
L’organització d’aquesta festa major està adherida al 
Protocol davant les violències sexuals en espais  

públics d’oci de la Comarca del Bages.
 

Entre totes i tots farem de la nostra festa un espai 
segur i amable, intolerant amb tota mostra de violències 

sexuals, masclistes i LGTBIfòbiques.
 

Si ets víctima o testimoni d’alguna agressió, adreça’t 
al Punt Lila, o a alguna persona de l’organització, on et 

podrem atendre i informar.
 

Tothom és responsable que totes les persones pu-
guem gaudir d’una festa saludable i amb respecte.
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SI HAS VIST O HAS 
PATIT UNA AGRESSIÓ, 

POTS EXPLICAR-LA

NORMES COVID FESTA MAJOR’21

1. Aforament limitat en tots els actes.
2. Inscripció obligatòria a tots els actes mitjançant la pàgina web www.entrapolis.com.
3. Accés al recinte prèvia validació de les entrades que facilita enrtapolis.com al correu electrònic.
4. Ús obligatori de la mascareta dins del poliesportiu.
5. S’evitaran les aglomeracions i les reunions de persones no podran superar les 10 persones sempre i quan no siguin 

convivents.
6. Prohibit fumar.
7. Ús de gel hidroalcohòlic a l’entrar dins del recinte del poliesportiu.
8. No es permet menjar ni beure en llocs que no estiguin habilitats a tal efecte.
9. No es podrà ballar en cap del actes de la Festa Major.
10. Tots els actes es faran amb el públic assegut.
11. S’intentarà mantenir la distància interpersonal de 1,5 m.
12. Totes les activitats s’acabaran a les 00.30 h.
13. Respectar les instruccions del personal de l’organització en tot moment. Queda reservat el dret d’admissió en cas de 

no complir amb les indicacions del personal.
14. No es podrà accedir al recinte si es tenen símptomes compatibles amb el COVID19.
15. L’Ajuntament revisarà aquestes mesures depenent de com evolucioni la pandèmia i sempre complint la normativa 

marcada per la Generalitat de Catalunya.

 *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, Àrees d’atenció a les persones i seguretat de l’Ajuntament, Protecció Civil, Familia Casademon, MATSA, Futbol 
Sala Castellbell, Associació gastronòmica CEPS i MANDUCA, Colla Gegantera i grallera i Associació Amics de la Sagrada Família de la Bauma.

L’Ajuntament vol agrair a totes les entitats, associacions i particulars que voluntàriament fan possible la Festa Major 2021.

@AjCastellbell
@castellbellielvilar
@AjuntamentCastellbellielVilar

Benvolguts/des,

De nou arribem al 15 d’agost, la data de la nos-
tra Festa Major. Una data que per una comen-
cen les vacances d’estiu i per a d’altres ja s’han 
acabat. A poble, de tota la vida, hem esperat 
que arribés la nostra festa gran per poder-nos 
retrobat i gaudir d’uns dies de gresca i xirinol·la. 
Portem des del març del 2020 immersos en el 
compliment d’unes mesures de protecció per 
un virus que ens ha volgut esguerrar la nostra 
vida, quotidiana, familiar, laboral, econòmica, 
etc... De mica en mica, estem trobant la ma-
nera de superar-lo i que malgrat ser-hi, poder 
esquivar el seu atreviment a mermar-nos la nostra vida social. Per això, després de tot el què portem fet, és 
necessari recuperar mica en mica aquesta vida que hem hagut d’aparcar temporalment. Mica en mica i amb 
molta precaució podem seure’ns per gaudir de concerts per tots els gustos i edats, d’un espectacle de màgia, 
una mostra de foc, de tallers familiars i activitats per sentir-nos una mica més lliures.

Per això, la nostra Festa Major torna -amb mesures- per tornar a fer allò que tan necessitem: retrobar-nos i 
gaudir plegats d’experiències i bons moments, així com de felicitar i agrair la tasca solidària dels nostres veïns 
i veïnes, aquest any del grup de Caminades Saludables.

Des de la nostra màxima il·lusió, l’equip de govern en col·laboració amb entitats del nostre poble, us hem prepa-
rat aquest programa. Gaudiu-lo. És tot vostre.

