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La vida està feta de petits 
moments que passen ràpidament, 
però desem com a part dels 
nostres records. Són moments 
d’intensa felicitat, o de gran 
tristesa, de repensar la vida o de 
deixar-se portar per la situació.

Aquest programa de la Festa 
Major d’Estiu de l’Aigua i la 
Llum 2018 és una invitació a 
gaudir de moments de diversió, 
a compartir-los, a viure noves 
experiències o a repetir bones 
vivències... Una festa que batega 
al compàs de tothom.

Perquè la Festa Major d’estiu 
no té sentit sense els carrers 
plens de gom a gom, la canalla 
embadalida mirant els espectacles 
i els grans participant amb 
la mateixa il·lusió, any rere 
any, en un munt de propostes 
engrescadores. 

Enguany repetim algunes 
propostes clàssiques i celebrades 
per tothom. Però també hi 
incorporem noves activitats, fruit 
d’una participació ciutadana 
més gran que mai: a més de 
la Comissió organitzadora i la 
Comissió Jove, hem demanat 
idees i suggeriments a tota la 
ciutadania i, amb les propostes i 
la col·laboració imprescindibles 
de totes les entitats, hem generat 
aquest programa de festes.

Unes entitats que, com sempre, 
esdevenen els fonaments de la 
festa i de la bona convivència. 
La millor manera d’agrair el seu 
treball i altruisme és participar 
activament en els actes que 

El 19 d’agost farà 65 anys que es va estrenar el fanal del centre de la 
Plaça de l’Església, obra del ferrer local Rafel Balsells. A la part superior 
hi ha l’escut local i quatre braços amb llum que apunten als quatre 
punts cardinals. El fanal de la Plaça ha esdevingut, amb el pas dels anys, 
un punt de trobada on per festa major conflueixen els de poble amunt, 
els de poble avall i els de poble enllà, un punt de trobada que, per uns 
dies, es converteix en el punt on tot neix i tot flueix.  
Deixem-nos portar i gaudim-ne!

CASTELLBISBAL BATEGA AMB LA SEVA GENTPROGRAMACIÓ

 4 — DIJOUS 16

 7 — DIVENDRES 17

 10 — DISSABTE 18

 14 — DIUMENGE 19

 17 — DILLUNS 20

INFORMACIONS

 20 — LA BOTIGA 

20 — L’APP

 20 — NO ÉS NO

 21 — MAPA D’ESPAIS

 21 — EL DOMÀS

 22 — MUSEUS I  
  EXPOSICIONS

 23 — MEDI AMBIENT

 23 — FESTA AMB SALUT

 24 — BASES D’ACTES

 26 — NOTES DE   
  SEGURETAT

26 — NOTES GENERALS

ens proposen. Per exemple, 
celebrarem els aniversaris de 
l’Elenc Teatral i el Col·lectiu 
Capbreu i ja escalfem motors per 
preparar-nos per ser la Ciutat 
Gegantera el 2019.

El Museu de la Pagesia guanya 
presència i s’amplia l’oferta per 
als més petits. Tots trobareu 
una actuació o una proposta 
interessants, tant si us agrada 
la música, com si no sou de 
massa gresca. Cinc dies de grans 
moments per ser feliços, per 
trobar-nos i conèixer petites 
històries..., per viure’ls amb 
intensitat i acompassar batecs 
amb aquells qui estimem i la 
resta del poble.

Us proposem i us demanem 
que gaudiu de la festa, i que 
ens ajudeu a construir bons 
records, senzills o grans, íntims o 
extraordinaris, però en definitiva, 
una suma de petits moments que 
facin bategar Castellbisbal amb 
força. Ompliu la vostra vida de 
diversió i felicitat!

Tingueu seny, no prengueu mal i 
bategueu de valent, pota-rojos! 

Molt bona Festa Major!

SALUTACIÓ  
DE FESTA 
MAJOR

ÍNDEX

JOAN PLAYÀ GUIRADO
L’ALCALDE

SUSANNA SOLÉ I SABATÉ
REGIDORA DE CULTURA

Idea i disseny 
Estudi Lluís Torres i 
Xavier Docampo
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18.00 HORES
PATI DE L’ESBARJO

BERENAR DEL 
LLAÇ GROC
Xocolatada i rajolí per endolcir la 
Festa Major

Ho organitza: PDeCAT 
Castellbisbal

18.30 HORES
ITINERANT, SORTIDA DE 
CAN MARGARIT

SEGUICI 
POPULAR DE 
FESTA MAJOR
Recorregut: carrer Major fins a la 
Plaça de l’Església

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

Ho organitza: Coordinadora del 
Seguici Popular de Festa Major

19.00 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
Amb l’arribada del Senyor Aigua i la 
Senyora Llum encetarem una nova 
edició de la Festa Major. 

Encetem-la tots plegats!

20.00 HORES
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

PREGÓ DE  
FESTA MAJOR 
A càrrec de l’Associació de Veïns La 
Solana (Can Santeugini)

Enguany celebren el seu 40è 
aniversari, no us el perdeu!

