DEL 7 al 12 de setembre

LA FESTA MAJOR
Benvolguts/des Castellarencs/ques,
Des de l’associació del Casino Castellarenc us volem donar la benvinguda un any més a la
Festa Major de Castell d’Aro. Festa que tots els veïns i veïnes del poble tenim marcada en
el nostre calendari particular.
Després d’un any i mig complicat i amb una situació sanitària complexa, torna la Festa
Major. Des de l’associació hem treballat per organitzar aquest esdeveniment tenint en
compte les precaucions corresponents a la normativa sanitària. Per aquest motiu, us
demanem a tots els assistents la màxima col.laboració i responsabilitat per poder seguir
celebrant la nostra festa.
Escoltant opinions des dels més petits fins als més grans hem procurat organitzar una
festa de TOTS I PER A TOTS. Una oferta musical àmplia on hi trobareu havaneres de
primer nivell amb Peix Fregit i la Neus Mar, l’Orquestra Selvatana, tota una institució al
nostre poble; Tutu-keke i la seva festa assegurada, la Bet d’OT que s’estrena al poble i els
mítics Hotel Cochambre.
A més, ampliem activitats infantils amb inflables matinals, les actuacions de Rikus,
Companyia Xip-Xap i Els SuperHerois. I moltes altres activitats com sardanes, un musical
de Disney “Gisela (OT) y el Libro Mágico”, un monòleg de Toni Moog, la pujada a les fonts i
recuperem la cursa de “l’Escurçó”.
Si voleu estar al dia dels horaris i dels emplaçaments, seguiu-nos a les Xarxes Socials de
Castell d’Aro.
Som un poble collonut i ho demostrem en les grans ocasions. La Festa Major s’ho val.
Seny, cuidem-nos i gaudim d’aquests dies plegats!

Això és Castell d’Aro!! I som Castellarencs/ques!!
Moltes gràcies a tothom!
@casinocastellerenec
Nota de l’Associació: Les activitats que es recullen en aquest programa poden ser suspeses, patir canvis d’horari,
d’emplaçament o de dia; ja sigui per causes meteorològiques o de programació
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SALUTACIÓ DE L’ALCALDE
BONA FESTA MAJOR!
Arribem al mes de setembre i això vol dir anar deixant enrere
l’estiu, un estiu que no pot acabar sense veure Castell d’Aro de
Festa Major. Una festa que ve carregada d’il.lusió, adaptada
a les circumstàncies, però que torna, igual que esperem que
puguin tornar aviat les abraçades, els petons, o les trobades
sense limitacions.
Ara fa més d’un any que les nostres vides van canviar
completament. Una situació del tot inesperada ens va fer aturar
de cop. Enguany, encara amb moltes incerteses, però també
amb molta il.lusió, arriben uns dies on el programa de festes
elaborat per l’Associació Casino Castellarenc adaptat a les normatives actuals ens farà
gaudir de nou de tot el que pot oferir el nostre poble.
Aquests dies de festa és per gaudir-los entre tots, és animar-nos els uns als altres,
compartint la il.lusió de combinar la programació tradicional com el pregó, les havaneres
o les sardanes, amb propostes que han anat arrelant els darrers anys com les animacions
infantils, la pujada a les fonts o el corre vermut. Tot amanit amb vespres i nits de música
en viu i amb el colofó de l’espectacle pirotècnic.
La Festa Major de Castell d’Aro constitueix una de les celebracions més arrelades en
el nostre poble que, aquests dies, s’obre a la participació amb la calor d’un municipi
hospitalari i amant de les seves costums i tradicions, que són un element essencial del
sentir popular dels castellarencs i castellarenques. La nostra Festa Major mostra la gran
capacitat que Castell d’Aro té en la dimensió humana dels seus veïns, a través de les
seves entitats, i que s’estén per tots els carrers i barris.
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.
Setembre de 2021

DIMARTS, 7 DE SETEMBRE
18 h - Plaça Lluís Companys

TEATRE FAMILIAR

En to d’humor, descobrirem aspectes rellevants i anecdòtics
del nucli antic de Castell d’Aro que ens explicaran la història del
poble. A càrrec de la Cia. La Minúscula
20 h - Plaça Poeta Sitjà

PREGÓ de FESTA MAJOR
20.15 h - Plaça Poeta Sitjà
Havaneres amb

NEUS MAR i
PEIX FREGIT
Cremat popular a la mitja part

Excepte les inscripcions, tots els actes són gratuïts. En cas de pluja els actes es realitzaran a la Sala Polivalent.
Arribeu amb temps. Als concerts cal portar les entrades adquirides. L’accès al recintes és limitat.

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

INFLABLES

Tobogan, Caseta de boles, Saltarín, Toro Mecànic i
2 llits elàstics (grans i petits)
12 h - Església de Santa Maria

MISSA SOLEMNE
a càrrec de Mn. Ernest Zaragoza
16.30 h - Plaça Lluís Companys

RIKUS!

Animació infantil “La Xerinola d’en Rikus”
17.30 h - Plaça Poeta Sitjà

SARDANES

Amb l’Orquestra Selvatana
2 sessions: 19.30 h i 22.30 h - Sala Polivalent

ORQUESTRA SELVATANA
Inauguració de “l’Himne a la Vall d’Aro”
del mestre Josep Mut i Benavent amb lletra d’Esther Pardo.
Serà interpretat per la Coral de la Vall d’Aro.
El trenet circularà d’11 a 13 h - Estació
Excepte les inscripcions, tots els actes són gratuïts. En cas de pluja els actes es realitzaran a la Sala Polivalent.
Arribeu amb temps. Als concerts cal portar les entrades adquirides. L’accès al recintes és limitat.