Una abraçada,

Montserrat Badia Moreno
Alcaldessa



17.00 h. Espai Salamandra piscina municipal
ENFANGUEM-NOS!!

Activitat creativa que es realitzarà en base de fang, on podrem deixar anar les nostres 
habilitats artístiques.
Activitat familiar

18.30 h.  Zona esportiva municipal

PREGÓ INFANTIL I JUVENIL
Després de l’esforç i dedicació d’aquests joves castellvilarencs en la disciplina espor-
tiva trialera, enguany volem fer un reconeixement a la bona temporada aconseguida. 
Felicitarem i gaudirem de les habilitats del Silvestre Ginferrer, el Roger Serra, el Jau-
me Gost i el David Olmedo, en una demostració que també ens realitzaran a la zona 
esportiva.
Durant l’acte l’equip de Futbol sala Castellbell farà l’ofrena del campionat de lliga i 
ascens de categoria al poble de Castellbell i el Vilar.
Activitat familiar

19.30 h. Espai gastronòmic pistes de tennis municipal 

MOMENT BURGUER
Us proposem aquesta activitat gastronòmica abans del Concert. Amb l’experiència i 
bon gust de l’entitat CEPS I MANDUCA, podrem degustar les millors burguers de la 
comarca. MENÚ: Burguer gourmet+patates fregides+postres+begudes.
Activitat familiar
Preu: 6 EUROS

20.00 h. Poliesportiu municipal

CONCERT DE XIULA
Xiula és un grup d’animació musical de Barcelona compost de dos músics i dos educa-
dors socials que han revolucionat l’animació infantil gràcies a cançons que beuen de 
ritmes actuals com hip-hop, el reggae, la rumba catalana, el dubstep o el pop-rock.[2] 
Són coneguts per crear música per a infants i joves que combina sons adults i lletres 
reivindicatives per al públic infantil. 
Activitat familiar

17.00 h. Espai salamandra piscina municipal
CONTA-CONTES REFRESCANT

Entre banyada i banyada que més refrescant que un divertit conta contes?
Activitat dirigida pel CAE.
Activitat familiar

19.30 h. Casino Borràs
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA DE FESTA MAJOR  

LLUM I LLIBERTAT
A càrrec dels artistes locals Ángel Morales i Montse Soler
Al març de 2020 vam entrar en un procés de tancament, aïllament que ens ha 
afectat a tothom. Per això és important reivindicar la llum i energia que ens desprèn 
el nostre entorn i posar en valor allò que som capaços de fer i decidir nosaltres 
mateixos. Necessitem llum perquè ens dona llibertat. 
Per això no us podeu perdre aquesta exposició de l’Ángel i la Montse. Des de dos 
estils diferents, l’Àngel ens transporta a l’experiència de retrobar-nos amb la natura 
i el nostre entorn més màgic i ple d’energia, com és la muntanya de Montserrat.
La Montse, amb una especial sensibilitat de captar les emocions, ens portarà a 
aquell moment més intim que ens dona la llibertat.
Activitat per tots els públics
Horaris: de dimarts a diumenge de 18 h a 20 h.

22.30 h. Poliesportiu municipal
ESPECTACLE SET DE MÀGIA EN ESTAT PUR

Set de Màgia és una companyia de màgia còmica teatralitzada amb més de 300 
representacions dels seus espectacles en tota Catalunya en teatres com el Kursaal 
Manresa, La Fàbrica Vella (Sallent), Teatreneu, Parc de la Ciutadella, Barcelona 
(Festes de la Mercè), etc.
Amb més de 10 anys de rodatge arreu del territori català, el duet de mags Set de 
Màgia torna amb un refrescant nou espectacle de màgia i comèdia amb l’objectiu 
d’ensenyar els mites més amagats de la màgia de la forma més divertida possible. 
Si voleu riure, sorprendre-us de veritat i el que és més interessant, descobrir alguns 
dels secrets més amagats de la màgia, aquest espectacle és per a vosaltres.
En Estat Pur és l’espectacle que mostra la veritable essència de Set de Màgia amb 
jocs únics creats seguint la seva pròpia filosofia del món de la màgia, creant així 
un espectacle únic i original.
Aquest espectacle és més que familiar, altament recomanable per a joves d’entre 
14 i 30 anys.
Activitat per tots els públics

	 DIMECRES	11	d’AGOST

	 DIJOUS	12	D’AGOST

	 DISSABTE	14	D’AGOST 	 DIUMENGE	15	D’AGOST

	 DILLUNS	16	D’AGOST

Cal inscripció prèvia al web www.entrapolis.com 
Activitats gratuïtes. 