20.30 HORES
SALA D’EXPOSICIONS 
D’ELS COSTALS

INAUGURACIÓ 
DE L’EXPOSICIÓ 
ANEM A FER UN 
VOLT?
Ho organitza: Museu de la Pagesia i 
Moments, Associació de fotografia

21.30 HORES
FOYER DE L’AUDITORI 
D’ELS COSTALS

INAUGURACIÓ 
DE L’EXPÓSICIÓ 
45 ANYS DE 
L’ELENC
Ho organitza: Elenc Teatral de 
Castellbisbal
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22.30 HORES
AUDITORI D’ELS COSTALS

TEATRE  
AMB L’OBRA  
MCGUFFIN
L’Isidre treballa en un cinema on 
s’anuncia el “Mcguffin XIII Festival 
de curts d’intriga”. En aquesta 
mateixa pantalla se li apareix el 
mestre del suspens i li proposa que 
escrigui una història que ell mateix 
l’ajudarà a dur a terme. 

El cine dins del teatre posarà en 
escena un trencaclosques misteriós 
on els espectadors hauran d’esbrinar 
qui és el culpable sense passar per alt 
cap detall, que pot ser crucial.

Dirigits per l’Alfred Hitchcock, 
l’Isidre i la seva xicota Lili –tot i 
que ella no el pot veure– gravaran 
un curt, utilitzant l’antiga tècnica 
dels seus films. Tot es farà en un 
sol estudi, dins del cinema on ell 
treballa; tot… excepte trobar uns 
actors famosos -que en cinema 
s’anomenen “cameos”-, que li 
donaran un punt de distinció al 
curtmetratge: està clar que hauran de 
sortir a buscar-los i empescar-se els 
motius més absurds per aconseguir-
ne la interpretació.

Dirigida per Carlos Latre 
Intèrprets: Mónica Pérez i Jordi Ríos

Idioma: Català

Durada: 70 minuts

Preu: 6 euros 

Cal comprar l’entrada de forma 
anticipada a la botiga de Festa 
Major (vegeu-ne els horaris a la 
pàgina 20).

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

Aforament limitat a 384 persones

Espectacle recomanat per a tots els 
públics

23.00 HORES
PISCINA D’ESTIU DE L’ILLA 
ESPORTIVA

CINEMA EN 
REMULL AMB 
LA PEL·LÍCULA 
COCO
Obertura de portes a les 22.30 hores

Preu: 3 euros 

Cal comprar l’entrada de forma 
anticipada a la botiga de Festa 
Major (vegeu-ne els horaris a la 
pàgina 20).

Aforament limitat a 350 persones

00.00 HORES
PARC FOLCH I TORRES

NIT DE 
CONCERTS 
JOVES AMB LA  
SRA. TOMASA, 
STROMBERS I 
DJ URI
La Sra. Tomasa és una banda amb 
moltes i diverses influències no 
convencionals; amb la inquietud 
de fer un producte alternatiu, 
ens presenten un espectacle en 
directe ple de força i vitalitat. De 
la seva unió neix un so innovador 
i propi, barreja d’estils folklòrics 
llatinoamericans com la timba, salsa, 
guaguancó, reggae, funk, rap… i les 
actuals tendències electròniques.

Strombers és una banda formada a 
Cardona, amb una trajectòria de més 
de deu anys, i sempre sense perdre el 
seu caràcter jove, festiu i gamberro, 
que els ha portat a ser dels grups 
capdavanters de la festa a Catalunya. 
El seu estil barreja l’ska, els ritmes 
llatins, el reggae, el rock o el country 
per aconseguir un so inconfusible i 
sempre festiu.

00.30 HORES
PLAÇA DEL JOC

CONCERT AMB 
TXELL SUST 
& AUGUST 
THARRATS 
BLUES TRIO
Txell Sust & August Tharrats Trio 
és una de les formacions de jazz-
blues-swing amb més reconeixement 
del panorama català. Es professen 
fidelitat des de 1993, quan la 
cantant Txell Sust es va incorporar 
al trio excepcional que obria les jam 
sessions cada dilluns en el mític local 
barceloní La Boîte. En tots aquests 
anys de professió, han portat el seu 
estil fresc i vitalista per gairebé tots 
els escenaris d’Espanya i Europa. 
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00.00 HORES
PARC FOLCH I TORRES

NIT DE 
CONCERTS 
JOVES AMB 
PIRAT’S SOUND 
SISTEMA, AUXILI 
I CELTICS DJ’S
Els Pirat’s Sound Sistema són un 
grup de reggae català per excel·lència; 
celebren 15 anys de trajectòria i més 
de 666 concerts amb la publicació 
aquest 2018 del seu quart disc 
“Remena”. Després de cinc anys de 
silenci discogràfic des del seu últim 
treball “Em bull la sang” el 2012, 
el trio de Sants ens presenta la seva 
nova col·lecció de 10 nous hits sota 
la producció de nde Puxi que vitja del 
Ska al dancehall passant pel reggae.

Auxili és la reggae band ontinyentina 
que trepitja amb força el 2017, després 
d’una imparable i meteòrica projecció 
que el jove octet valencià encetà el 
2014 amb el seu primer disc “Dolç 
Atac”. El seu èxit ve de la destresa 
instrumental i la innata capacitat de 
connectar facturant hits rodons amb el 
reggae com a gènere i principal, ska, el 
ragga i el rap incloses.

