








Benvolguts/des, 

Ens trobem a l’equador de l’Estiu de 2019, 
sembla que han passat moltes coses i el 
temps passa ràpid. Per això és bo parar-nos 
un moment per gaudir una mica de la vida 
i de tot allò que ens envolta. Tot plegat per 
carregar-nos de força per fer el camí durant 
la tardor i l’hivern. A Castellbell i el Vilar te-
nim un munt d’oportunitats per què entre 
entitats, associacions i el propi Ajuntament 
omplim els dies i nits d’estiu amb una molt 
bona oferta cultural.

El nostre poble ha estat i és escena de ro-
datges de pel.lícules, sèries, programes i 
anuncis de TV. Recordem així sèries grava-
des, com “Habitaciones Cerradas”, “Si no 
t’hagués Conegut”, pel.lícules com “Fènix 
11x23” o “La Quinta del Porro” de l’any 
1980, o programes com “El Divendres”, 
són un exemple. Per aquest motiu l’eix te-
màtic que hem escollit per ambientar  la 
nostra festa gran, la Festa Major, és el cine-

ma. Cada dia ho dedicarem a un gènere 
diferent: far west, musical, comèdia, terror, 
acció.

El programa que us oferim hi ha varietat 
d’activitats per a totes les edats, i sobretot 
per pensades per gaudir-les en família, ja 
sigui ballant, escoltant bona música, o di-
vertint-nos amb les activitats i el cabaret.

Per acabar, voldríem recordar-vos, seguint 
una de les mítiques frases del film de Benig-
ni La Vida es Bella: “Per molt dura que sigui 
la vida, sempre hi haurà algú al teu costat 
que farà tot el possible per aconseguir que 
somriguis”. I això és, precissament, el que 
ens fa més il.lusió: arrancar-vos molt som-
riures, i que poguem gaudir feliçment de la 
Festa Major en família i amb amistats.

Una forta abraçada, 
i Molt Bona Festa Major!!!

L’Equip de Govern

Salutació





DILLUNS 12 D’AGOST
Taller de cinema i efectes especials a càrrec de Gabriel Casanova

16:00h.
Casino Borràs
Llum, càmara i acció! Fes servir la teva imaginació! 
Projecció vídeo de la Festa Major el diumenge 18 d’agost a les 20:00h al poliesportiu municipal

Acampada Cherokee
18.00h.

Pl. de Lluís Companys
Preu d’inscripció: 6€ (a l’OAC de l’ajuntament i 
Salamandra fins el 3 d’agost). 
Activitat per a nens/es de 6 a 14 anys.
Companyerisme, convivència, amistat, aventu-
ra...!
A partir de les 6 de la tarda, arribada i col·loca-
ció de tendes, pregó infantil  seguidament sopar, 
cinema i jocs a la fresca. A l’endemà matí esmor-
zar, recollida de material i l’hora dels adéus.

Pregó infantil 
19,00h. 

Pl. de Lluís Companys 
Els nostres petits pregoners 
d’aquest any donaran la benvin-

Cinema a la fresca 
22,00h. 

Pl. de Lluís Companys 

DIMARTS 13 D’AGOST
Inauguració de l’exposició fotogràfica MACRO EXTREM de Sergi Roca

11.00h
Carrer de Joan Grau s/n (antiga biblioteca)
S’utilitzen grans magnificacions, i s’hi podrà veure insectes i aràcnids, plantes i algun objecte 
quotidià macro augmentats i amb tots els detalls.

Challenge & Repte Lipdub 
Castellbell i el Vilar

16:00h.
Piscina Municipal
Enregistrament d’una seqüència 
sense parar seguint una cançó i 
un guió on hi participi gent de to-
tes les edats utilitzant tot allò que 
vulguin per fer show. 
Per tant, es demana a tothom que 
porti disfresses, decoracions, ob-
jectes, etc; i se’ls demanarà fer 
alguna activitat (ex: tirar-se a la 
piscina)

Concert RuBBerSoul. The Beatles Tribute
22.00h

Fàbrica del Burés
Un viatge a l’univers BEATLES a través de les mans de sòlids 
i experimentats músics bagencs. RuBBerSoul, velles cançons 
amb un nou color, un llegat de grans cançons que han fet 
història, himnes i petites joies del quartet de Liverpool.

SOPAR ENGLISH
21 h.