	 DILLUNS	9	D’AGOST

	 DIMARTS	10	DE	JULIOL	

17.00 h. Espai Salamandra de la piscina municipal 
QUINTO ESTIUENC

Per riure una estona i esperar fer plena el millor és celebrar un bon quinto. No és 
fàcil, però l’enginy i l’astúcia et pot portar a ser el guanyador o guanyadora d’una 
sorpresa que de segur recordaràs.
Activitat familiar

21.30 h Espai gastronòmic pistes de tennis municipal
COCKTAILS & COMBINATS SEVENTEES

Per entrar de ple a la dècada dels 70’s us convidem a participar d’aquest taller per 
gaudir del tast dels millors cocktails i combinats de l’època a càrrec de CEPS I 
MANDUCA, i adaptat a totes les edats (també sense alcohol).
Activitat per a tots els públics

22.30 h Poliesportiu Municipal
CINEMA-KARAOKE SING ALONG GREASE

Has somniat ser per un dia la Sandy Olsson, el Danny Zuko, la Rizzo o la Frenchy?
Doncs no et pots perdre aquesta experiència immersiva a l’icònica pel·lícula GREASE.
Activitat per a tots els públics

11.00 h. Sala Polivalent Casal d’avis 
LETTER SCRAP

Tan senzill i divertit com triar una lletra que et porti algun record, per després  
decorar-la amb paper i material d’scrap i mix media.
Activitat familiar

17.00 h. Espai Salamandra de la piscina municipal
FEM SLIME!

Si t’agrada remenar textures i embrutar-te les mans, aquí tens el teu pla perfecte!
Activitat familiar

22.00 h. Poliesportiu Municipal 
PREGÓ DE FESTA MAJOR

A càrrec del grup de les Caminades Saludables
Si a Castellbell i el Vilar hi ha un grup actiu, que fa salut, germanor i solidaritat 
hem de parlar del grup de Caminades Saludables. Enguany volem reconèixer la 
seva tasca i col·laboració, perquè s’ho mereixen i perquè porten milers de quilo-
metres sota les seves petjades carregades d’ experiència i bon fer.

I tot seguit (22.30 aprox) Poliesportiu Municipal
ESPECTACLE DEL PEYU  

AMB EL SEU “L’HOME ORQUESTRA”
10 anys de trajectòria avalen en Peyu com a un dels humoristes de referència del 
país. El disseny horrorós del cartell de L’home Orquestra ja dóna moltes pistes 
del que vol ser aquest espectacle. En Peyu ha volgut fer d’alguna manera una 
paròdia-homenatge d’aquesta figura que tots hem vist actuar alguna vegada a la 
Festa Major del poble.
Aquests personatges que amb poca cosa: un teclat, unes bases midi de grans 
èxits de Perales o Rocío Jurado, una americana amb lluentons, confeti i molta 
voluntat, són capaços d’animar a tot un poble.
A L’home Orquestra en Peyu fa un recull dels seus millors textos i els posa en 
escena amb el fil conductor de la pròpia Festa Major. L’objectiu de l’espectacle és 
que la gent que no pugui anar a tots els actes de la festa, amb una horeta vegi una 
mica de tot. Evidentment tot plegat només és una excusa perquè finalment pugui 
dur a terme la ironia i l’humor al que ens té acostumats.
Activitat per a tots els públics

	 DIVENDRES	13	D’AGOST

20.00 h. Poliesportiu Municipal
HAVANERES AMB “EL CAVALL BERNAT”