Celtics DJ’S des de la taverna mig 
anglesa, mig irlandesa i mig escocesa, 
del Celtic Bar Girona surten els 
dos joves amb ganes de recórrer el 
món. Volen crear la vida més alegre 
deixant de banda les penúries males 
estones que passem. Dos joves sense 
“criptonita” seran capaços de fer un 
show al més pur estil anglosaxó...

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.

11.00 HORES
AMUNT I AVALL, 
CONCENTRACIÓ A LA 
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

POBLE AMUNT 
VS POBLE AVALL
Un any més, 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!

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

17.00 – 20.00 HORES
PISTA COBERTA DE  
L’ESCOLA MONTSERRAT

FESTA MAJOR 
MENUDA
Vols gaudir d’un espai familiar amb 
activitats per a infants de 0 a 12 
anys, acollidor i divertit? 

Recuperarem l’essència del joc, el joc 
és sinònim d’esbarjo, diversió, alegria 
i a la vegada és una eina d’intercanvi 
de coneixements, de sensacions, 
d’informació i de mirades. 

Hi podràs trobar:

• Jocs de primera infància
• Jocs de construcció
• Espai de lectura
• Jocs de taula
• Sonàrium, el viatge dels sentits: 

espai d’experimentació sensorial 
que té el so i la música com a 
protagonistes (per a infants de 0 
a 4 anys)

• Jocs tradicionals: d’ambient rural, 
del món a pagès, del pastor i del 
camp, i jocs tradicionals d’arreu (a 
partir de 4 anys)

20.00 HORES
PISTA D’ESTIU DEL CASAL 
CULTURAL I RECREATIU

CONCERT I 
BALL DE FESTA 
MAJOR AMB 
L’ORQUESTRA 
COSTABRAVA
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 hores.

Aforament limitat

Ho organitzen: Casal Cultural i 
Recreatiu i l’Àrea 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 25.

Acte en col·laboració amb: 
Trastos&Andròmines

20.00 HORES
PISTES DE PETANCA DE 
L’ILLA ESPORTIVA

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

21.30 HORES
ITINERANT, SORTIDA  
DE LA PLAÇA DEL JOC

TABALADA  
DEL CORREFOC 
INFANTIL
22.00 HORES
INICI A LA PLAÇA DE 
L’ESGLÉSIA

CORREFOC 
INFANTIL
Recorregut: Plaça de l’Església,  
c. de Pi i Margall, c. de l’Estació,  
c. Vell (c. d’Anselm Clavé),  
pl. Catalunya, c. de Pi i Margall i 
Plaça de l’Església

Colles convidades: Escuats de 
la Malèfica del Coll de Gràcia, 
Diables infantils Muralles de foc de 
Montblanc i Diables de la Vall del 
Tenes

Enguany celebrem el 30è aniversari 
de la Cuqueta.

Vegeu-ne les notes a la pàgina 26.

Ho organitza: Colles de foc de 
Castellbisbal
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10.00 HORES
CAMP DE TIR

CAMPIONAT  
DE TIR AL PLAT
Ho organitza: Societat de Caçadors 
de Castellbisbal

10.00 HORES
PATI DE L’ESBARJO

EL MATÍ DE  
LA XARXA. 
ESMORZAR AMB 
L’ESPECTACLE EL 
SECRET DE LA 
NANNA
COMPANYIA ANNA ROCA

La Nanna i el seu company són dos 
imaginautes que recorren el món 
amb un camió per explicar un secret. 
Aparquen a totes les places que 
troben per poder compartir el que 
porten a la caixa del camió. Tothom 
que vulgui pot entrar-hi i descobrir 
el conte desplegat més gran del món.

I AL CARRER DELS 
BALCONS (C. SANT 
ANTONI)

JOCS DEL MÓN
Ho organitza: La Xarxa de 
Castellbisbal

10.30 HORES
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

EL MUSEU  
AL CARRER
EL PLÀNOL D’EN PAU 
Activitat familiar

Vora el riu s’ha fet una gran 
troballa... un antic dibuix, el 
plànol d’en Pau.

Però després de tants anys està 
estripat i se n’ha esborrat l’any en 
què va ser dibuixat. Ens ajudaràs a 
refer-lo i a descobrir la data? 

Activitat iniciada dissabte 18 i 
finalitzada, dilluns 20; podràs 
aconseguir les diferents parts si passes 
amb èxit unes proves senzilles. Si 
el completes obtindràs un obsequi, 
participa-hi!

Vegeu-ne la rondalla a la  
pàgina 22: Vora el riu, una gran 
troballa.

Amb la col·laboració de la Sabateria 
l’Artesà

TROBA’M DE  
FESTA MAJOR 
Vine a la nostra parada: també hi 
podràs obtenir el Troba’m de Festa 
Major, el Museu continua  
reptant-te. Fes aquesta edició del 
Troba’m i posa’t a prova amb nosaltres: 
Què en saps, de la Festa Major del 
teu poble? T’hi ajudarem amb alguna 
pista, encerta’l i entraràs en el sorteig 
d’un lot de regals. Tens temps fins 
dilluns 20, a les 14.00 hores.

