
les bicicletes i pujar fins a dalt de 
tot. Els tres primers classificats 
obtindran un premi!

 – Les tandes seran de, com a 
màxim,10 corredors.

Premis:

 – Hi haurà premis per als tres 
primers classificats.

Apunts generals

 – L’edat mínima per a participar 
en qualsevol de les modalitats és 
16 anys.

 – Tots els menors de 18 anys 
hauran de portar una autorització 
signada pels pares o tutors 
adjunta a la inscripció.

 – Inscripcions mitja hora abans de 
l’acte en el punt de sortida.

 – 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.

Normes de 
participació a 
Les Destreses

Enguany els Potafocs de 
Castellbisbal recuperen les 
Destreses dels Pota-rojos per poder 
gaudir en família, de les tasques i 
jocs més antics del nostre poble.

Les normes de participació són les 
següents:

 – Els grups han d’estar formats 
amb un mínim de tres persones i 
un màxim de cinc.

 – En cadascun dels grups hi ha 
d’haver al menys un representant 
de cada franja d’edat:

• De 7 a 14 anys
• De 15 a 30 anys
• Més de 30 anys

 – Es obligatori portar, com a 
mínim, dues peces de roba per 
persona de la següent llista:

• Barret de palla
• Armilla
• Espardenyes de set vetes
• Faixa
• Mocador
• Samarreta de Festa Major

 – L’horari d’inscripció dels grups 
serà el mateix dimecres de 16.00 
a 16.30 h al Pati de l’Esbarjo.

 – Tots els participants tindran un 
berenar tradicional.

Gaudeix de la 
festa amb salut

Abans de sortir:

 – Sopa o menja.

 – Pensa com tornaràs: amb el cotxe 
d’algun amic o amiga que no 
beurà, a peu...

 – Planifica la nit: diners, 
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.

Notes de 
l’Empaitafoc 
i el Correfoc 
infantil

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:

 – No aparqueu el vostre vehicle 
en cap zona per on hagin de 
passar l’Empaitafoc i el Correfoc 
infantil ni en carrers propers al 
recorregut.

 – En els carrers del recorregut i 
propers, retireu tots els elements 
que puguin cremar en 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 de l’Empaitafoc i 
del Correfoc infantil 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 dels 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 relacionats 
amb l’Empaitafoc i el Correfoc 
infantil és responsable en primer 
i únic terme dels accidents que hi 
puguin succeir.

 – En tots els esdeveniments 
relacionats als actes amb 
pirotècnia, hi haurà els serveis 
preventius corresponents.

Aiguaders de l’Empaitafoc

Saps què són els aiguaders?

Són tots aquells veïns i veïnes que, 
des dels portals, balcons i finestres 
de casa seva, ruixen amb aigua 
només el públic participant de 
l’Empaitafoc i el Correfoc infantil. 

T’animes a col·laborar-hi?

Notes de 
seguretat

En cas d’accident o emergència, 
aviseu la Policia Local, membres 
de l’organització o el 112. 
Mantingueu la calma i estigueu 
atents a les indicacions dels serveis 
d’emergència.

Recomanacions per a actes 
amb grans concentracions de 
persones:

 – Si aneu amb nens, porteu-los a 
coll o de la mà.

 – Porteu la documentació a sobre. 
En el cas dels nens, utilitzeu les 
polseres de Protecció Civil per 
posar-hi les seves dades i un 
telèfon de contacte. Poseu-les-hi 
de forma visible per si es perden.

 – Si teniu la sensació d’estar 
atrapats o sense sortida possible, 
busqueu una ubicació alternativa 
menys concorreguda.

 – No us enfileu a les baranes, reixes 
o d’altres elements inestables que 
puguin ser perillosos.

 – No és permès encendre bengales 
ni elements pirotècnics entre el 
públic.

 – En el cas d’actes amb vehicles o 
amb plataformes: no us acosteu 
als vehicles, no camineu ni hi 
creueu pel davant i estigueu 
atents als serveis d’ordre.
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Notes  
generals

Les reserves de taules per al Sopar 
a la Fresca del dia 20 es podran 
fer des de l’obertura de la botiga 
de Festa Major, del dia 14 fins al 
20 d’agost (cas que en quedin) a la 
botiga de la Festa Major, ubicada a 
l’Espai de la Plaça. Hi haurà 550 
places.

Per al Sopar a la Fresca haureu 
de portar la vaixella que utilitzeu 
habitualment a casa o podeu anar 
a buscar la vaixella reutilitzable a 
la Deixalleria. Intenteu evitar els 
plats, gots i coberts d’un sol ús, ja 
que generen molts residus.

L’organització es reserva el dret de 
variar o modificar la programació 
per causes que ho justifiquin. En 
cas de pluja consulteu el web 
www.castellbisbal.cat, Facebook: 
facebook.com/castellbisbal.cultura 
o Twiter @CastellCultura.

Illa de Vianants

Es tancarà al trànsit de vehicles a 
partir del dimecres 16 d’agost, des 
de les 17.00 h, i fins dilluns, 21 
d’agost, a primera hora del matí. 
Igualment, es restringirà al trànsit 
qualsevol carrer 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, així com 
les zones d’estacionament dels 
carrers Sant Lluc i Sant Mateu. 
Tingueu en compte que, durant 
tot el mes d’agost, les zones blaves 
d’estacionament seran gratuïtes.

Moltes gràcies per la vostra 
col·laboració, disculpeu les 
molèsties i recordeu que la 
seguretat vial és cosa de tots.

Mobilitat

Durant tots els dies de la Festa 
Major els Transports Municipals de 
Castellbisbal mantindran els seus 
preus i horaris habituals.

Atraccions infantils

Estaran situades a les esplanades de 
l’Ajuntament, amb accés pel carrer 
de l’Esperanto.

Illa Esportiva

Les instal·lacions exteriors 
romandran obertes en el seu horari 
habitual.

Les instal·lacions interiors 
romandran tancades en la seva 
totalitat del 31 de juliol al 20 
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 dies de Festa Major, 
del 17 al 20 d’agost, s’habilitarà 
un punt d’assistència sanitària a 
la sala d’actes de l’Ajuntament. 
Al servei, que estarà obert durant 
els moments de més activitat de la 
Festa Major, s’atendran les primeres 
cures immediates.

Altres informacions d’interès

El dilluns, 21 d’agost, és dia 
festiu a la població i, per tant, 
els comerços i tots els serveis 
municipals estaran tancats.

Fotografia de portada

La fotografia de portada és obra 
d’Aleix Mateu.

L’app 
Castellbisbal  
a prop

Tant si ets de poble amunt com si 
ets de poble avall, descarrega’t 
l’app Castellbisbal a prop. Hi 
trobaràs l’apartat de la Festa Major 
de l’Aigua i la Llum 2017 amb 
tota la programació. Des del teu 
dispositiu mòbil podràs rebre avisos 
i participar activament de la festa.

Te la pots descarregar gratuïtament 
des del teu iPhone a l’AppStore o 
des del teu Android a la Google 
Play.

Organitza i coordina Ho patrocina Amb la col·laboració

clicaclica
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