


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 puguem gaudir d’una 
festa saludable i amb respecte.
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*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, Protecció Civil, Família Casademon, Futbol Sala 
Castellbell, Colla Gegantera i grallera.

L’Ajuntament vol agrair a totes les entitats, associacions i particulars que voluntàriament fan 
possible la Festa Major 2022.

@AjCastellbell
@castellbellielvilar
@AjuntamentCastellbellielVilar



UNA FESTA MAJOR A LA RECERCA  
DEL TEMPS PERDUT

Després d’aquests dos anys de superar onades pandèmiques, ens queda el record de 
temps d’incertesa i l’ànima d’haver perdut moltes oportunitats. Per això, enguany sortim 
a la Festa Major per recuperar records i allò perdut durant la pandèmia. Col·lectivament, 
com a poble, no hem pogut gaudir de molts actes, com són carnestoltes, cap d’any, cas-
tanyada, i molts més.

Per tant, us convidem a gaudir d’ aquests viatges temporals. “L’obra d’art”, escriu Marcel 
Proust, “és l’únic mitjà per retrobar el temps perdut”. Nosaltres podem retrobar aquest 
temps en els diferents actes que us hem preparat amb molta il·lusió.

D’entrada tindrem una visita molt especial, la de l’Il·ltre. Alcalde d’Ibros (Jaén), En Juan 
Matías Reyes Mendoza. Volem fer un reconeixement a totes les famílies que van venir 
majoritàriament a treballar a Manufacturas Borrás i després a Torcidos Ibéricos. Van dei-
xar el seu poble i han fet arrels a Castellbell i el vilar. És evident que som pobles germans.

També viatjarem a l’ànima d’Indústries Burés, sentirem el batec de fàbrica i ens emocio-
narem amb algunes imatges.

Són fets històrics i records que ens han marcat com a poble, i cal tenir-ho sempre present.

Però retrobar el temps també és gaudir-lo, i recuperar aquelles festes amagades per 
la pandèmia és un repte prou engrescador. De la cercavila en fem un carnestoltes, de 
l’agosarat Dj Cabaret un Cap d’any calorós i de la castanyada en portem una vesprada 
misteriosa. 

I el temps també és donar veu, i que tothom tingui el seu espai. Així que uns pregoners 
xics, l’Alis i el Lluc donaran el tret de sortida a aquesta Festa Major. Ells són els represen-
tants del nostre futur. Parlaran en nom de molts nens i nenes que han hagut de viure la 
seva infantesa amb fets històrics que sempre recordaran. I els joves també són poble i cal 
que els hi dediquem una part important de la festa, amb música i aventura.

No us perdeu aquesta Festa, recuperem junts les festes perdudes, retrobem-nos uns a 
d’altres per gaudir del temps que ens toca viure, de forma respectuosa i també amb paci-
ència, que per això és la Festa Major!

Una forta abraçada i Molt Bona Festa Major!

Montserrat Badia Moreno
Alcaldessa



10 D’AGOST    DIMECRES
10.30 a 13.30 h.
INFLABLES A LA PISCINA I PORTES OBERTES

19:00h. 
MERCAT XIC (self-service)
Al pati de l’escola Jaume Balmes
Per agafar forces pel concert us hem preparat un mercat xic amb temptacions dolces i 
saludables. Amb el tiquet que podreu adquirir tindreu l’opció de preparar-vos un bon mos 
(fruita, pastisseria, mos salat i gominoles) per un berenar/sopar.
Cal treure tiquet (2 €) per Entrapolis o a l’OAC

19.30h. 
PREGÓ INFANTIL A CÀRREC DE L’ALIS I EL LLUC
Al pati de l’escola Jaume Balmes
Enguany L’Alis i el Lluc, germans i castellvilarencs, alumnes del Jaume Balmes i amb 
moltes inquietuds esportives i de participació. De segur que ens faran un pregó molt 
interessant.

20:00h. 
CONCERT  INFANTIL amb  AMBAUKA 
Al pati de l’escola Jaume Balmes
    • Concert gratuït

22:00h. 
ACAMPADA  INFANTIL “FEM BIVAC”
i GIMKANA LLÀGRIMES DE ST. LLORENÇ 
Al pati de l’escola Jaume Balmes
Cal Inscripció a l’espai Salamandra a la Piscina Municipal
    • Preu: 3€
    • Edat (de 6 a 15 anys)



11 D’AGOST    DIJOUS
10:00h. 
TALLER CREATIU 
FEM EL VENTALL DE FESTA MAJOR!
A l’antiga Biblioteca Maria Malla, al carrer Joan Grau
• Taller gratuït
• Inscripció prèvia a Entrapolis

17:00h. 
FEM SLIME 
A l’espai Salamandra de la Piscina Municipal

19.30h. 
PROCLAMACIÓ DE LA PUBILLA I L’HEREU 2022
A la Pl. de Lluís Companys (Burés)



11:00h.
INAGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “LA CARA NORD”
A l’Església de Sant Maria del Vilar.
De Mireia Tudela i Maria Vilarnau. Observació de la muntanya de Montserrat 
al llarg d’un any sencer.