Ho organitza: Museu de la Pagesia

Acte en col·laboració amb: 
Moments, Associació de fotografia

12.00 HORES
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

EL MATÍ DE  
LA XARXA. 
ESPECTACLE 
DONEM-LI UNA 
VOLTA AL MÓN
COMPANYIA XIULA

Xiula és un grup d’animació musical 
amb una bona base de treball en 
valors, un bon amaniment musical i 
molt d’humor i ganes de passar-s’ho 
bé.

Ho organitza: La Xarxa de 
Castellbisbal

12.00 HORES
CASAL CULTURAL I 
RECREATIU

XXXVI 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
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12.00 HORES
CARRER MAJOR, A L’ESPAI 
DE LES BITLLES, DAVANT 
DEL PATI DE L’ESBARJO

XXIII 
CAMPIONAT 
JOC DE BITLLES 
RONDA DE REI
Cada bitllaire jugarà tres partides, 
a cada partida llançarà tres bitllots, 
cada bitlla tombada sumarà un punt, 
si aconsegueix tombar cinc bitlles 
deixant en peu el rei (Ronda de Rei), 
puntuarà 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.

Acte en col·laboració amb: RdR

17.00 HORES
CARRER MAJOR

XXIX 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 24

Ho organitza: Moments, Associació 
de Fotografia

18.00 HORES
CARRER 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. 

Inscripcions: una hora abans de 
l’inici de la prova, davant el Museu 
de la Pagesia. 

Les places són limitades.

Els menors de 14 anys han de portar 
la seva bicicleta. 

Vegeu-ne les normes de 
participació a la pàgina 24

Ho organitza: Club Ciclista de 
Castellbisbal

19.00 HORES
ITINERANT, INICI AL 
CORRELÓ (CARRER JOSEP 
Mª TRESÁNCHEZ)

CAPSA 
ESCÈNICA
Parades:

• 19.15 h: plaça del Joc
• 19.50 h: plaça de les Escoles
• 20.30 h: pati d’Els Costals

21.00 HORES
PISTA D’ESTIU DEL CASAL 
CULTURAL I RECREATIU 

NIT FLAMENCA
Amb l’actuació de Calle Botica de 
Huelva.

Hi haurà servei de bar (tapes i 
entrepans).

Actuaran el Coro Sagrado Corazón 
de Jesús. Ballaran Sol y Luna i les 
Nenes Agua de Mayo.

Ho organitza: Casa de Andalucía de 
Castellbisbal

21.00 HORES
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA 

TABALADA DE 
L’EMPAITAFOC
Ho organitza: Colles de foc 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

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. de Bellavista, c. Vell (c. d’Anselm 
Clavé), 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: Cabra de Reus, 
Espanta-rucs de Sant Jaume dels 
Domenys, Les puces del Caramot 
del Vendrell, Diables Guaite’ls de 
Calafell, Dimonis de Palleja i Diables 
Macarres de Cabrera de Mar

Vegeu-ne les notes a la pàgina 26

Ho organitza: Colles de foc de 
Castellbisbal

00.00 HORES
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA 

BALL DE 
L’EMPAITAFOC 
AMB SHOW 
TIME + DJ
Després de gairebé 20 anys de 
trajectòria, The Soultans han apostat 
per fer una revolució. Un nou nom, 
una imatge renovada i la mateixa 
potència i essència en els directes. 
Ara, The Soultans són The Show 
Time! Mantenint l’aposta per les 
versions dels millors èxits de les 
darreres dècades com Bruno Mars, 
Cher, Donna Summer, ABBA, Tina 
Turner, Michael Jackson, Queen, 
U2, Guns n’ Roses, Europe, Bon Jovi 
o AC DC...

02.30 HORES
PLAÇA DEL JOC 

BALLERA DE 
CAPSIGRANYS
Enguany, 20è aniversari dels 
Capsigranys! No us la perdeu!

Amb música dels Grallers de 
Castellbisbal

Ho organitza: Colles de foc de 
Castellbisbal

03.30 HORES
ITINERANT, INICI A LA 
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

EL TRAC-TOR 
SE-RÀ SEM-PRE 
NOS-TRE! AMB 
BANDSONATS
Acte en col·laboració amb: TTSS

A CONTINUACIÓ 
PARC FOLCH I TORRES

NIT SENSE 
TRACTOR AMB 
DJS TTSS
Acte en col·laboració amb: TTSS
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09.45 HORES
CIRCUIT URBÀ, SORTIDA 
DES DE L’AVINGUDA PAU 
CASALS, DAVANT DE 
L’ESCOLA MONTSERRAT

CURSA ATLÈTICA 
INFANTIL DE 
FESTA MAJOR 
SOLIDÀRIA
A FAVOR DE L’ASSOCIACIÓ 
SÍNDROME D’ANGELMAN

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
A FAVOR DE L’ASSOCIACIÓ 
SÍNDROME D’ANGELMAN

La donació de la 40a Cursa de Festa 
Major anirà destinada a l’associació 
de la síndrome d’Angelman una 
malaltia que pateix l’Aina, una nena 
rossa amb ulls blaus que escampa 
el seu somriure per Castellbisbal, la 
podreu veure amb els seus germans 
Aleix i Adrià o de la mà de la Laia i el 
Dani, els seus pares. De moment ja 
fa uns mesos que fa les seves primeres 
passes agafada de la mà i gaudeix 
molt de les salutacions que li fan 
amics i coneguts. És per tot això que 
volem ajudar la investigació de la 

seva malaltia i així poder avançar en 
els seus progressos.

