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INFORMACIÓ D’INTERÈS
DURANT TOTA LA FESTA MAJOR

EXPOSICIÓ:

Antics documents del
Casino Castellarenc
Durant els dies de la Festa Major s’exposarà un recull d’antics
documents envers el Casino Castellarenc.
L’exposició es podrà visitar de manera gratuïta al mateix Casino
Castellarenc, de 8 a 20 h.

VENDA DE TIQUETS i
RENOVACIÓ DE CARNETS DE SOCIS
Preu tiquets Tractor Beer: 3€ socis / 5€ no socis
Preu tiquets Arrossada Popular: 3€ socis / 5€ no socis
La venda dels tiquets per la Tractor Beer i per l’Arrossada Popular es
realitzarà al Casino Castellarenc el dilluns, 5 de setembre, de 19 a 21 h.
Els tiquets restants es vendran el mateix dia de l’acte.
Per obtenir el preu bonificat dels tiquets caldrà ensenyar el
carnet de soci vigent.

SALUTACIÓ DE L’ALCALDE
BONA FESTA MAJOR!
S’apropa el final de l’estiu, el retorn a l’escola, i s’inicia el camí
cap a la tardor; però no sense abans celebrar la darrera de les
Festes Majors del nostre municipi. A Castell d’Aro estem de
Festa! I gràcies al munt d’actes i activitats que l’Associació
Casino Castellarenc ens ha preparat per el gaudi dels més
petits fins als més grans, tots podem formar part d’aquest
moment de celebració.
És l’hora de sortir al carrer i compartir amb familiars,
amics, veïns i coneguts aquests dies de festa, que conjuguen
elements per la mainada com animacions infantils, inflables, o la festa de l’escuma,
amb elements tradicionals com les havaneres i les sardanes, amb d’altres que posen
la nota més imaginativa com la Tractor Beer. Tot ben amenitzat amb grups com la
Orquestra Selvatana, Tutu-Keke, Di-Versiones o Hotel Cochambre, en una Festa que
en aquesta edició va de dimecres 7 a diumenge 11 de setembre, i que tindrà la Plaça
Poeta Sitjà com a epicentre festiu.
Que aquesta gran Festa Major faci que els que l’heu gaudit des del primer dia us hi
sentiu feliços de tornar-hi, i que els que aquest any la descobriu us sentiu a casa vostra.
Us convido, doncs, a viure intensament la Festa Major de Castell d’Aro, amb alegria col.
lectiva, amb els nostres costums i tradicions, amb la convicció que a través de la festa
expressem una vegada més allò que som, i que ens permetrà sens dubte assolir gran
fites per construir plegats un poble millor.
Des de la Casa de la Vila us desitjo molt bona Festa Major, en nom de totes les regidores
i tots els regidors de l’Ajuntament.
Que tingueu una molt bona Festa Major! Visca Castell d’Aro!
Maurici Jiménez, alcalde.

DIMECRES, 7 DE SETEMBRE
19 h - Plaça Poeta Sitjà

PREGÓ de FESTA MAJOR
A càrrec de Concepció Vergeli Albertí
19.15 h - Plaça Poeta Sitjà
Concert “Les dones de la meva vida”, amb

ELENA GADEL i
MARTA ROBLES
22 h - Plaça Poeta Sitjà
Havaneres amb

PEIX FREGIT

Excepte les inscripcions, tots els actes són gratuïts. En cas de pluja els actes es realitzaran a la Sala Polivalent.

DIJOUS, 8 DE SETEMBRE
De 10 a 13 h - Plaça Poeta Sitjà

INFLABLES

Tobogan, Multijocs inflable, Caseta de boles,
llits elàstics i Palo Loco

12 h - Església de Santa Maria

MISSA SOLEMNE

concelebrada amb els mossens de l’Arxiprestat.
En acabar la missa, tot seguit, actuació de Lírica del baix

PAU LLENSA

17 h - Plaça Poeta Sitjà

FILIBUSTERS
Actuació de circ

19 h - Plaça Poeta Sitjà

SARDANES

Inauguració d’una sardana inèdita composada per l’Orquestra
Selvatana anomenada “Casino Castellarenc 1888”

22.30 h - Sala Polivalent
Concert i ball amb

ORQUESTRA SELVATANA
El trenet circularà d’11 a 13 h - Antiga Estació
Excepte les inscripcions, tots els actes són gratuïts. En cas de pluja els actes es realitzaran a la Sala Polivalent.