DIJOUS, 9 DE SETEMBRE
22 h - Sala Polivalent

GISELA Y EL
LIBRO MÁGICO

Musical de Disney a càrrec de Gisela d’OT

Excepte les inscripcions, tots els actes són gratuïts. En cas de pluja els actes es realitzaran a la Sala Polivalent.
Arribeu amb temps. Als concerts cal portar les entrades adquirides. L’accès al recintes és limitat.

DIVENDRES, 10 DE SETEMBRE
17 h - Plaça Poeta Sitjà

ANIMACIÓ INFANTIL
A càrrec la companyia Xip-Xap, que presentarà
l’espectacle Pirates de secà!
20 h - Plaça Poeta Sitjà

TONI MOOG
Monòleg “Fortnique”

22.3o h - Plaça Poeta Sitjà

TUTU-KEKE

Excepte les inscripcions, tots els actes són gratuïts. En cas de pluja els actes es realitzaran a la Sala Polivalent.
Arribeu amb temps. Als concerts cal portar les entrades adquirides. L’accès al recintes és limitat.

DISSABTE, 11 DE SETEMBRE
9.30 h - Inici a la Plaça Poeta Sitjà

PUJADA A LES FONTS DE CASTELL D’ARO
A càrrec de Jaume Ramot amb el grup Natura Sterna
11.30 h - Plaça Lluís Companys

HOMENATGE A LLUÍS COMPANYS
17 h - Plaça Poeta Sitjà

SUPERHEROIS

Animació infantil “La Gran Aventura”
20 h - Plaça Poeta Sitjà

BETH

Concert “Origen”
22 h - Castell

ESPECTACLE PIROTÈCNIC
Des del Castell, per veure des de casa.
A càrrec dels Diables de Pere Botero
22.30 h - Plaça Poeta Sitjà

HOTEL COCHAMBRE
El trenet circularà d’11 a 13 h - Estació
Excepte les inscripcions, tots els actes són gratuïts. En cas de pluja els actes es realitzaran a la Sala Polivalent.
Arribeu amb temps. Als concerts cal portar les entrades adquirides. L’accès al recintes és limitat.

DIUMENGE, 12 DE SETEMBRE
8 h - Sortida de la Plaça Poeta Sitjà

10a CURSA POPULAR
DE L’ESCURÇÓ
Vegeu programa a la pàgina següent
12 h - Bars de Castell d’Aro

VERMUT MUSICAL

a dos Bars/Restaurants del poble amb actuacions en directe
Toni Cayena al BANANA BLAVA
Misipband al CASINO CASTELLARENC

El trenet circularà d’11 a 13 h - Estació

Excepte les inscripcions, tots els actes són gratuïts. En cas de pluja els actes es realitzaran a la Sala Polivalent.
Arribeu amb temps. Als concerts cal portar les entrades adquirides. L’accès al recintes és limitat.

MARXA DE L’ESCURÇÓ
DIUMENGE, 12 DE SETEMBRE

10a MARXA
DE L’ESCURÇÓ
Dos circuits
Volta popular de 7,5 km i 230 m+
Volta de 12 km i 514 m+

De les 7.30 a les 8.30 h - Inscripcions presencials i
entrega de dorsals (Plaça Poeta Sitjà)
9 h - Sortida Plaça Poeta Sitjà
Preus: Volta curta 10 € i Volta llarga 15 €
Informació i inscripcions:

https://ccplatjadaro.wixsite.com/marxadelescurco
També es podran realitzar inscripcions el mateix dia.
Límit de 300 persones
Avituallaments en cursa i obsequi pels 200 primers participants
Més info a Instagram i Facebook Club Ciclista Platja d’Aro
@ccplatjadaro

NORMATIVA FESTA MAJOR
• Tots els actes seran asseguts i serà obligatori l’ús de mascareta.
• Es mesurarà la temperatura a tots els assistents i se’ls donarà gel hidroalcohòlic.
• Les entrades es podran adquirir a partir del dia 1 Setembre i durant tota la setmana
de Festa Major a l’oficina d’informació i turisme a Castell d’Aro. L’horari serà de 9h a
13:30h.
• A cada acte hi haurà un nombre limitat d’entrades per persona. Cada entrada tindrà
un espai en el qual s’hauran d’escriure les dades de l’assistent i s’hauran de portar
degudament omplertes (de casa) per facilitar l’accés a l’acte.
• Les entrades perdran la validesa 15 minuts després de començar l’acte. D’aquesta
manera es podran ocupar els seients lliures.
• Hi haurà servei de bar (refrigeri).
• Tots els actes es celebraran a la Plaça Poeta Sitjà, excepte els dos concerts de la
Selvatana i el Musical de Disney que seran a la sala polivalent. L’homenatge a Lluís
Companys i l’actuació de Rikus seran a la plaça Lluís Companys.
• Pot haver-hi variació d’horaris, espais i normativa en funció de les novetats que pugui
publicar el PROCICAT els dies previs a la Festa Major.
NOTA PER ALS SOCIS
• Els socis del Casino Castellarenc podran recollir les entrades els dies 30 i 31 d’Agost a
la mateixa oficina d’informació de Castell d’Aro en horari de 9h a 13:30h.
• El carnet de soci vigent serà del 2021, i serà obligatori presentar-lo per poder adquirir
les entrades anticipadament. Aquests mateixos dies també es renovaran els carnets
de soci i serviran per adquirir samarretes de la festa.
• La quota de soci del Casino 2021 és de 10 euros (només per a majors d’edat).

Bona
Festa Major
2021!!!