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! 

12.00 HORES
ITINERANT, SORTIDA DES 
DEL MUSEU DEL TRACTOR 
D’ÈPOCA

CERCAVILA 
DE TRACTORS 
D’ÈPOCA
Recorregut: c. Comunicacions,  
c. Trepadella, av. Molins de Rei,  
c. Castell del Benviure, av. Pau 
Casals, c. 11 de Setembre, c. Major, 
c. Pi i Maragall, 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 i Amics del Tractor d’Època 
del Bages

12.00 – 16.00 HORES
PARC DE LES DESTRESES

DESCONNECTA’T, 
CARMANYOLA 
I ESTOVALLES 
MUSICALS
Una de les novetats d’enguany és 
aquest espai familiar de repòs i 
música, amb l’actuació de Richard 
Ulh, un jove Dj que aposta per 
donar una oportunitat a la música 
electrònica, i que no sempre s’ha 
d’associar amb les festes nocturnes.

Podreu gaudir d’activitats familiars 
d’aigua, o reposar i agafar forces per 
continuar la festa. Porta la tovallola 
i el dinar i vine a gaudir de la música. 

Hi haurà servei de food trucks.

 
DE 12.00 A 14.00 HORES

TALLER DE BOMBOLLES  
DE SABÓ
Nens i nenes, seguint les instruccions 
del monitor i amb l’ajut de diferents 
estris podrem fer-les de totes mides: 
grans, petites, mitjanes, rodones, no 
tant rodones, ovalades, allargades... 
De totes maneres! No tingueu por, 
encara que la feu molt grossa i us 
exploti al cap, no us farà gens de mal!

 
DE 12.00 A 16.00 HORES 

A L’AIGUA, QUITXALLA!
Sis piscines infantils per remullar-se i 
jugar amb l’aigua

D’un a cinc anys
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14.00 HORES
PATI ADJUTORI SEGARRA

ARROSSADA 
SOCIALISTA
Preu: 6 euros

Reserva de tiquets: al telèfon  
607 357 829 i el mateix dia 19 de 
10.00 a 12.00 hores al Pati Adjutori 
Segarra.

El menú inclou: paella, postres i 
beguda.

Ho organitza: PSC Castellbisbal

17.00 HORES
PAVELLÓ DE L’ILLA 
ESPORTIVA

FUTBOL SALA
TORNEIG FEMENÍ DE 
L’EQUIP SÈNIOR 

Ho organitza: Futbol Sala 
Castellbisbal

18.30 HORES
PISTA COBERTA DE 
L’ESCOLA MONTSERRAT

BÀSQUET 3X3, 
CONCURS DE 
TIR I CIRCUIT 
D’HABILITAT
Inscripcions: a les 18.00 hores, a la 
pista coberta de l’Escola Montserrat

Ho organitza: Club Bàsquet 
Castellbisbal

18.30 HORES
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

XIX TARDA 
CASTELLERA
Amb els Xicots de Vilafranca i els 
Matossers de Molins de Rei

21.00 HORES
PATI DE L’ESBARJO

SOPAR PER  
LA REPÚBLICA
Se serviran sopars de les 21.00 a les 
22.30 hores

Preu: 8 euros

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

Aforament: 250 persones

Ho organitza: Comissió 1-O

22.30 HORES
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

HAVANERES 
AMB EL GRUP 
ESPINGARI
22.00 HORES
PLAÇA DE FOLCH I TORRES

GIMCANA JOVE
Amb proves que us faran petar de 
riure!

Apunteu-vos-hi amb la vostra penya, 
amics, veïns i veïnes, cosins, amics 
dels amics… Els grups han de ser 
preferiblement paritaris, meitat 
noies i meitat nois, de mínim quatre 
persones i màxim de sis. Cerqueu 
un “uniforme” d’equip o quelcom 
que us pugui identificar. Veniu 
disfressats, si us ve de gust!

Inscripcions: a la botiga de Festa 
Major del 13 al 19 d’agost (vegeu-
ne els horaris a la pàgina 20). Hi 
trobareu les butlletes d’inscripció i la 
bústia per dipositar-les.

Hi podeu participar joves a partir 
de 12 anys! Teniu en compte que en 
el grup haurà d’haver com a mínim 
un adult. Recordeu que, si teniu 
menys de 16 anys, heu de portar 
l’autorització dels pares: el full de 
l’autorització us el donaran en la 
mateixa inscripció!

