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6, 7, 8, 9, 10 i 11
de setembre

PORTADA:  Aleth Ramis Puig



Salutació del Sr. Alcalde

Benvolguts veïns i veïnes, 
amigues i amics de Castelldans.

Sembla com si fos una nova etapa, 
una represa de la vida quotidiana 
al nostre poble i al món sencer, 
un abans i un després. Aquest 
any ha estat força intens al nostre 
poble: Hem d’estar especialment 
orgullosos de la inauguració del 
Centre de Serveis, que ja funciona 
gairebé a ple rendiment per a 
la nostra gent gran i que també 
volem que sigui un centre del 
que en puguin fer ús totes les 
associacions del poble.  
Aquest estiu, del que recordarem 

con uns dels més calorosos, des 
de l’Equip de Govern hem decidit 

tornar a apostar per les activitats 
lúdiques per a totes les edats, i 
estem contents que la gent hagi 
omplert les nostres terrasses, la 
plaça, la sala, el pavelló. La diversió 
ha tornat als nostres carrers.
I per Festa Major, el referent i 

termòmetre que mesura els ànims 
i l’empenta d’un poble, no podíem 
quedar-nos enrere, i us hem 
preparat un programa adreçat a 
tots el públics, per tornar a omplir 
els carrers d’il·lusió, per reunir les 
famílies al voltant de la cultura i la 
diversió, la música i l’espectacle. 
Per acomiadar-nos d’ aquest estiu 
i de les onades de calor com cal.
Gaudiu de la Festa Major!

Dimarts 6 de setembre
• 21:00h al pavelló – Escala en Hi-Fi.

Organitza: Grup de joves Lo 
Portal de Castelldans

• 22:30h a la plaça - Llonganissada 
popular. Organitza: UE 
CASTELLDANS

• 23:30h – Focs artificials d’inici de 
Festa Major. 

A continuació, a la sala, Inauguració 
barra jove amb DJ Nis i DJ 
Tanguetes. 

Dimecres 7 de setembre
• 11:30h - Repic de campanes dels campaners de 

Les Borges Blanques. A continuació, 
missa de Festa Major. 

• 12:30h a la plaça - Sardanes amb la Cobla Tàrrega.
• 17:00h al pavelló - Taller ‘Amor i Bon Tracte’ contra 

les violències sexuals (edat recomanada: a 
partir de 14 anys). Organitza: Oficina jove 
de les Garrigues i Associació de joves lo 
portal.



Co
bl

a 
Tà

rr
eg

a

Marc Anglarill

Cafè Trio

• 18:30h a la plaça - Musical infantil amb 
Marc Anglarill.

• 19:00h al Centre de Serveis. Obertura de 
l’exposició “El vestit amb el que 
em vas treure a ballar” de la 
Digna Gros Piqué. 

• 20:30h al pavelló – Ball de tarda amb la 
Selvatana.

• 00:30h al pavelló – Concert de nit amb la 
Selvatana.

• 02:00h al pavelló – DJ Nis i DJ Tanguetes.

Dijous 8 de setembre
• 12:00h al passeig – Festa de l’escuma.
• 17:00h al passeig – Fustes i fustetes.
• 20:30h a la plaça – Ball de tarda amb Cafè Trio.
• 23:30h a la plaça – Concert amb Cafè Trio.
• 01:00h al pavelló – Nit jove amb: 
 Tremendos
 i DJ LARO.

Divendres 9 de setembre
• 11:30h - Missa pels difunts de l’any. 
• 11:00 a 13.00h al passeig - Inflables.
• 17:00h a la pista de voleibol platja, 

a la zona esportiva – Holi 
Party (festa dels colors)

• 17:00 a 20:00h al passeig – 
Inflables.



• 20:00h al Centre de Serveis. Explicació de l’exposició 
“El vestit amb el que em vas treure a 
ballar” de la  Digna Gros Piqué. 

• 20:30h a la plaça – Ball amb La Band Gogh.
• 22:00h al pavelló – Sopar del jovent.
• 23:00h a la plaça – Espectacle casteller amb 

Els Falcons de Vilafranca.
A continuació, a la plaça, Concert de nit amb 

La Band Gogh. 
• 01:00h al pavelló – Nit jove amb el grup 

de versions Band The Cool, el 
cantautor lleidatà Baya Baye, 
i DJ Matt Lasong.

Dissabte 10 de setembre
• 12:30h a la plaça – Vermut musical amb 

Kisstian Show.
• De 16:00h a 19:00h al carrer la Font – 

Tobogan gegant.
• 18:00h al camp de futbol municipal – 
 Trofeu Emili Amill entre la UE 

Castelldans i CF Vallfogona de 
Balaguer.

• 20:00h al Centre de Serveis. Explicació de 
l’exposició “El vestit amb el que em vas 
treure a ballar” de la Digna Gros Piqué. 

• 20:30h al pavelló – Ball de tarda amb Junior’s.                  
• 00:00h a la plaça – Espectacle de foc.
• 01:00h al pavelló – Ball de nit amb Junior’s, 

DJ Monxo, DJ Blazy i Xaranga 
Bsumeta.

Junior’s

Els Falcons de Vilafranca



Diumenge 11 de setembre
• 18:00h a la Sala de la Llar – Cinema amb 

‘Aline’.
• 20:30h a la plaça – Concert de música 

catalana amb Cristian Mòdol.

Exposició “El vestit amb el que em vas 
treure a ballar”. Exposició de vestits a 
càrrec de l’artista local Digna Gros Piqué. 
En aquesta petita exposició, l’artista reuneix peces de roba confeccionades per 

ella, al llarg del temps, i també aprofita 
teixits que s’havien quedat oblidats dins 
d’un bagul per fer-ne noves creacions. 
És un homenatge als vestits de ball de 
tarda, de les festes majors de poble, on l’esdeveniment i la indumentària per l’ocasió prenien gran importància. 

Explicació: Div. 9 i diss. 10 a les 20.00h.Horaris: del dimecres 7 al dissabte 10 de 
setembre de 19.00h a 21.00h. Lloc: Centre de Serveis de Castelldans.

@esteparia

#castelldansestademoda 