Fundat l’any 1965 pel Mestre Josep Lluís Ortega Monasterio, compositor, entre 
d’altres, de la cèlebre havanera “El meu avi”.
Components del grup: Quics Torndelacreu (Baix), Jose Luis Insua (Baríton i 
guitarra), Josep Maria Pla (Tenor I) i Ferran Martinez (Acordió i Tenor 2n).
Activitat per a tots els públics

22.00 h. Avda de l’Esport (Espectacle) Espectadors: Camp de Futbol
ESPECTACLE DE FOC AMB LA COLLA  

DE DIABLES I BATUKA XÀLDIGA de Manresa
Activitat familiar

8.30 h.  C. de la Sala de Sant Cristòfol
MARXA CONTRA EL CÀNCER

Inscripcions fins el 12 d’agost a https://inscripcionesenmarcha.aecc.es/es/even-
to/i-aecc-en-marxa-contra-el-cancer-a-castellbell-i-e. El traçat seguirà la Ruta 
de les 3 Esglésies Romàniques de Sant Cristòfol de Castellbell i el Vilar (7 km)
PREU: 10 EUROS

17.30 h. Espai Salamandra de la piscina municipal 
PEIXET TITELLA

Taller de manualitats per als més menuts.
Activitat familiar

19.30 h. Poliesportiu Municipal
CONCERT DE GALA DE L’ORQUESTRA ROSALEDA

L’Orquestra-Cobla Rosaleda ha fet 75 anys. Fundada per Guillem Vinyes i Miravitlles a Sa-
llent, l’any 1945, amb seu a Sallent, Manresa i Santpedor.
Durant tot aquest temps ha estat una sortida professional per a molts estudiants de música 
de la nostra comarca que van decidir treballar i viure d’aquesta professió. La qualitat de tots 
els músics és indiscutible, i això l’ha portat a ser una de les millors orquestres que ha tingut 
el país i ha resistit totes les crisis dels sector fins a quedar com a l’última cobla-orquestra 
de la província de Barcelona. Aquella primera formació va començar tocant a la majoria de 
poblacions de la comarca del Bages i mica en mica va portar la seva música per tot el territori 
català i altres poblacions d’Andorra, Espanya i França. Durant aquests anys la Orquestra-Co-
bla Rosaleda ha aportat el seu granet de sorra a l’hora de recuperar i mantenir el patrimoni 
cultural i musical de la comarca del Bages participant en tota mena d’actes com ballets 
tradicionals, caramelles, pastorets,... i evidentment, les Festes Majors. 
L’Orquestra Rosaleda ha preparat un CONCERT DE GALA amb un repertori ben variat que us 
farà viatjar per diferents gèneres i estils musicals. Des de la Sarsuela, passant pel “Género 
Chico” i farem un viatge fins a terres americanes per recordar cançons de pel·lícules i musi-
cals, tot acabant, amb cançó de casa nostra, amb cançó catalana.
Activitat per a tots els públics

22.30 h. Poliesportiu Municipal 
CONCERT DE NIT DE L’ORQUESTRA ROSALEDA

El repertori de cançons pel CONCERT DE NIT inclou swings, pasdobles, valsos, txa-txa-txas i 
boleros. I no ens oblidem d’aquells més joves (i no tant joves...) que volen gaudir de la festa 
tot recordant cançons dels anys 70, 80 i 90. Per això tenim en repertori diversos “popurris” i 
temes de plena actualitat. 
Activitat per a tots els públics

DE 9.00 A 12.00 h.  Pont de la fàbrica de la Bauma
DESCOBRIM LA FÀBRICA  

DE LA BAUMA I EL SEU ENTORN
Amb la Col·laboració de l’Associació del Amics de l’Església de la Bauma.
Un recorregut pels espais exteriors de la Colònia Industrial de la Bauma i el seu 
entorn. Descobrirem el safaretjos que han recuperat el voluntariat de l’Associació. 
En acabat, a la Pl de l’Església Sagrada Família de la Bauma farem un homenatge als 
avis i àvies de la Bauma i que són la memòria viva de l’antiga Colònia.
Activitat per a tots els públics

17.00 h. Espai Salamandra de la piscina municipal
GIMCANA EN BUSCA DEL TRESOR 

Sereu capaços i capaces de descobrir el tresor més preuat i més amagat del món?
Activitat familiar