En acabar, bany nocturn a la 
piscina d’estiu i taller de còctels 
sense alcohol. Crea el treu còctel!
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07.00 HORES
POBLE AVALL I POBLE 
AMUNT, AMB INICI A LA 
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

MATINADES 
En record del Daniel Gavilanes

Ho organitza: Grallers de 
Castellbisbal

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 horaris a la 
pàgina 20. 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

11.00 HORES
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA 

PASSEJADES 
EN CARRO 
Ho organitza: Amics de Sant Antoni 
Abat de Castellbisbal

Recorregut: Plaça de l’Església, c. 
Pi i Maragall, c. Sant Mateu, c. Sant 
Lluc, c. Sant Gregori, c. Major fins 
Plaça de l’Església

11.00 HORES
ESGLÉSIA PARROQUIAL 

MISSA DE  
FESTA MAJOR 
Ho organitza: Parròquia de Sant 
Vicenç

11.00 - 14.00 HORES
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA 

GARGOT 
D’IMAGINACIÓ I 
PERSONATGES 
La imaginació és el més important 
que tenim les persones. Aquesta 
col·lecció de jocs està dedicada a 
personatges que al llarg de la història 
s’han destacat per la seva imaginació 
i amb ella hem avançat o somniat.

Activitat familiar

11.00 - 13.30 HORES
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA 

TALLER 
D’ALIMENTACIÓ 
SALUDABLE 
Explora els cinc sentits amb una 
explosió de colors groga i blava. 
Qui ha dit que el menjar ha de 
ser avorrit? La llum i l’aigua ens 
acompanyaran en aquesta recepta 
saludable.

11.00 - 14.00 HORES
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA 

EL MUSEU  
AL CARRER
LA BARCA QUE 
TRAVESSAVA EL RIU 
Taller infantil

El plànol del Pau era al costat de les 
restes de l’antiga barca que creuava 
fins a la riba de Sant Andreu 

Vegeu-ne la rondalla a la pàgina 
22: Vora el riu, una gran troballa.

T’animes a fer La barca que 
travessava el riu? Material: si tens 
taps de vi a casa, porta’ls. Si no, 
nosaltres te’ls facilitarem.

Vine a la nostra parada, t’hi estarem 
esperant per completar El plànol 
d’en Pau i donar-te’n l’obsequi. 

TROBA’M DE  
FESTA MAJOR 
I, si has participat al Troba’m de 
Festa Major de l’Aigua i la Llum, 
tens temps fins a les 14.00 hores 
per portar les butlletes a l’urna de la 
nostra parada, anima-t’hi, que pots 
aconseguir un lot de regals!

Ho organitza: Museu de la Pagesia

12.30 HORES
CARRER MAJOR 

CONCERT 
VERMUT AMB 
MALACARA & 
WILSON BAND
18.00 HORES
ITINERANT, SORTIDA DE 
L’ILLA ESPORTIVA 

FLASH MOVE + 
FESTA HOLI + 
ESCUMA 
Recorregut: c. Major, c. 11 de 
Setembre, av. Pau Casals i pl. Folch 
i Torres

En acabar la flash move, omplim la 
plaça Folch i Torres de música i color 
amb la festa holi!

Acte en col·laboració amb: G-Sport

19.00 HORES
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

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

22.00 HORES
LA BASSA (AV. GAUDÍ)

SOPAR DE FI  
DE FESTA 
Inscripcions: a la botiga de Festa 
Major del 13 al 19 d’agost (vegeu-ne 
els horaris a la pàgina 20).

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

22.30 HORES
LA BASSA (AV. GAUDÍ)

ACTUACIÓ  
DE MIQUEL  
DEL ROIG 
Miquel de Roig és un fenomen amb 
totes les lletres. Cada temporada 
realitza més de100 concerts per 
tot Catalunya, compartint molts 
cops cartell amb els principals 
noms del moment. Un músic genuí 
i irrepetible dins del panorama 
musical, capaç d’enfilar-se tot 
sol a un gran escenari com el 
del Canet Rock, amb l’únic 
acompanyament de la seva guitarra, 
i connectar immediatament amb 
les més de 20.000 persones que s’hi 
congreguen.

Ho fa amb un espectacle únic i 
inimitable, sempre en constant 
renovació, format per un popurri de 
temes propis, tonades conegudes i 
lletres esmolades i sense floritures.
Cançons que parlen de l’actualitat i 
de la societat com només en Miquel 
podria fer.

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
Amb el patrocini de: Parking 
Service, Contank S.A., BASF, 
Gonvarri, Gonvauto i Loxam Hune

00.00 HORES
LA BASSA (AV. GAUDÍ)

BALL DE FI DE 
FESTA AMB 
RAGGATUNNING
Els Raggatunning són un exemple 
de la capacitat d’innovació del 
gènere de les versions i de la seva 
destresa per a connectar millor 
que ningú amb les ganes de festa 
de programadors i públic. Una 
formació explosiva que reformula 
els grans hits de l’estiu, les sintonies 
televisives més populars i els ‘jingles” 
publicitaris amb sons llatins, 
tropicals, funkoides, “electro-latino” 
i discotequers. Un directe pensat 
per animar i encendre sales, festes 
privades i envelats.
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I N F O R M A C I O N S

DEL 16 AL 20 D’AGOST
AMUNT I AVALL

ESPAIS DE  
LA FESTA 

Si no teniu més remei que fer 
servir el cotxe, podreu disposar 
dels aparcaments públics i de 
l’aparcament d’Els Costals (av. Pau 
Casals, 16) de manera gratuïta 
durant el mes d’agost, de dilluns 
a divendres de 07.30 a 21.00 h i 
dissabte de 07.30 a 14.00 h.

