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Festa Major 2022 de Castellví de Rosanes

I la col·laboració de

APECRO

Associació Amics dels Reis 
de Castellví de Rosanes

Trial Club Castellví

I de totes les persones, entitats i comerços que fan possible totes les activitats 
programades. A totes elles, moltes gràcies.               www.castellviderosanes.cat

Amb el suport de



Salutació de l’alcalde
Benvolguts veïns i veïnes de Castellví,
Després de dos anys de pandèmia que han presentat moltes dificultats, especialment 
pel que fa a la interacció social, anem recuperant la normalitat i enguany podrem 
gaudir de la nostra Festa Major en el seu format habitual. Els carrers de Castellví es 
tornaran a omplir d'activitats festives, cultura i espais de retrobament. Entomem 
aquesta Festa Major amb molta il·lusió i empenta.
Us convido a participar de totes les activitats que s'han programat i espero que les 
pugueu gaudir amb la família, amics i veïns.
Vull aprofitar per donar les gràcies a totes les entitats, associacions, comerços, empre-
ses, treballadors/ores i persones a títol particular que col·laboren a fer possible la nostra 
festa gran. I també a tots els i les participants del concurs de cartells i felicitar a Maria 
Moreno Canals, la guanyadora del concurs amb l'obra que ara mateix teniu a les vos-
tres mans. Gràcies també a totes aquelles persones que participeu a la Festa Major; 
entre tots i totes farem que la festa d'enguany llueixi més que mai. 
Molt bona Festa Major 2022!!
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CAMINADA pels miradors de Castellví
SORTIDA DES DE LA PLAÇA DEL POBLE
HORA: 10.00
Caminarem pel bosc per visitar diferents miradors, tant turístics com naturals. 
Porteu calçat adequat i ben subjecte, gorra i bastons si us calen. També entrepà 
per esmorzar i aigua suficient. Ruta circular. Tornarem pel camí de les Fontetes. 
Durada aproximada 2h30’

CONCERT: música de cinema i de festa major
ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL
HORA: 18.00
Lorién Santana a l’orgue i Carles Raya a la trompeta interpretaran un repertori 
farcit de conegudes bandes sonores de cinema i cançons populars i de festa 
major. Taquilla inversa: entrada gratuïta i doneu la voluntat al final del concert.
Organitza: parròquia de Sant Miquel de Castellví de Rosanes
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de maig26 SÍLVIA SOLER: tertúlia literària amb l'autora

SALÓ DE PLENS
HORA: 18.30
L’escriptora serà a Castellví per comentar amb els lectors/ores la 
seva novel·la ‘Nosaltres, després’. 
Una activitat en el marc del Club de lectura de Castellví amb el 
Bibliobús La Mola, la regidoria de Cultura i el suport de la Insti-
tució de les Lletres Catalanes - Generalitat de Catalunya.
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BALCÓ DE L’AJUNTAMENT
HORA: 21.30
El tret de sortida a la Festa Major 2022! 
Aquest any sí, tothom a la plaça!

SOPAR de germanor
PLAÇA I CARRERS ADJACENTS
HORA: 21.45

Cadascú amb el seu menjar i beure. Barra a càrrec d’una entitat local.
TIQUETS SOPAR: 1 euro/persona (reserva taula i cadira). Recollida del 19 al 26 de maig a 
l’Ajuntament i el 24/05 al Centre Cívic C. Sunyer i Valldaina en horari d’atenció administrativa.

BALL I FESTA AMB DJ
A LA PLAÇA
HORA: 23.00 APROX.
Arriba a Castellví el show 
‘Hits de la teva vida’
No tens excusa per no ballar: des dels 
clàssics de Festa Major a les cançons 
més festeres. Mou-te fins la matinada!

BUS CAN SUNYER I VALLDAINA
Si vius a Can Sunyer i Valldaina i vols venir a sopar 
sense haver de conduir, hi haurà servei de bus. 
Places limitades amb reserva fins al 26/05/2022 
(a l’Ajuntament per telèfon o al Centre Cívic la 
tarda del 24/05/2022 de 18 a 21h).
Sortida des del Centre Cívic: 20.30h
Tornada des del nucli antic: 02.00h
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CONCURS de paelles i 
fideuades i DINAR POPULAR
PISTA DEL CCR
HORA INICI CONCURS: 12.30
CONCURS. Inscripcions fins al 26/05 a l’Ajunta-
ment. L’Ajuntament es farà càrrec d’un màxim 
de 30€/participant d’ingredients. Consulteu 
condicions en fer la inscripció. Places limitades.
HORA DINAR: 14.00 
Tiquets del 19/05 al 26/05 a l’Ajuntament i el 
dia 24/05 al Centre Cívic de Can Sunyer o fins a 
exhaurir-se. Preu: 3 €/persona (sense beguda). 
Servei de barra a càrrec d’una entitat local.

TRAMPOLINADA infantil i jove
PATI DE L’ESCOLA
HORA: DE 18.00 A 21.00
NOU FORMAT amb jocs tecnològics i esportius. 
Prova la teva habilitat, punteria i reflexos!

NIT JOVE amb TÀRRACO SURFERS
PLAÇA DEL POBLE
HORA: 23.30
VERSIONS i FESTA A DOJO amb un 
concert únic! Joan Reig (Els Pets) i David 
Muñoz ‘Gnaposs’ (Jarabe de Palo) formen part 
d’aquest esbojarrat conjunt de romans amb 
esperit de surf rock, ganes de festa i un reper-
tori de versions que et faran saltar i ballar. 
Acabarem la nit amb el DJ Pablo Picón. 
Barra a càrrec d’una entitat local.

FIRA de l'agricultura, el comerç i 
les entitats i CULTURA POPULAR

PLAÇA DEL POBLE
HORA: DE 10.00 A 14.00

Parades d’entitats, productes KM0, artesania...
La cultura popular arribarà amb els Gegants de 
Sant Feliu, que també trauran a la plaça els 
gegants i el gegantó de Castellví de Rosanes. 

JUGATECA del Medi Ambient
C. CÍVIC CAN SUNYER I VALLDAINA
HORA: D’11.00 A 13.00
Farem de biòlegs amb una passejada per 
l’entorn. Descobrirem plantes i animals.

TARDA EN FAMÍLIA: màgia i més
PISTA DEL CCR
HORA: 18.30
Espectacle de màgia ‘Hocus Pocus’ seguit
de sessió de Festa familiar amb Dj’n’kids

BERENAR-SOPAR a peu dret
PISTA DEL CCR
HORA: 20.30

CORREFOC i final de festa
SORTIDA DES DEL C. FONT
HORA: 21.30
Amb els Diables de Sant Andreu. Recorregut i 
consells de seguretat al full adjunt al programa.

BARRA per SOPAR (entrepans)
PLAÇA DEL POBLE des de les 21.00h

Amb barra a càrrec d’entitat local tota la tarda.

Adrià Camino Fideu


