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OBRES A CONCURS

Ainoa Gómez (finalista) Alba Paneque (finalista) Éric Guardia Ana i Paula Miñarro
Andrea i Icíar Serrano

Aina López i Berta Belmonte Laia Robert Arlet Ruiz Ainara Villegas

Arlet Ruiz i Aran Pitart Ástrid Vílchez

Álvaro Puga i
Max Iglesias

Álvaro Puga

El cartell guanyador, a la portada, és d’Abril Vea Iglesias

ORGANITZA LA FESTA MAJOR

AMB SUPORT DE

I LA COL·LABORACIÓ DE

Patrocinadors caminada 
solidària AECC

I de totes les persones i entitats que fan possible la Festa Major. Moltes gràcies!

Consulteu els consells de mobilitat i de 
seguretat al full adjunt al programa.

Si feu fotos de la festa, les podeu 
etiquetar amb #FMCASTELLVÍ2018 a les 
xarxes socials.
I si voleu participar al recull d’imatges de 
la Festa Major, envieu-ne un màxim de 
10 a l’adreça de correu electrònic 
comunicacio@castellviderosanes.cat.

PRÒXIMES ACTIVITATS (programes a part)

Del 15 al 17 de juny, Festes de Can 
Sunyer i Valldaina

Dissabte 16 de juny, Liceu a la Fresca

Revetlles de Sant Joan

APECRO



salutació de l’alcalde
Ja teniu a les vostres mans el programa de la Festa Major, amb tots els actes que es realitzaran. 
Sopar, ballar, riure, passar-ho bé, relacionar-se, saludar veïnes que fa dies que no veiem... Tot això 
és el que fem durant la nostra Festa, i així ha de ser, en conjunt un acte social obert a tothom, des 
de les més petites a les més grans, amb pinzellades de la nostra cultura i tradicions. Intentem obli-
dar-nos, per una estona, dels problemes quotidians i gaudim aquests dies de la Festa Major de Cas-
tellví. Gràcies a totes les que hi col·laboreu, voluntàries, associacions, treballadores, empreses, 
comerços i, per descomptat, les que hi participeu. Sense totes no hi hauria Festa.
Així doncs gaudim-ne. Que tingueu una molt bona Festa Major 2018!

Joan Carles Almirall

19 de maig
12.30h - parròquia i pl. d’Europa
COMMEMORACIÓ DEL 60è ANIVERSARI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL TEMPLE PARROQUIAL
Missa concelebrada, passi de fotos i diapositives, botifarrada popular amb tiquet. 
(Vegeu programa a part editat per la parròquia). Organitza: Parròquia de Sant Miquel de Castellví 

19.00h - vestíbul CCR
‘EL CENTRE EN EL PAS DEL TEMPS’. INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA RETROSPECTIVA 
Oberta també ds 26 i dg 27 d’11 a 14 i de 18 a 20h. Organitza: Centre Cultural i Recreatiu (CCR)

20.30h - sala del CCR
TEATRE AMB EL GRUP ELS ILLETS D’ABRERA: ‘ESTO ES LO QUE HAY’
La reina Doña Sofea vol casar el seu fill, Tiburcio, com sigui. Ella vol ser lliure i guanyar-se el cor de Don Baldomero, 
que és enviat a buscar donzelles pel regne. Ho aconseguirà? Seran dignes candidates al tron?
Entrades - Menors d’edat: gratuït // Joves i adults: 3 euros // Més de 65 anys: 2 euros

20 de maig
10.00h - sortida des de la plaça
CAMINADA SOLIDÀRIA
Activitat per recollir fons per a la lluita contra el càncer. Recorregut per Les Soleies. Dificultat mitjana-baixa, 
apta per a totes les edats. Inscripcions: fins al 18 de maig a l’Ajuntament. També s’acceptaran participants 
el mateix dia. Organitza: AECC - junta local de Castellví
Donatiu: 5 euros en benefici de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC).

