FESTA
MAJOR
CASTELLOLÍ
DE

1, 7, 8 i 9

de maig

Benvolguts/es castellolinencs i castellolinenques,
Primer de tot, voldria enviar un missatge d’escalf a totes les persones que
han patit en primera persona les conseqüències de la Covid19, i en especial
als familiars que han perdut un ésser estimat. Us enviem força i ànims pels
moments de dificultat, i ens posem a disposició per ajudar-vos en tot allò
que us sigui necessari.
Fa més de tretze mesos que vivim una greu crisi sanitària i econòmica que
ens han obligat a restringir la nostra llibertat de moviment. Tot i les dificultats, una vegada més, el comportament de Castellolí ha estat exemplar, ha
sortit el millor de totes nosaltres, la responsabilitat, la solidaritat, la unió i
el treball en equip. Moltes gràcies a tothom per haver-ho fet possible.
Afortunadament, gràcies a l’arribada de les vacunes, ja veiem la llum al
final del túnel. Mentrestant, però, cal precaució, i també gaudir dels bons
moments que puguem compartir plegats, sempre amb les corresponents
mesures de protecció individual i col·lectiva, preservant la seguretat de les
persones per damunt de tot. Així és com ho farem durant aquesta Festa
Major.
L’any passat no vam poder celebrar la Festa Major com calia, ni amb motiu
de la nostra patrona Mare de Déu del Roser ni tampoc el darrer cap de set-

mana d’agost a Sant Feliu de la Vall. Però aquest any sí: estem preparats,
ens ho mereixem i ho farem amb total seguretat i protecció.
Vull aprofitar aquestes línies per donar les gràcies al lideratge del Regidor de Festes i Esports el David Arana i a tot el seu equip de la Comissió
de Festes (Montse, Toni’s, Asun, Xavi, Álvaro, Ma Glòria, Quim, Alexis i
Sílvia), per preparar-nos una programació adaptada a la nova situació tot
mantenint l’esperit i la tradició.
Gracies al nostre grup de Teatre de Castellolí, per representar-nos l’obra
“El crèdit”, al Joan Miquel i al Gerard Noguera.
Gracies als nostres veïns, a en Josep Guixà Jorba per mostrar-nos la seva
exposició única d’arcs fets per tot “un mestre paleter”, i finalment, al
pregoner d’enguany, al veí Joel Jorba Pelegrí pel seu pregó en toc d’humor
realitzat i recitat durant el confinament al seu terrat, altament esperat.
En definitiva, gràcies a tothom que ho fa posible, ja sigui organitzant-ho
o participant-hi, sempre amb actitud positiva i responsable preservant la
nostra salut.
Esperant la festa, per poder retrobar-nos, compartir, riure i gaudir-la plegats, us desitgem molt bona Festa Major 2021!
Alcalde de Castellolí i equip de govern

PROGRAMA
D’ACTES

1

maig

dissabte

10:30H | SORTIDA DES DE DAVANT DE
L’AJUNTAMENT

let’s clean up europe
Inscripcions a l’Ajuntament, a l’APP de
l’Ajuntament o a www.castellolí.cat

18:00H | LA BRILLANTE

taller sobre el
malbaratament
alimentari
Inscripcions a l’Ajuntament, a l’APP de
l’Ajuntament o a www.castellolí.cat

8

maig

dissabte

10:00-20:00H | PISTA PUMPTRACK

7

maig

divendres

19:00H | DAVANT DE L’AJUNTAMENT

pregó institucional

a càrrec de la Doctora i la Infermera, l’Elisenda
Florensa i l’Adela Claramunt

TOT SEGUIT | DAVANT DE L’AJUNTAMENT

pregó festiu

a càrrec d’en Joel Jorba, veí del municipi.

20:00H | ESGLÉSIA VELLA

actuació musical amb el
grup “cafè trio”
La Laura ens oferirà servei de bar.

masterclass
de pumptrack i
cronometratge lliure

A càrrec de l’Associació Esportiva “A tot i amb
tot”

10:00H | PL. DE LES ESCOLES

xocolatada popular
11:00H | PL. DE LES ESCOLES

actuació infantil amb el
grup “lali begood”

18:00H | LA BRILLANTE

teatre: “el crèdit”

12:00H-14:00H | SORTIDA DES DE LA
PL. DE LES ESCOLES

visita guiada a les
construccions de
cal guixanet

ubicades al costat del Restaurant el Marino. El
desplaçament es farà en carruatge de mules, la
parada estarà situada a la plaça de les Escoles.
Hi haurà un petit refrigeri per tothom.

14:00H-15H | PEL POBLE

recorregut amb
carruatge pels carrers
del poble

El Grup de Teatre La Brillante presenta l’obra
El Crèdit. Reserva l’entrada a través de l’App de
l’Ajuntament. Preu: 5€ a pagar a taquilla. La
recaptació serà per la Campanya Solidària de
Sor Lucía Caram.

20:00H | PISTA POLIESPORTIVA

concert de festa major
amb el grup “la cosa
nostra”
Servei de bar a càrrec de la Laura.

9

maig

diumenge

10:00H | PEL POBLE

gimcana familiar
11:00H | ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ

missa de festa major
12:00H | PL. DE LES ESCOLES

entrega de detalls pels
nadons
TOT SEGUIT | SORTIDA DES DE LA PL.
DE LES ESCOLES

cercavila

Amb els Gegants de Castellolí, el grup de
Gralles i la xaranga Ho Peta Street Band.
Recorregut pel poble.

19:00H | LA BRILLANTE

teatre: “el crèdit”
El Grup de Teatre La Brillante presenta l’obra
El Crèdit. Reserva l’entrada a través de l’App de
l’Ajuntament. Preu: 5€ a pagar a taquilla. La
recaptació serà per la Campanya Solidària de
Sor Lucía Caram.

21:00H | PL. DE LES ESCOLES

ressopó amb fartons i
cava
22:00H | PL. DE LES ESCOLES

focs de comiat de la
festa major 2021
És obligatori l’ús de
mascareta en tots els actes
programats i seguir les
recomanacions per evitar el
contagi de la Covid-19.
Amb el suport de:

