
PROGRAMA   D’ACTES  

DIVENDRES 18 DE JULIOL

A les 6 de la tarda, comença la Festa Major amb el tradicional REPIC DE CAMPANES a 
càrrec de l’Associació de Campaners de Castellbisbal.

A  2/4  de  7 de  la  tarda,  esperem a tots  els  nens i  nenes a  la  plaça  de l'Estació,  on 
disfrutaran de l'  ESPECTACLE INFANTIL  “Contamineta, no embrutis el nostre planeta” 
amb la companyia “Els Vinclets Teatre”

A  les  8  del  vespre,  tots  a  moure  l’esquelet  a  l'Envelat  amb el  BALL  DE TARDA de 
l'Orquestra Almas Gemelas.

A  la  mateixa  hora,  a  les  oficines  de  l’Alzinar,  SORTEIG  de  LLOTGES  (Taules  de 
l’envelat).

A les 10 del vespre, a l’envelat SOPAR de GALA DE FESTA MAJOR,  amb el següent 
menú:

Canelons de peix amb salsa de nous
Confit d’ànec amb verduretes i bolets

Bracet de nata
Aigua, Vi de Can Bonastre, Cava J Raventós Rossell

Cafè o tallat
Glopet de licor

A  continuació,  PREGÓ  DE  FESTA  MAJOR a  càrrec  de  la  Coral  l´Alzinar  en 
commemoració del seu XXXè aniversari.

Seguidament, BALL a càrrec de l'Orquestra Almas Gemelas.

I quan s’acabi el ball, a l’envelat EMPALMADA BRIKIN DANÇ.

DISSABTE 19 DE JULIOL

A partir de les 10 del matí i fins a les 2, a l’envelat  II OPEN DE PING-PONG DE LA VILA 
DE MASQUEFA

A les 11 del matí, a la piscina de l´Alzinar, MASTER CLASS  D´AQUAGYM per a tothom.
 
A  les  6  de  la  tarda,  des  de  l’antiga  fàbrica  Rogelio  Rojo,  Cercavila  pels  carrers  de 
Masquefa  dels  Gegants,  Nans  i  Bastoners  de  Masquefa  i  de  les  colles  geganteres 
convidades. Veniu tots a acompanyar la Magdalena i l’Isidre!

A les  10 del vespre, CORREFOC amb els Pixafocs i Cagaspurnes, el Drac Bufut i la Colla 
de Diables d´Alboraia (Països Valencians). Sortirem tots junts des de la Plaça de l´Estació 
i es repartiran  bengales a tots els nens i nenes que vagin acompanyats amb els pares.



 Quan acabi el Correfoc, els diables ens portaran fins al Col·legi El Turó per disfrutar de 
l’extraordinari Castell de Focs, gentilesa de Pirotècnia J Rosado.
 
Tot  seguit,  a  la  Plaça de l'Estació,  VII  SOPAR JOVE (Botifarrada Popular)  amenitzat 
d'IMPRO HORROR SHOW de la companyia teatral PLANETA-IMPRO. Seràs el guionista 
d’una nit de terror i diversió!

A 2/4 de 2  de la matinada a l'Envelat, XII NIT JOVE DE VERSIONS amb l'Orquesta 
AMARCORD. Amb la seva música et faran trempar fins la matinada !

I quan s’acabi i ja surti el sol, MATINES. Treu-te la son de les orelles i apunta’t a despertar 
a tot el poble. Porteu cassoles, tambors i estris per fer soroll. 

DIUMENGE 20 DE JULIOL 

A les 11 del matí a la piscina de L'Alzinar, PARC AQUÀTIC. 

A les 6 de la tarda a la Plaça de l´Estació ELS FALCONS DE PIERA  faran un TALLER 
per  iniciar  els  més  petits  en  l’art  de  les  figures.  Seguidament,  podrem  gaudir  de  la 
REPRESENTACIÓ de les figures més espectaculars de la temporada.

A 2/4 de 8 del vespre als jardins de la Torre, XXVII MOSTRA DE CUINA amb els millors 
plats dels cuiners i cuineres de la vila.

A les 10 del vespre a l'Envelat, GRAN TEATRE DE FESTA MAJOR amb l’obra de teatre 
CÒMICA VIDA.  (No es permetrà l’entrada un cop començada la representació, per tant 
es prega venir amb prou temps).

A continuació, GRAN CONCERT JOVE DE FESTA MAJOR amb grups locals.

DILLUNS 21 DE JULIOL

A la 1 del migdia, SARDANES a la plaça de l'Alzinar amb la Cobla Orquestra Montgrins.

A les 6 de la tarda, a la plaça de l’estació ESPECTACLE INFANTIL AMB ESCUMA, amb 
els YAKUMBA.

A les 7 de la tarda, a l'Església de St. Pere, CONCERT DE FESTA MAJOR amb la Coral 
L'Alzinar que celebrarà el seu XXXè aniversari acompanyats musicalment per l’orquestra 
MONTGRINS i sota la direcció del mestre Josep Mata i Balart.

A 2/4 d'11 de la nit, al carrer Sant Antoni, SERENATA A L'AJUNTAMENT amb l'Orquestra 
Montgrins. 

A  les  2/4  d'  1  de  la  nit,  a  l’envelat,  SARAU  DE  FESTA  MAJOR,  amb  l'Orquestra 
Internacional Montgrins. Ball de socis i sòcies solters /es.



DIMARTS 22 DE JULIOL : SANTA MARIA MAGDALENA

A 2/4  d'12  del  matí,  des  de  l'Ajuntament  fins  al  Temple  Parroquial  de  Sant  Pere  de 
Masquefa,  tindrà lloc la tradicional PASSADA de FESTA MAJOR amb els Montgrins i tots 
els estaments, entitats, grups, vilatans i vilatanes. 

A les 12 del migdia, a l’església de St. Pere de Masquefa, Ofici Solemne de Festa Major 
on s’interpretarà la Missa de J. Perossi “Te Deum Laudamus” interpretada per la Coral 
L'Alzinar acompanyats pels Montgrins

Seguidament,  el  Seguici  ens conduirà a la Plaça de l'Estació on es farà el  tradicional 
FABULARI de FESTA MAJOR.

I després, tots els socis de L'Alzinar estan convidats al IV VERMUTH de FESTA MAJOR.

A  les 6 de  la  tarda  a  la  Plaça  de  l'Estació  ESPECTACLE DE  MÀGIA  a  càrrec  del 
sorprenent Màgic Cambras. 

I a continuació tothom a berenar amb Pa amb Vi i Sucre.

A les 7 de la tarda, SARDANES amb la Cobla Montgrins

A  2/4  d´11  de  la  nit,  a  l’envelat,  GRAN  CONCERT  de  Festa  Major,  amb  la  Cobla- 
Orquestra Internacional Montgrins.

A continuació, BALL DE GALA amb l'Orquestra Internacional Montgrins. Ball de socis i 
sòcies casats/des. Ball del fanalet.

Tot seguit, TRACA I FI DE FESTA.

DIMECRES 23 DE JULIOL : DIA DEL GOS

Avui tothom a pencar amb cara de son!

Ja ens queda menys per la propera, però no us desanimeu que l´Agost a la Fresca i la 
Festa del Raïm estan aquí al costat.


