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FESTA MAJOR DE CASTELLBELL I EL VILARPÀGINES ESPECIALS

Castellbell i el Vilar, a punt per a una festa
major amb la música com a protagonista
El ball amb la Rosaleda, el concert d’Esclat Gospel Singers, l’espectacle de Lloll Bertran i el correfoc són plats forts
ARXIU

REDACCIÓ MANRESA

Castellbell i el Vilar arrenca avui
els actes de festa major, que s’allargaran ﬁns dimecres, 15 d’agost.
Després d’algunes activitats que
han servit com a preludi, aquests
dies arriba el plat fort, amb una
programació pensada per a totes
les edats i amb una temàtica concreta: fer la volta al món.
Segons destaca l’equip de govern en el text de salutació del programa de la festa major, «vivim en
un món divers, amb multitud de
cultures, de mirades, paisatges,
menjars, un món inﬁnit per conèixer i gaudir. Volem fer de Castellbell i el Vilar un petit gran
món».
Pregó esbojarrat
El pregó dona avui el tret de sortida a la festa major. La diversió, la
gresca i l’originalitat estan assegurades, partint de la base que Castellbell i el Vilar ha estat el destí seleccionat per acollir un dels elefants provinents del Zoo de Barcelona. És per aquest motiu que

se li donarà la benvinguda al poble, acompanyats per l’alcaldessa
de Barcelona, Ada Colau.
La jornada es completarà amb
el sopar a la fresca i la Nit Jove a la
plaça del poliesportiu amb les actuacions de la Quinta del Carajillo
i disco DJ 260. (Consulteu els actes detallats i els horaris a sota).
Rosaleda i Lloll Beltran
Demà, dissabte, serà protagonista
la música de l’orquestra Rosaleda
amb concert al vespre i ball a la nit.
I diumenge s’han preparat activitats per combatre la calor: al matí
es podrà baixar per un gran tobogan i, a la tarda, es farà el correaigua. A la nit, es podrà gaudir de
l’espectacle El secret de la Lloll, un
muntatge que combina el cant, el
ball i la comèdia.
Gastronomia i música africana
Castellbell i el Vilar podrà viatjar
ﬁns a l’Àfrica per endinsar-se en la
música gospel. Esclat Gospel Singers actuarà a la plaça del Canal
del Burés per transportar el públic

11

dissabte

10 h
21è OBERT DE TENNIS
Poliesportiu municipal
Semifinals i final
1 dissabte
De 10 a 13 h
BATEIG DE SUBMARINISME
Piscina municipal
A càrrec d’Alfonso Bellido.
20 h
CONCERT A CÀRREC DE
L’ORQUESTRA
ROSALEDA
Poliesportiu municipal

10

divendres

19 h
21è OBERT DE TENNIS
Poliesportiu municipal
20 h
PREGÓ I CERCAVILA
Joaquim Borràs
Tot seguit
SOPAR A LA FRESCA AMB
MÚSICA AMBIENT
Joaquim Borràs
23 h
NIT JOVE
Plaça del Poliesportiu
La Quinta del Carajillo +
DISCO DJ 360

23.30 h
BALL DE NIT AMB L’ORQUESTRA ROSALEDA

12

diumenge

D’11 a 14 h
MEGATOBOGAN
Baixada del Poliesportiu
16.30 h
CORREAIGUA
Joaquim Borràs
22 h
EL SECRET DE LA LLOLL
Poliesportiu municipal

als orígens de la música gospel.
Abans es farà un tast de plats nigerians a càrrec de l’entitat Ceps i
Manduca. Al matí hi haurà inﬂables aquàtics, i a la tarda es farà un
torneig d’escacs i també s’ha programat l’espectacle d’animació
infantil Bassal Rock.
Correfoc i escape room
Dimarts i dimecres es viuran les
dues darreres jornades de la festa.
El correfoc serà l’acte més especial
i tindrà la participació de la colla
Diables de Monistrol de Montserrat. A continuació, tothom podrà
participar a la festa Generació
EGB, on sonaran els hits dels anys
70, 80 i 90.
I de la programació de dimecres en destaca un room escape
exterior, «El rapte de la Raymunda
Borràs», amb inici simultani als
barris de la Bauma, el Burés i el
Borràs, adreçat a tot tipus de públics. La festa major es clourà amb
les tradicionals havaneres, a càrrec del grup Ultramar i amb rom
cremat per a tots els assistents.

13

dilluns

De 10.30 a 13.30 h
MATINAL D’INFLABLES
AQUÀTICS
Piscines municipals
18 h
TORNEIG D’ESCACS AMB
L’OSCAR DE LA RIVA
AGUADO, GRAN MESTRE
INTERNACIONAL
Casal del pensionista
18.30 h
BASSAL ROCK
Placeta del Poliesportiu
19 h
TORNEIG DE PETANCA
Plaça Barcelona
20.30 h
TASTEM UN BOCÍ D’ÀFRICA
Plaça del Canal del Burés
22 h
“FROM THE HEART OF AFRICA”
Plaça del Canal del Burés

14

dimarts

9h
VISITA GUIADA A LES
LLEGENDES DE MONTSERRAT
Des de Santa Cecília de
Montserrat, amb aparcament
gratuït

«El secret de la Lloll» es podrà veure diumenge a les 10 de la nit

19 h
BUMPER FOOTBALL
Camp d’esports
22.30 h
CORREFOC AMB LA COLLA
DE DIABLES ELS TRONATS
DE MONISTROL DE
MONTSERRAT
Inici a la pl. de Valentí Puig
23.30 h
“GENERACIÓ EGB”
BALL REMEMBER AMB
D-Jm CABARET
Plaça del Poliesportiu

15

dimecres

11 h
MISSA SOLEMNE CANTADA
PEL POBLE
Església de Sta. Maria
del Vilar
En honor de la patrona
del poble.
12 h
SARDANES A CÀRREC DE
LA COBLA LA NOVA
VALLÈS I VERMUT
Pl. de l’Església del Vilar
17.30 h
ESCAPE ROOM EXTERIOR:
EL RAPTE DE
LA RAYMUNDA BORRÀS
Inici simultani als barris de la
Bauma, el Borràs i el Burés

20 h
SARDINADA POPULAR
Plaça del Poliesportiu
Menú de sardines, pa amb
tomàquet (o oli), gelat, aigua
i vi. Preu 2 €
22 h
HAVANERES AMB EL GRUP
ULTRAMAR
Poliesportiu municipal
També es repartirà rom
cremat per a tothom.

15 de setembre
a les 13.30 h.
FESTA D’HOMENATGE
A LA VELLESA
Poliesportiu
16 de setembre a partir
de les 10 h.
TROBADA DE
PUNTAIRES
Poliesportiu
Trobada de puntaires de
diferents municipis i
mostra de puntes al coixí.
18 de setembre
ESTELS AL CEL
Per a més informació:
www.castellbellielvilar.cat