Urb. Santa Rita

Urb. Santa Teresita

DEL 13 AL 19 D’AGOST
ESPAI DE LA PLAÇA

LA BOTIGA DE LA 
FESTA MAJOR 
Horaris:

• 13 i 14 d’agost, de 10.00 a 14.00 h 
i de 17.00 a 21.00 h 

• 16, 17 i 18 d’agost, de 10.00 a 
14.00 h i de 17.00 a 21.00 h 

• 19 d’agost, de 10.00 a 14.00 h

Hi trobaràs tot el material relacionat 
amb la Festa Major: les samarretes 
2018 i els gots d’enguany, els 
domassos, les samarretes d’altres 
anys, les armilles, els mocadors, 
els gots, les entrades dels diferents 
espectacles i un llarg etcètera. 
I aquest any... Descobreix les 
novetatss! 

DEL 16 AL 20 D’AGOST 
DESCARREGA’T L’APP

EL PROGRAMA  
AL MÒBIL
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 2018 amb tota la 
programació des del teu dispositiu 
mòbil, 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.

DEL 16 AL 20 D’AGOST 
I CADA DIA DE L’ANY 

NO ÉS NO
La festa és moment de diversió, 
de relaxar prevencions i d’aparcar 
reticències. Deixar-se anar sense 
envair l’espai dels altres. Que el 
gènere, l’orientació sexual, l’aspecte 
físic en relació a uns cànons estètics 
fixats, no siguin excusa per exercir 
cap tipus d’assetjament.

Ningú té dret a imposar-se sobre els 
altres.

Tothom tenim dret a defensar-nos 
i a buscar el suport dels que ens 
envolten.

Entre tots i totes podem aturar les 
conductes agressives i fer que la festa 
sigui també un espai segur.

Divertim-nos, dones i 
homes, en igualtat, ni 
més, ni menys, enfoca bé!

DEL 16 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. 
Recordeu que podeu adquirir-los a 
la botiga de Festa Major. 

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.
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18 I 20 D’AGOST
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

EL MUSEU DE  
LA PAGESIA SURT 
AL CARRER
El Museu de la Pagesia romandrà 
tancat durant la Festa Major, ens 
trobaràs al carrer amb activitats i 
tallers!

VORA EL RIU, UNA  
GRAN TROBALLA...
Al terme de Castellbisbal, vora el riu 
Llobregat, al costat de les restes de 
l’antiga barca que el travessava fins a 
la riba de Sant Andreu, es va trobar 
un vell plànol de Castellbisbal. 

L’havia dibuixat en Pau, un pagès 
que s’havia construït l’habitatge en 
un moment en què la seva família, 
com moltes altres del poble, s’havien 
enriquit amb les vinyes. Va ser tan gran 
el canvi al poble que el nostre amic va 
voler dibuixar el nou urbanisme de 
la vila. 

Però després de tants anys, el plànol 
està estripat i se n’ha esborrat l’any en 
què el va dibuixar...

Ajuda’ns a refer-lo i a descobrir la 
data del Plànol d’en Pau! Participa-
hi, de dissabte a dilluns, i podràs 
aconseguir-ne les diferents parts si 
passes amb èxit unes proves senzilles. 
En completar-lo, obtindràs un 
obsequi.

I si vols fer La barca que travessava 
el riu... vine dilluns 20, a la parada 
del Museu, i fes el nostre taller. 

DEL 16 AL 20 D’AGOST
SALA D’EXPOSICIONS 
D’ELS COSTALS

EXPOSICIÓ  
ANEM A FER  
UN VOLT?
Horaris:

• 17, 18 i 19 d’agost de 10.00 a 
14.00 h i de 17.00 a 20.00 h

•  20 d’agost de 10.00 a 14.00 h

El Museu de la Pagesia juntament 
amb Moments, Associació de 
fotografia volen apropar-nos a l’obra 
d’en Josep Mateu i Miró, “Els 24 
carrers més Antics de Castellbisbal”. 
L’exposició ens vol fer un viatge 
comparatiu entre els dibuixos que 
ell va fer entre els anys  80 i 90 i les 
fotografies actuals realitzades per 
Moments, on podrem apreciar el pas 
del temps amb les vivències viscudes 
als carrers de la nostra vila.

Horaris del 25 d’agost al 30 de 
setembre:

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

• Diumenges de 10.00 a 14.00 h

Ho organitza: Museu de la Pagesia i 
Moments, Associació de fotografia

DEL 16 D’AGOST AL  
30 DE DESEMBRE
FOYER DE L’AUDITORI 
D’ELS COSTALS

EXPOSICIÓ  
45 ANYS DE 
L’ELENC
Horaris: tots els dies que hi hagi 
espectacle a l’Auditori

18 I 19 D’AGOST
C. COMUNICACIONS, 8

MUSEU DEL 
TRACTOR D’ÈPOCA 
Horaris:

• 18 d’agost, de 10.00 a 14.00 h
• 19 d’agost, de 10.00 a 14.00 h 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 17 AL 20 D’AGOST
SALES PARROQUIALS

MOSTRA  
DE LABORS 
Inauguració:

• 17 d’agost a les 18.00 h

Horaris:

• 18, 19 i 20 d’agost de 18.00 a 
21.00 h

Ho organitza: Associació de 
Puntaires de Castellbisbal 

DEL 16 AL 20 D’AGOST
I TOT L’ANY!