12.00h - plaça del poble
BALLADA DE SARDANES AMB LA COBLA JOVENÍVOLA DE SABADELL
Al descans de la ballada hi haurà un VERMUT POPULAR

11.45h - vestíbul de l’Ajuntament
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE MANUALITATS I ARTESANIA TÈXTIL
Peces elaborades per veïnes de Castellví de Rosanes

25 de maig
21.30h - des del balcó de l’Ajuntament
PREGÓ DE FESTA MAJOR
A càrrec de la Fundació Privada Rosella amb motiu del 50è aniversari

22.00h - plaça del poble i carrers adjacents
SOPAR DE GERMANOR DE LA FESTA MAJOR
Cadascú amb el nostre menjar, gaudirem d’una vetllada a la fresca per compartir sopar i conversa amb els 
veïns i veïnes, abans del tradicional ball.
Tiquets: 1 euro/persona. Fins al 23 de maig a l’Ajuntament i el Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina.
Servei de bus per al veïnat de Can Sunyer i Valldaina. Places limitades. Demaneu plaça en adquirir el 
tiquet del sopar. Sortida Can Sunyer (C. Cívic) 20.30h - Tornada a les 02.00 des del nucli antic.

25 de maig(segueix)

Havent sopat - plaça del poble
BALL DE FESTA MAJOR AMB L’ORQUESTRA PENTAGRAMA 

Tot seguit - plaça del poble
DISCOTECA MÒBIL FINS ENTRADA LA MATINADA

26 de maig
12.30h - plaça d’Europa
FESTA HOLI
Porteu roba vella i protecció els als ulls. Les bosses de pólvores de colors es podran adquirir el mateix dia 
de l’activitat (2 euros/bossa. Fins a exhaurir existències).

HI HAURÀ SERVEI DE 
BAR DURANT LA NIT

LAVABOS A LA PISTA 
DEL CCR

13.00h - plaça del poble
CONCURS DE PAELLES I FIDEUADES
Inscripcions per participar al concurs fins al 23 de 
maig a l’Ajuntament. 
Places limitades. L’Ajuntament es farà càrrec d’un 
màxim de 20 euros/participant d’ingredients. 
Consulteu les condicions en fer la inscripció. 

14.00h - plaça del poble
FIDEUADA POPULAR
Tiquets - Infants: 2 euros / Adults: 5 euros. Places 
limitades. Adquiriu el tiquet fins al 23 de maig a 
l’Ajuntament.
*Begudes: refrescos de la nevera solidària fent un 
donatiu. Si voleu altres begudes, les podeu dur de casa.

De 18.00 a 21.00h - pati de l’escola nova
TRAMPOLINADA INFANTIL
Vine, salta i diverteix-te tota la tarda!

NEVERA SOLIDÀRIA. Hi haurà refrescos gentilesa de Coca-Cola. En agafar la vostra beguda, feu un donatiu a 
l’urna i els fons recollits es destinaran a una entitat local (per sorteig públic, diumenge al vespre).

23.30h - plaça del poble
NIT JOVE
    FUGADOS DE ALCATRAZ
    DJ FINS ENTRADA LA MATINADA

HI HAURÀ SERVEI DE 
BAR DURANT LA NIT

LAVABOS A LA PISTA 
DEL CCR I PUNTS 
HABILITATS

27 de maig
De 10.00 a 14.00h - plaça del poble
FIRA DE L’AGRICULTURA EL COMERÇ I LES ENTITATS + MOSTRA DE CULTURA POPULAR
Coneix la riquesa del teixit associatiu local, dels comerços i el potencial de l’agricultura de Castellví.
Gaudeix de la cultura popular catalana de la mà dels Gegants de Molins de Rei i dels 
Bastoners de Gelida. Guillem, Ermessenda i Mossèn Ramon, els gegants de Castellví, també sortiran 
a la plaça durant el matí de diumenge.

18.30h - plaça del poble
ESPECTACLE FAMILIAR ‘QUEVIURES’ AMB EL 
GRUP DE PARRANDA. Anem a comprar!

19.30h - plaça del poble
BERENAR SOPAR COMIAT DE FESTA AMENITZAT AMB LA MÚSICA DELS SPIN OFF

21.30h - carrers del nucli antic (sortida des del C/Font)
CORREFOC I FINAL DE FESTA AMB ELS DIABLES DE SANT ANDREU DE LA BARCA
Porteu roba de cotó, protegiu-vos cap, coll i cara, porteu calçat ben subjecte. Consulteu el 
full amb consells per a més detall.