17:00h.
“BINGO”
A l’espai Salamandra de la Piscina Municipal

18:00h.
TORNEIG DE PETANCA
A la pl. Barcelona

20:00h. 
PREGÓ A CÀRREC DE L’IL.LTRE. ALCALDE D’IBROS,  
EN JUAN MATÍAS REYES
Al davant de l’Ajuntament. 
L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i el d’Ibros (Jaén) estem en procés de fer un ager-
manament. Hem convidat al seu Alcalde perquè ens faci el pregó de la Festa Major 
per inaugurar aquest agermanament institucional. Volem fer un reconeixement a totes 
aquelles famílies que van deixar la seva terra per donar vida a les nostres fàbriques i 
que després de tants anys han consolidat les seves arrels en el nostre poble.
Tot seguit 
ENTREGA DELS DIPLOMES AL MÈRIT CIVIL 2022

20.30h.
CARNAVAL ACOMPANYATS PER PEP CALLAU
Recorregut RUA: Inici al davant de l’Ajuntament, c. del Joaquim Borràs, av. del Pare 
Claret i fi de festa davant de l’escola Jaume Balmes. 
Inscripció: Per a grups (de 5 ó més persones) i participants
amb carrossa. Fins el dimecres 10 d’agost al web municipal: 
www.castellbellielvilar.cat 
Caldrà recollir el dorsal el divendres 12 d’agost a les 19.30h a l’OAC.

12 D’AGOST    DIVENDRES



22:30h. 
SOPAR DE CARMANYOLA O CARNAVALESC 
Al bar de Festa Major
Queda totalment prohibit entrar llaunes i ampolles de vidre.

23.30h. 
CONCERT AMB PIRATAS RUMBVERSIONS
Al pati de l’escola Jaume Balmes

Es creen a Barcelona amb un 
elenc d’artistes de contrastada 
solvència en l’ escena musical, 
membres de Muchachito bombo 
infierno, Rosario, Ojos de Brujo, 
La Kinky Beat, etc.  Tot gira al 
voltant del món rumbero. Això sí, 
rumba sense etiquetes, del reper-
tori original i cançons de tota la 
vida, d’ahir i d’avui. Uneix-te a la 
vida pirata, la millor vida!

13 D’AGOST    DISSABTE

12:00h
INAGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “TEMPS DE FÀBRICA”
Temps de records a Indústries Burés
A la Fàbrica del Burés

ESPECTACLE DE DANSA “EL BATEC DE LA FÀBRICA” 
a càrrec de l’Esbart Dansaire Santvicentí
La industrialització, poderosa i imparable, transformava la plàcida vida als masos en 
rutina i grisor. Però els jornals atreuen mans i la prosperitat venç qualsevol inclemència. 
El soroll eixordador dels telers, però recorda amb incessant monotonia que el futur és un 
esperançador camí sense retorn. En acabat  hi haurà un refrigeri per als assistents.
Direcció artística: Lluís Oliveras / Coreografia: Joan Maria Segura

18:00h. 
FESTA HOLI
A la Pl. Sellarès



19.30h. 
CONCERT DE GALA AMB L’ORQUESTRA ROSALEDA
Al pati de l’escola Jaume Balmes

23.30h. 
BALL DE NIT AMB L’ORQUESTRA ROSALEDA
Al pati de l’escola Jaume Balmes

La seva trajectòria de 
més de 75 anys actu-
ant per tot Catalunya i 
l’estranger l’avala com 
una formació de prestigi 
dins l’actual panorama 
musical. Ofereix un 
viatge a través dels 
ritmes sonors. Amb la 
intenció d’arribar a tots 
els públics, interpreta 
diversos estils i gèneres 
per recordar la música 
d’ahir i d’avui, els grans 
clàssics del teatre mu-
sical i sense oblidar la 
cançó de casa nostra.

2:00h.
+ MÚSICA 
Al pati de l’escola Jaume Balmes
Continuarem ballant de la mà de DJ Pica. 

10:00h - 12:00h.
EXPOSICIÓ “TEMPS DE FÀBRICA” 
A la Fàbrica del Burés
El temps passa, el records queden, amb aquesta exposició volem fer memòria i reconei-
xement a tota una vida dedicada al tèxtil.

14 D’AGOST    DIUMENGE Tal dia com avui... 
fa 1 any



18:00h.
ESPECTACLE “POLIFACÈTIC 
2.0” A CÀRREC DE MÀGIC POL
A la Piscina Municipal
Polifacètic 2.0 és l’espectacle més polivalent del 
Magic Pol, creat per fer gaudir a un públic de 
totes les edats des del primer moment, amb jocs 
de màgia visuals, participatius i còmics. Una unió 
de màgia, música i humor.

