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CONRAD LLOVERA SALA
Alcalde de Castelldans

Benvolguts veïnes i veïns, 

Sabem que totes i tots estem esperant 
aquestes dates amb il·lusió, després que 
l’any passat la pandèmia ens obligués a 
cancel·lar la nostra Festa Major. 

La de l’any 2021 també serà una 
festa amb restriccions, però si complim 
degudament les mesures sanitàries, 
podem gaudir d’uns dies que ens permetin 
assaborir la cultura i les tradicions del 
nostre poble.

Totes les activitats seran a l’aire lliure, a 
la Plaça Catalunya, amb limitació d’espai 
i aforament. 

També ens veiem condicionats per la 
restricció horària, que no ens permet 
programar cap actuació més enllà de les 
00.30. 

BONA
FESTA
MAJOR

Malgrat això hem intentat fer un 
programa adreçat a totes les edats, això 
sí, sense el tan esperat ball en la nostra 
estimada pista d’estiu. 

Però gaudirem d’unes fantàstiques 
activitats a la fresca, d’una altra manera, 
asseguts, que és com ens hem acostumat 
aquest estiu a seguir les actuacions 
musicals i culturals al nostre poble.

Estem segurs que ben aviat, i si tots 
seguim complint amb totes les mesures 
que ens indiquen les autoritats sanitàries, 
podrem evitar nous rebrots i gaudir 
d’una tardor i un hivern plens de noves 
oportunitats. 

Aprofitem  aquests dies per gaudir de la 
família i dels amics, seguem al costat dels 
nostres i divertim-nos amb tot el que us 
hem preparat!  
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MARC BELLET RAMIS
Regidor de festes

Veïnes i veïns,

Estem molt contents de poder celebrar 
aquest setembre la tradicional festa major 
de Castelldans, que per causes que tots 
coneixem no vam poder celebrar l’any 
passat.

Tot i les restriccions horàries adoptades 
pel Govern, hem volgut incloure tota 
mena d’activitats: concerts, espectacles… 
per a tots els públics, i on tots en 
puguem  gaudir, perquè ha estat gràcies 
a la responsabilitat social de tot el poble 
davant la Covid-19 que aquest any la 
festa major es pugui realitzar sense cap 
brot de Covid actiu i amb una incidència 
acumulada pràcticament nul·la. 

Som conscients que segurament els 
joves som els que menys podrem gaudir 
d’aquesta festa major, és per això que ens 
guardarem les forces per quan no hi hagi 
restriccions i es pugui fer una festa amb 
total normalitat. Us tenim preparades 
moltes sorpreses per quan això passi.

Apel·lem a que continueu sent 
autoresponsables per tal que tot avanci 
cap a aquesta normalitat.

Esperem de tot cor que gaudiu i us 
emocioneu de la festa major que us hem 
preparat amb amics i familiars perquè, 
més que cap any, el poble de Castelldans 
se la mereix.
Molt bona festa major!

CAS
TELL
DANS
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DIMECRES 8 DE SETEMBRE
11:00 — 
Repic de campanes de Festa 
Major

11:30 — 
Missa de Festa Major

13:00 —
SARDA-VERMOUTH a la 
plaça.

19:00 —
Espactacle infantil amb 
Albert Show a la plaça i festival 
de l’escuma al passeig. 

22:30 —
THE RAT PACK 
Trio lleidatà tribut a  Frank 
Sinatra, Dean Martin i 
Sammy Davis Jr.

DIMARTS 7 DE SETEMBRE

22:00 —
Focs d’inici de la festa major 
2021 a la plaça.

23:00 —
Marc Anglarill 
Cantant melòdic (crooner)



DIJOUS 9 DE SETEMBRE

11:00/13:30 — 
Inflables al passeig.

17:00/19:30 — 
Inflables al passeig.

18:00 —
Scape Room 

21:00 —
Nit musical amb l’orquestra 
Selvatana.

ASSOCIACIÓ DE JOVES “LO PORTAL”
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DIVENDRES 10 DE SETEMBRE

13:00 — 
Vermouth electrònic

17:00/21:00 — 
Paintball al camp de futbol.

20:30 —
Concert amb ‘La Band 
Gogh’ 

22:30 — 
Concert amb el grup 
KOERS, grup de música  
reggae, amb el  Kelly Isaiah al 
capdavant.
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DISSABTE 11 DE SETEMBRE

11:00/13:30 — 
Inflables al passeig.

13:30 — 
Vermouth musical a la plaça 
a càrreg de l’Ariadna Pique.

19:00 —
Espectacle infantil de màgia 
amb Magic Duo.

21:00 —
Nit musical amb l’orquestra 
Junior’s.



Disseny Gràfic Marta Carolina López
Il·lustració Digna Gros @esteparia
Impressió Letterpress
       #castelldansestademoda

Tots els espectacles musicals es realitzaran a la plaça.

Estarà totalment prohibit moure tant les taules i cadires designades per 
l’ajuntament com les dels establiments de restauració. S’haurà de reservar lloc als 
establiments per menjar i beure. L’Ajuntament posarà a disposició de tot el públic 
que no vulgui consumir, cadires on es mantindrà la distància social entre espectadors.
Un cop assegut es recomana no moure’s de la cadira per tal d’evitar encreuaments.

Per una festa major més segura 
→ L’ús de la mascareta serà obligatòria 
→ Hi haurà gel hidroalcohòlic a disposició dels espectadors
→ Recordeu mantenir la distància de seguretat en tot moment

Us recordem que està totalment prohibit, per raons de salut pública, el consum 
compartit de begudes alcohòliques a la via pública i reunions de més de 10 persones 
fora dels espais designats per l’Ajuntament per a la Festa Major.