Al més pur estil english, l’associació gastronòmica CEPS I 
MANDUCA ens ofereix un sopar a mida de la nit golfa beat, 
recordant la gastronomia que podem trobar als pubs an-
glesos. MENÚ (6€): FISH & CHIPS + FINGER CHICKEN + 
JACKET POTATOES i PUDING.





DIMECRES 14 D’AGOST

XXIIè Torneig de TENNIS. Classificació
19.00h

Poliesportiu municipal
Per poder participar cal inscriure’s trucant al 
Jaume Solà al 619452343.

Pregó de Festa Major 
a càrrec dels jugadors del Futsal i els Veterans

21.30h
Davant de l’Ajuntament
Donem la benvinguda a la Festa Major ambientats a la pel·lícula 
GREASE, al ritme de rock and roll, boogie-woogie i pop.

Correfoc amb la Colla de diables Els Tronats de Monistrol de Montserrat
22.30h

Inici a la pl. de Valentí Puig
El recorregut és c. de Joaquim Borràs, carreró sense nom, c. de Joan Grau, c. de l’església, 
pl. del rei i final a la plaça del poliesportiu.

SuperPOP, la festa del vuitanta i noranta amb Dj Cabaret
23.30h

Poliesportiu municipal
Tot torna i la música també. Els 80’s i 90’s estan de moda i aquesta nit gaudirem dels 
millors hits d’aquella època. Cantaràs totes les cançons i no podràs parar de ballar. 
Mecano, Alaska, Hombres G, Madonna, Whitney Houston i un llarg etcètera ens espe-
ren! una experiència remember que farà les delicies dels més nostàlgics.

Matinal d’inflables aquàtics  
10,30h. a 13,30h. 

Piscines municipals Got talent Castellbell i el Vilar 
17,00h. 

Piscines municipals 
Actuacions finals i veredicte del o la guanyadora 
castellvilarencs. 





DIJOUS 15 D’AGOST 

Cabaret polític “Les Variacions Bilderberg”
22.00h

Poliesportiu municipal
Direcció Joan Mª Segura. Text Oriol Grau. Música Enric Xato Grau. Actors Oriol Grau, Alexan-
dra Palomo i Albert Mora. Una producció de la Sala Trono de Tarragona. 
El Club Bildelberg travessa una crisi profunda. Per primer cop els seus plans de control glo-
bal comencen a fallar, i les persones més poderoses del planeta no pensen tolerar que el 
món sigui can pixa. Ha arribat l’hora de tornar a prendre el comandament, aquest cop amb 
l’ajuda de la intel·ligència artificial, en aquesta cimera convocada amb la màxima urgència. 
Fins i tot els més rics de l’univers saben que toca fer canvis, toca fer variacions.

Karaoke Gin 
Tot seguit...

Al bar de la Festa Major. Zona esportiva
Vine a cantar els clàssics i les últimes novetats discogràfiques entre més de 
30.000 cançons mentre pots prendre gintònics i mojitos. 

XXIIè Torneig de TENNIS. 
Semifinals i Final

10.00h
Poliesportiu municipal

Missa Solemne
11.00h

Església de Santa Maria del Vilar
En commemoració a la patrona del poble.

Concert – Ball de Sardanes amb la cobla La Nova Vallès i vermut popular
12.00h

Plaça de l’església del Vilar
Aquesta formació musical va sorgir a finals de l’any 1992 de la iniciativa conjunta de tota una 
sèrie de músics vinculats en aquells moments a altres cobles amb la fita comú d’assolir un 
major nivell musical en la interpretació de la nostra dansa: la Sardana.

Simultània d’escacs amb l’Oscar de la Riva Aguado, 
Gran Mestre Internacional

18.00h
Casal del pensionista

Comiat i proclamació de pubilles i hereus 
19,30h.

 Plaça Lluís companys 
Amb l’espectacle còmic Impro Show a càrrec
de la companyia Planeta Impro.

Sopar a la fresca 
Tot seguit...

Plaça Lluís companys 
A càrrec de Fills i Amics del Burés. Tiket: 7 €





DIVENDRES 16 D’AGOST
Caminada canina i exhibició 
de cerca de persones amb gossos

9.00h
Sortida des del poliesportiu municipal
Org. As. no els abandonis

Taller de màscares i disfressa de terror
16:00h.

Casino Borràs
Porta roba vella per convertir-la en disfresses 
de terror, deixa’t maquillar i deixa’t portar!
Creació d’escenes de terror pels més petits!

Taller de cinema i efectes especials II a càrrec de Gabriel Casanova
16:00h.

Casino Borràs
Treballa, interpreta, balla i canta i, sobretot, diverteix-te!