JO ESTIMO LA 
FESTA MAJOR, 
JO ESTIMO 
CASTELLBISBAL!
Estimar la Festa Major és... 
portar un any esperant aquest 
moment, participar i implicar-se 
en els preparatius, compartir bons 
moments i, en definitiva, divertir-
se i gaudir amb els diversos actes i 
celebracions previstes. 

Estimar Castellbisbal és...  
tenir cura de la seva gent (els nostres 
veïns) però també del medi ambient, 
conèixer el seu ric patrimoni natural 
i cultural i sentir-lo com a propi, 
cuidar l’entorn com si fos casa 
nostra. De fet, és casa nostra!

Aviat començarà una setmana 
intensa i carregada d’emocions, 
durant la qual hem de seguir 
estimant-nos la nostra vila sent el 
màxim de respectuosos amb el medi 
ambient i cívics amb les persones que 
ens envolten.

A continuació us donem una sèrie 
de consells i recomanacions per fer la 
nostra Festa Major més sostenible. 

Cuidar Castellbisbal es cosa de tots 
i totes!

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 1,50 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 2018.

MOGUEM-NOS DE 
FORMA SOSTENIBLE I 
INTEL·LIGENT
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).

Com a novetat, s’habilitarà un bus 
nocturn que sortirà a les 3.30 h del 
Parc Folch i Torres 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 el més a prop del seu domicili. 

I, si no tenim més remei que fer 
servir el cotxe, podrem disposar del 
nou aparcament del c. Major i de 
l’aparcament gratuït de Els Costals 
obert les 24 hores.

DEL 16 AL 20 D’AGOST
I TOT L’ANY!

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, 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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18 D’AGOST  
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

BASES DEL RAL·LI 
FOTOGRÀFIC
Una vegada més, Moments, Associa-
ció de Fotografia, amb la col·labora-
ció 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. 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 18 d’agost, a partir 
de les 17.00 hores a la carpa de 
l’organització instal·lada a la Plaça 
de l’Església

Durada: 

• De les 17.00 fins a les 20.00 hores 

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 faran 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 hores 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 pels 
col·laboradors. 

Premis: 

• Es premiarà l’originalitat de les 
composicions, amb un premi de 
material fotogràfic per valor de 100 
euros per a cada tema i un premi 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 a: www.castellbisbal.cat

Lliurament de premis:

• Divendres, 21 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. 

18 D’AGOST  
CARRER PI I MARGALL 
DES DE LA PLAÇA DE 
L’ESGLÉSIA AL MUSEU  
(LA BARANA) 

BASES DE LA 
CURSA DELS LENTS
Normes de participació: 

• La bicicleta ha de ser normal i 
corrent, amb dues rodes i un sol 
seient. 

• No pot tenir modificacions: 
l’organització farà 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. 

• Enlloc et podràs repenjar. 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 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.

17 D’AGOST  
CARRER AMETLLERS, 
CARRER SANT JOAN I 
AVINGUDA PAU CASALS

BASES DE LA 
BAIXADA+ MOLTÓ 
GP + DUATLÓ
Apunts generals: 

• L’edat mínima per 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 parti-
cipació voluntària i sota la seva res-
ponsabilitat, i exclouen l’organit-
zació de qualsevol responsabilitat 
derivada d’aquest fet.

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.

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 
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), 
correctament lligat, per a tots els 
participants. S’aconsella l’ús de 
genolleres, guants i colzeres, així 
com pantalons i jerseis llargs.

Premis: 

• Al vehicle més original
• Al vehicle més desastrós
• A la baixada més espectacular

MOLTO 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, correctament lligat, 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.

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 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.

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

Premis: 

• Hi haurà premis per als tres 
primers classificats.
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EL 17 I 18 D’AGOST
ALLÀ ON HI HAGI FOC

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 els 
correfocs 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’horari 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 als correfocs 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 lligats als correfocs 
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.

ELS AIGUADERS
Saps qui són els aiguaders?

Són tots els veïns i veïnes que, des 
dels portals, balcons i finestres de 
casa seva, ruixen amb aigua només el 
públic participant de l’Empaitafoc. 
T’animes a col·laborar-hi?

DEL 16 AL 20 D’AGOST
A TOTS ELS ACTES

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.

DEL 16 AL 20 D’AGOST
BONA FESTA MAJOR!

NOTES GENERALS
Les reserves de taules per al Sopar 
de Fi de Festa del dia 20 es podran 
fer del 13 al 19 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 de Fi de Festa 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. 

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 dels  
c/ Major, 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.

A més, cada nit, s’habilitarà un 
bus nocturn que connectarà el 
nucli amb les urbanitzacions amb 
sortida a les 3.30 h des del Parc 
Folch i Torres. 

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 6 al 26 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 16 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, 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 

Consulteu els canals informatius de 
l’Ajuntament de Castellbisbal:

• Web: www.castellbisbal.cat
• Facebook: facebook.com/

castellbisbal.cultura
• Twiter: @CastellCultura
• Instagram: @CastellbisbalCultura

ORGANITZA I COORDINA

AMB EL PATROCINI DE

I AMB LA COL·LABORACIÓ DE
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