De 10.30 a 13.30 h. Piscina Municipal 
MATÍ D’INFLABLES A LA PISCINA

Activitat familiar

17.00 h. Espai Salamandra de la piscina municipal
TORNEIG DE FUTBOLÍ

Activitat familiar

22.30 h Poliesportiu Municipal 
CONCERT DE BETO TEJADA RUMBA & ROCK

Us agrada la rumba i que soni a la vostra festa? Amb Beto Tejada podrem gaudir 
dels millors espectacles de Rumba, versions i els hits de sempre, amb cançons 
per tots els gustos i versatilitat musical. L’especialitat de Beto Tejada és ajuntar 
temes un rere l’altre “Medley” que fa mantenir el ritme i el no parar de ballar. 
L’agrupació Beto Tejada està formada per músics de variades influències musicals: 
des de la Rumba, passant pel Rock i Pop nacional i internacional dels 60, 70, 80 
i 90. Un repertori amb influències d’Antonio Flores, Kiko Veneno, Peret, El Gato 
Pérez, Delinqüentes, Los Chunguitos, Serrat, sabina, El Último de la Fila, Elvis 
Presley, Jerry Lee Lewis, Buenavista Social Club, Maná, el kanka, Alaska, Camilo 
Sesto, entre altres. 
Beto Tejada ha actuat a les festes de Gràcia i Poble Nou de Barcelona durant tres 
anys consecutius, també a l’Albi, Senterada, Sant Andreu de Llavaneres, i molts 
municipis més.
Format d’agrupació musical amb una banda completa amb 7 integrants: Guitarres, 
veu, cors, percussió, trompeta, baix i piano. 
Activitat per a tots els públics

PROGRAMA DE FESTA MAJOR 2021 11.30 h  Església de Sta Maria del Vilar
MISSA SOLEMNE

I en sortir de missa, la colla gegantera i grallera de Castellbell i el vilar ens 
oferirà una ballada del gegant i geganta del nostre poble, el Pepet i la Roseta.

12.30 h. Jardins de Casademont (El Vilar)
AUDICIÓ DE SARDANES A CÀRREC  
DE LA COBLA LA NOVA DEL VALLÈS

Aquesta formació musical va sorgir a finals de l’any 92 de la iniciativa conjunta 
d’una sèrie de músics vinculats a altres cobles amb la fita comuna d’assolir 
un major nivell musical en la interpretació de la sardana, i ampliar les seves 
possibilitats interpretatives en l’execució de qualsevol tipus de composició per 
a cobla. Tal fou l’empenta que portaven que només en un parell de mesos, 
exactament el 17 de gener de 1993, es feia la seva presentació oficial en el 
prestigiós Gran Hotel de Sitges. Actualment la direcció de la cobla és a càrrec 
del mestre Joan Gómez, ben conegut en el món de les cobles i en general de 
la música tradicional catalana, tant en les seves facetes d’instrumentista com 
de director.
Activitat per a tots els públics

13.00 h. Jardins de Casademont (El Vilar) 
ESPAI VERMUT DE FESTA MAJOR

A càrrec de CEPS I MANDUCA
Activitat gratuïta per a tots els públics

22.30 h. Poliesportiu Municipal
TEATRE “CANTAR LAS 40”

Cantar las 40 és un espectacle entre el cabaret, el stand-up i el discurs 
crític, en una comèdia musical amb cançons de les quatre últimes dècades.
Cantades en ordre cronològic, serveixen de fil conductor per explicar, entre 
cançó i cançó, des del que passava en el nostre país al que vèiem al cine o 
a la tele, fins a experiències personals. Vivències, al cap i a la fi, que tots 
hem passat d’una manera o altra, buscant així els llaços entre intèrpret i 
espectador. Emociona’t i riu a riallades amb aquesta comèdia per superar la 
crisi dels 40 anys a cop de cançons de George Michael, Antonio Vega, Ala-
nis Morissette, Spice Girls, Presuntos Implicados, Mecano, Shakira, Manu 
Chao, Amaral, Sia o Pablo López. Un repàs de la història del cinema, la 
televisió i la música en una festa d’aniversari que no oblidaràs.
Activitat per a tots els públics
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