Passatge del terror +  concert El Quinto carajillo + Dj This IS
22:00h.

Zona esportiva

  





DISSABTE 17 D’AGOST
BATEIG de submarinisme

10.00h
Piscina municipal
Has provat mai de submergir-te com un dofí? 
Doncs no et perdis aquesta experiència!

Torneig de PETANCA
18.00h

Plaça Barcelona

Concert a càrrec de l’Orquestra Rosaleda
19.30h

Poliesportiu municipal
Han preparat un concert de gala amb un repertori ben variat que ens farà viatjar per diferents 
gèneres i estils musicals. 

Sopar de cine
21.00h

Bar de la Festa Major. Zona esportiva
Preu: 11€
El tiquet es pot adquirir a l’Ajuntament, Xarcuteria Riera, Forn de pa Margarida 
i Cafè Burés. Màxim fins el dimarts 13 d’agost. 
Menú: Amanida de formatge i tonyina i Amanida de codonyat, fruits secs i for-
matge de cabra. 2n a escollir entre Bacallà amb panses i pinyons o Filet de porc 
amb salsa de ceps. Terrina de gelat. Pa, vi i aigua. 

Ball de Nit amb l’Orquestra Rosaleda
23.00h

Poliesportiu municipal
El repertori de cançons pel ball de nit inclou swings, pasdobles, valsos, txa-txa-
txas i boleros per fer les delícies dels bons balladors i balladores. I no s’obliden 
d’aquells més joves (i no tant joves…) que volen gaudir de la festa tot recordant 
cançons dels anys 70, 80 o 90.

 + Festa!
A continuació... 

Poliesportiu municipal
Segueix la nit amb més música d’estiu amb un DJ.

Els Platons del poble
9.00h

Sortida des de la plaça de Valentí Puig
Caminada per conèixer tots aquells espais 
del poble que han servit de plató per rodat-
ges de pel·lícules i sèries. 

Festa Holi 
19,00h. 

Aparcament de la Bauma 





DIUMENGE 18 D’AGOST

Sardinada popular 
20h

Poliesportiu municipal
Preu 2€
Menú consistent en sardines, pa amb oli, all i julivert, gelat, aigua i vi. 

22h
Poliesportiu municipal
També es repartirà rom cremat per a 
tothom. 

I en acabat SORPRESA!!

Correaigua  
A partir de les 11.00h.  

C/ Joaquim Borràs
 

Activitat familiar Boles i làser tag 
A partir de les 18,00h. 

Camp de fútbol 

Havaneres amb el grup Ultramar





ALTRES
Exposició fotogràfica Macro Extrem de Sergi Roca
Carrer Joan Grau s/n (antiga biblioteca)

Dies 13, 15, 17 i 18 d’agost: de 10 a 13h i de 17 a 21h.
Dies 14 i 16 d’agost: de 17 a 21h.

Correfoc

- Cal dur roba i calçat adequat (barret, mocador de coll, coll tancat, màniga llarga, 
roba de cotó, etc.).

- Tot el públic participant és responsable, en primer i únic terme, dels accidents que 
pugui patir al Correfoc.

- No és permès la participació de menors de 12 anys que no vagin acompanyats 
d’una persona adulta, ni portar quitxalla sobre les espatlles o amb cotxet.

- No envaïu l’espai on el grup de foc actua, ni agafeu ni destorbeu cap dels seus 
components.

- L’organització adverteix als participants del risc que es deriva de l’ús de material 
pirotècnic.

- L’organització no es farà responsable de les conseqüències que es derivin de l’in-
compliment d’aquestes normes.

- Si el correfoc passa pel vostre carrer assegureu-vos de tenir les finestres tancades 
i les persianes baixades. També heu de plegar els tendals i recollir la roba estesa o 
qualsevol objecte que tingueu al balcó, així com qualsevol obstacle que pugui des-
torbar el recorregut del correfoc (taules i cadires, testos amb plantes, etc.).





DISSABTE 14 DE SETEMBRE 
20ena. Trobada de Puntaires

A partir de les 10,00h. 
LLOC: Plaça Barcelona 
Trobada de puntaires de diferents municipis i mostra de puntes al coixí. 