DIVENDRES, 9 DE SETEMBRE
17 h - Plaça Poeta Sitjà

ADAN XOU
Actuació infantil

19 h - Sortida de la plaça Poeta Sitjà

TRACTOR BEER

Amb la xaranga XINO XANO i la carrossa de la
BANDA DEL PATI + DJ KAI, en un recorregut per tot el poble

19.30 a 1 h

FOOD TRUCKS
Burguers, pizza i creps

22 h - Plaça Poeta Sitjà
Concert de

TUTU-KEKE
24 h - Plaça Poeta Sitjà
Concert de

DI-VERSIONES
Excepte les inscripcions, tots els actes són gratuïts. En cas de pluja els actes es realitzaran a la Sala Polivalent.

DISSABTE, 10 DE SETEMBRE
9 h - Sala Polivalent

MARXA DE L’ESCURÇÓ
Vegeu informació en pàgines següents

12 h - Sala Polivalent

DANSA URBANA

A càrrec de One Unity i Mistreet dance Studio

13.30 h - Sala Polivalent

ARROSSADA POPULAR
Pel chef Cornetes

16 h - Sala Polivalent

CROSSFIT

Exhibició per part de Crossfit 77 Feet Costa Brava

16 h - Bosc del Pessebre Vivent

CURSA INFANTIL BTT
Vegeu informació en pàgines següents

Des de les 12h fins les 17h
Tot el matí i migdia amenitzat per CostaBravadjs
El trenet circularà d’11 a 13 h - Antiga Estació
Excepte les inscripcions, tots els actes són gratuïts. En cas de pluja els actes es realitzaran a la Sala Polivalent.

DISSABTE, 10 DE SETEMBRE
19 h - Sala Polivalent

“QUE PETI LA PLAÇA”
Actuació infantil amb la companyia XIP XAP

19.30 a 1 h

FOOD TRUCKS
Burguers, pizza i creps

21.30 h - Plaça Poeta Sitjà
Actuació de

PAU DE PONS
23 h - Plaça Poeta Sitjà
Concert

HOTEL COCHAMBRE
+
DJ Carlos Selektah
El trenet circularà d’11 a 13 h - Antiga Estació
Excepte les inscripcions, tots els actes són gratuïts. En cas de pluja els actes es realitzaran a la Sala Polivalent.

DIUMENGE, 11 DE SETEMBRE
9.30 h - Sortida de la plaça Poeta Sitjà

PUJADA A LA FONT
DEL FERRO
17 h - Plaça Poeta Sitjà

FESTA HOLI i DE L’ESPUMA
19 h - Plaça Poeta Sitjà

GOSPEL D’ARO
20.30 h - Plaça Poeta Sitjà
Monòleg a càrrec de la companyia

IMPROSHOW
22 h - Plaça Poeta Sitjà

ESPECTACLE PIROTÈCNIC
Exhibició de focs davant l’església de Santa Maria i
castell de focs des del castell de Castell d’Aro,
a càrrec dels Diables d’en Pere Botero

El trenet circularà d’11 a 13 h - Antiga Estació
Excepte les inscripcions, tots els actes són gratuïts. En cas de pluja els actes es realitzaran a la Sala Polivalent.

MARXA DE L’ESCURÇÓ
DISSABTE, 10 DE SETEMBRE

11a MARXA
DE L’ESCURÇÓ
Dos circuits
Volta popular de 9 km i 332 m+
Volta de 13 km i 574 m+

De les 7.30 a les 8.30 h
Inscripcions presencials i entrega de dorsals.
Porteu els diners justos, també es podrà fer transferència. Per les
inscripcions presencials no es garanteix obsequi
9 h - Sortida Sala Polivalent Castell d’Aro
Preus:
Anticipades: Volta curta 10 € (socis 8 €) i Volta llarga 15 € (socis 10 €)
Presencials: Volta curta 13 € (socis 10 €) i Volta llarga 18 € (socis 13 €)
Informació i inscripcions:

https://ccplatjadaro.wixsite.com/marxadelescurco
Avituallaments líquids i fruita i
obsequi per als 200 primers participants
Més info a Instagram i Facebook Club Ciclista Platja d’Aro
@ccplatjadaro

CURSA BTT
DISSABTE, 10 DE SETEMBRE

CURSA BTT
INFANTIL
Cursa no competitiva per a nenes i
nens de 6 a 12 anys
Berenar i obsequi per a tots els participants
De les 15.30 a les 16 h
Inscripcions presencials i gratuïtes a la Pineda del Pessebre
16 h - Sortida de la cursa

Obligatori que cada participant vingui acompanyat d’un adult
Més informació:

Instagram i Facebook Club Ciclista Platja d’Aro
@ccplatjadaro

Bona
Festa Major
2022!!!