22.00h. 
CORREFOC 
AMB LA COLLA DE DIABLES ELS TRONATS I LA 
COL·LABORACIÓ DE LA COLLA DE DIABLES ELS RESISTENTS
Recorregut: Des de la plaça de Valentí Puig, c. del Joaquim Borràs, av. del Pare Claret 
fins l’escola Jaume Balmes. 
* Cal dur roba i calçat adequat (barret, mocador de coll, coll tancat, màniga llarga, roba de cotó, etc.). Tot 
el públic participant és responsable, en primer i únic terme, dels accidents que pugui patir al Correfoc. No 
és permès la participació de menors de 12 anys que no vagin acompanyats d’una persona adulta, ni portar 
quitxalla sobre les espatlles o amb cotxet. No envaïu l’espai on el grup de foc actua, ni agafeu ni destorbeu 
cap dels seus components. L’organització adverteix als participants del risc que es deriva de l’ús de material 
pirotècnic. L’organització no es farà responsable de les conseqüències que es derivin de l’incompliment 
d’aquestes normes. Si el correfoc passa pel vostre carrer assegureu-vos de tenir les finestres tancades i 
les persianes baixades. També heu de plegar els tendals i recollir la roba estesa o qualsevol objecte que 
tingueu al balcó, així com qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del correfoc (taules i cadires, 
testos amb plantes, etc.).

23.30h. 
FESTA DE CAP D’ANY AMB DJ CABARET 
Al pati de l’escola Jaume Balmes
Tot torna i la música també. Els 80’s, 90’s i 00’s estan de moda i aquesta nit gaudirem 
dels millors èxits d’aquella època. Cantaràs totes les cançons i no podràs parar de 
ballar. Mecano, Alaska, Hombres G, Madonna, Whitney Houston i un llarg etcètera ens 
esperen!



11.00h. 
MISSA SOLEMNE
A l’Església de Sant Maria del Vilar
En commemoració a la patrona del poble.

12.00h 
CONCERT DE SARDANES AMB 
LA COBLA LA NOVA VALLÈS  
I VERMUT POPULAR
Alas jardins Casademon
Entre d’altres, interpretaran la sardana 
“El Pepet i la Roseta” d’en Tomàs Gil i Membrado, 
dedicada als gegants de Castellbell i El Vilar. 
Aquesta sardana es va estrenar el 15 d’agost de 1996.

20.30h 
PERNILADA
Al pati de l’escola Jaume Balmes
Preu per tiquet: 3€ (pa amb tomàquet, pernil i beure).
El tiquet s’adquireix el mateix dia a la barra de la Festa Major.

22:00h. 
HAVANERES AMB EL GRUP ULTRAMAR
Al pati de l’escola Jaume Balmes
Ultramar és un grup dinàmic i creador, amb un estil propi caracteritzat pels cuidats ar-
ranjaments de les cançons, la variació i harmonia de les veus , i la personal interpretació 
dels temes escollits del repertori tradicional, popular i de taverna, així com de composici-
ons pròpies i d’autor contemporanis. El seu principal objectiu és fer gaudir de les hava-
neres i cançons a tot el públic assistent i amant del gènere de la cançó d´arrel marinera.
Ultramar està format per 5 components residents a les comarques dels vallesos oriental 
i occidental.
Núria Berengueras: veus solista, Guitarra i Baix 
Joan Carles Esteve: Veus Bariton/baix i Percussió 
Rafa Pino: Veu Tenor i Guitarra
Agustí Alonso: Acordió i Veu
Joan Ramón: Baix acústic, Guitarra i arranjaments

15 D’AGOST    DILLUNS



10:00h. 
MATINAL JOVE D’AVENTURA + REMULLADA
Al camp de futbol

19:00h. 
ROOM ESCAPE AL CARRER 
“EL MISTERI DE CASTELLBELL I EL VILAR”
A la Piscina Municipal
Activitat en grups de 6 persones 
Fa molts anys a Castellbell i el Vilar, concretament a la masia de Les Comes,  s’hi va 
trobar un tresor, un tupí emparedat ple de monedes d’or. Però de qui eren? Qui les va 
amagar? Les males llengües diuen que era el tresor d’un lladre i bandoler del camí Ral 
que, després d’assassinar les víctimes dels seus robatoris i de deixar-les abandona-
des al bosc, se n’anava cap a la masia de Les Comes per amagar-hi el seu botí. Però 
el van descobrir i va decidir de fugir i amagar-se pels boscos del mas del Genovès, a 
prop del Vilar.
Inscripcions a través d’ Entrapolis

22:00h. 
BANYADA NOCTURNA
A la Piscina Municipal

16 D’AGOST    DIMARTS

0:00h. 
NIT JOVE AMB DJ ÒSCAR NADAL
Al pati de l’escola Jaume Balmes
Sessió per ballar amb els grans èxits 
de la música més actual.