DIUMENGE 15 DE SETEMBRE
TITOL: Festa d’homenatge a la vellesa

13,30h. 
Poliesportiu municipal
Dinar d’homenatge a la vellesa i ball de tarda. 
Recordeu que totes les persones empadronades a Castellbell i el Vilar de més de 
65 anys estan convidades a aquest acte. Durant el mes d’agost cal que passin a 
recollir el seu tiquet d’invitació pel casal del pensionista.  
Preu per persones acompanyats: 15€

*El programa pot ser alterat per motius justificats. 
Per a més informació: Ajuntament de Castellbell i el Vilar. Tel. 938340350 
www.castellbellielvilar.cat 

Organitza i col.labora
Ajuntament de Castellbell i el Vilar, SOREA, Juan i Juan empresa de serveis,  Sergi Roca,  
Club de Tennis, Amics de la Petanca, ADF, Protecció Civil, As. No els abandonis, Associació 
Fills i Amics del Burés, Grup de joves The Dolphins, Fundació la Xarranca, Ceps i Manduca i 
Rafa Lucena de Adiestradores Ulecan.L’Ajuntament vol agrair a totes les entitats, associaci-
ons i particulars que voluntàriament fan possible la Festa Major 2019.

@AjCastellbell
@castellbellielvilar
@AjuntamentCastellbellielVilar

EL BROGIT
Periòdic informatiu de Castellbell i el Vilar

EL BROGIT
Edita:

elbrogit.elbrogit@gmail.com

Telèfon gratuït de recollida de 
mobles vells i electrodomèstics

900 264 272





DILLUNS 12 D’AGOST
16:00h. Taller de cinema i 
efectes especials
Casino Borràs
18.00h. Acampada Cherokee
Pl. de Lluís Companys
19,00h. Pregó infantil 
Pl. de Lluís Companys 
22,00h. Cinema a la fresca 
Pl. de Lluís Companys 

DIMARTS 13 D’AGOST
11.00h Inauguració de 
l’exposició fotogràfica 
Carrer de Joan Grau s/n 
(antiga biblioteca)
16:00h. Challenge & Repte 
Lipdub
Piscina Municipal
22.00h Concert RuBBerSoul. 
The Beatles Tribute
Fàbrica del Burés

DIMECRES 14 D’AGOST
10,30h. a 13,30h. Matinal 
d’inflables aquàtics  
Piscines municipals 
17,00h. Got talent 
Castellbell i el Vilar 
Piscines municipals 
19.00h XXIIè Torneig de tennis
Poliesportiu municipal
21.30h Pregó de Festa Major 
Davant de l’Ajuntament
22.30h Correfoc 
Inici a la pl. de Valentí Puig
23.30h SuperPOP amb 
Dj Cabaret
Poliesportiu municipal

DIJOUS 15 D’AGOST 
10.00h XXIIè Torneig de tennis 
Poliesportiu municipal
11.00h Missa Solemne
Església de Santa Maria 
del Vilar
12.00h Sardanes i vermut
Plaça de l’església del 
Vilar
18.00h Simultània d’escacs
Casal del pensionista
19,30h.  Proclamació de 
pubilles i hereus 
Plaça Lluís companys 
Tot seguit... Sopar a la fresca 
Plaça Lluís companys 
22.00h Cabaret polític “Les 
Variacions Bilderberg”
Poliesportiu municipal
Tot seguit...Karaoke Gin 
Al bar de la Festa Major. 
Zona esportiva

DIVENDRES 16 D’AGOST
9.00h Caminada canina
Sortida des del 
poliesportiu municipal
16:00h. Taller de màscares i 
disfressa de terror
Casino Borràs
16:00h. Taller de cinema i 
efectes especials I
Casino Borràs
22:00h. Passatge del terror +  
concert El Quinto carajillo + 
Dj This IS
Zona esportiva

DISSABTE 17 D’AGOST
9.00h Els Platons del poble
Sortida des de la plaça de 
Valentí Puig
10.00h Bateig de submarinisme
Piscina municipal
18.00h Torneig de petanca
Plaça Barcelona
19,00h. Festa Holi 
Aparcament de la Bauma
19.30h Concert a càrrec de 
l’Orquestra Rosaleda
Poliesportiu municipal
21.00h Sopar de cine
Bar de la Festa Major. 
Zona esportiva
23.00h
A continuació... Ball de Nit 
Poliesportiu municipal
 + Festa!
Poliesportiu municipal

DIUMENGE 18 D’AGOST
11.00h.  Correaigua  
C/ Joaquim Borràs
18,00h. Boles i làser tag 
Camp de fútbol 
20.00h Sardinada popular 
Poliesportiu municipal
22h Havaneres Poliesportiu 
municipal

La festa en un cop d’ull




