
Nits d’estiu
·2017·

Castellar del Vallès



Organització:
Cal Castellar, Castellar Decideix, 
Deejays del Revés i Castellers 
de Castellar

JUNY
DV 23

Diferents entitats s’han unit per celebrar la revetlla de Sant Joan 
a la plaça d’El Mirador. Les propostes començaran a les 20 h amb 
l’arribada de la Flama del Canigó, que amb anterioritat haurà 
recorregut diferents carrers de la vila (pl. de la Fàbrica Nova, c. 
Lleida, av. Sant Esteve, c. Sant Pere d’Ullastre, pg. Tolrà, c. Gral. 
Boadella, Major, pl. Calissó i ctra. Sentmenat). L’acte inclourà la 
recepció de la Flama, parlaments, la lectura del missatge de la 
Flama a càrrec de Jacint Torrents, ballades de gitanes i gegants i 
una actuació castellera. 

Una hora més tard (21 h) començarà el sopar popular a base de 
pa amb tomàquet, botifarra, beguda, coca i cava (tot, per 5 €) que 
precedirà l’encesa de la foguera de Sant Joan (22 h).

Finalment, a partir de les 23 h engegarà la “Revetlla’t”, una proposa 
de música i festa en directe amb els Deejays del Revés que comptarà 
amb servei de bar a càrrec dels Castellers de Castellar.

Focs de Sant Joan i 
Flama del Canigó 

A partir de les 20.00 h
Pl. d’El Mirador 

Organització:
Pas de Ball i Tot Ballant
Preu: 25 €/parella

JUNY

DV 23

La Sala Blava de l’Espai Tolrà acollirà una altra revetlla de Sant Joan, 
en aquest cas amb música en viu a càrrec de Pentagrama Duet. El 
preu de l’entrada inclou també una ampolla de cava i coca.

Per assistir-hi cal fer reserva a qualsevol d’aquests dos telèfons: 
661 356 693 (Núria) o 696 746 660 (Encarna).

Gran ball de revetlla 
de Sant Joan

23.00 h
Sala Blava de l’Espai Tolrà 

Sant Joan 2017
a Can Carner 

Organització:
Associació de Veïns de Can Carner

JUNY
Del 23 al 25

Diferents horaris
Can Carner 

Nits d’estiu/02
Sant 
Joan

Divendres 23

23.30 h - Carrer Can Carner
Revetlla popular amb 
l’Orquestra Platinum

Dissabte 24
12.30 h – C. Can Carner
Bany d’escuma

13.30 h – Local social
Vermut popular

19.00 h – C. de Can Carner
Festival Holi
Veniu vestits de blanc.

22.00 h – Local social
Concurs de combinats amb i 
sense alcohol
Per a majors de 18 anys.
Cal inscripció prèvia.
Cada participant haurà de portar 
els seus ingredients.
Premi als tres primers.

23.00 h – C. Can Carner
Ball popular amb Dj R. C.

Diumenge 25

09.00 h – Pl. de Pompeu Fabra
Petanca
Premi als tres primers.

10.00 h – Pl. Sant Joan
Xocolatada popular
Gentilesa del Bar Can Mariano.

11.00 h – Local social
Concursos infantils de dibuix i de fang

12.00 h – Pl. de Sant Joan
Exhibició dels Castellers de Castellar i 
els Manyacs de Parets del Vallès

19.00 h – C. Can Carner
Exhibició de ball Country

20.00 h – C. Can Carner
Grup d’Acord Can Carner

21.00 h – C. Can Carner
Sopar popular

22.00 h – C. Can Carner
Cantada d’havaneres amb el grup 
Terral Havaneras
Hi haurà rom cremat.



Organització:
Ajuntament

JUNY

JULIOL

DT
27

4, 11, 18 i 25 Mi Tumbao Sabadell és l’encarregat 
de dur a terme aquest curs totalment 
gratuït de bachata i roda cubana que 
se celebrarà per setena vegada a la 
plaça de Catalunya. La proposta, que 
és oberta a tothom, s’adreça tant a 
totes aquelles persones que vulguin 
aprendre aquests ball com a les que 
vulguin perfeccionar-los.

Open curs de 
bachata 
i roda cubana 

Panem és la nació que en el passat eren els 
Estats Units. Un imponent Capitoli exerceix 
un control rigorós sobre els 12 districtes que 
l’envolten i que estan aïllats entre si. Cadascun ha 
d’obligar anualment un noi i una noia d’entre 12 i 
18 anys a participar als Hunger Games, uns jocs 
retransmesos en directe per televisió. És una lluita 
a mort en què només hi pot haver un supervivent.

Dimarts 4 
de juliol

Los juegos del hambre 

Katniss Everdeen es troba al Districte 13 després 
de destrossar els Jocs per sempre. Sota el 
lideratge de la comandant Coin i el consell dels 
seus amics més lleials, Katniss estén les seves 
ales mentre lluita per salvar Peeta Mellark i una 
nació alenada per la seva valentia...

Dimarts 18 
de juliol

Los juegos del hambre: 
Sinsajo. Parte 1

Katniss Everdeen torna a casa sana i estàlvia 
després de guanyar els 74ens Hunger Games 
juntament amb el seu company Peeta Mellark. Al 
llarg del camí, Katniss s’adona que s’està gestant 
una rebel·lió, per al Capitoli tot segueix sota 
control i el president organitza els 75ens jocs.

Dimarts 11 
de juliol

Los juegos del hambre: 
En llamas 

En una nació en guerra, Katniss s’enfronta al 
president Snow. Amb l’ajuda d’alguns amics, entre 
ells Gale, Finnick i Peeta, arriscarà la vida per sortir 
del Districte 13 i eliminar el president Snow.

Dimarts 25
de juliol

Los juegos del hambre: 
Sinsajo. Parte 2

20.30 h
Pl. Catalunya 

Organització:
Ajuntament (Castellar Jove)
Entrada gratuïta

JULIOL

DT
4, 11, 18 i 25 Vine a veure la saga que 

tant d’èxit ha tingut arreu 
del món! Et convidem a 
venir disfressat. Hi haurà 
sorpreses! Vine, seu i passa-
ho bé. A més, cada dia 
sortejarem la pel·lícula que 
projectarem entre tothom 
qui hi assisteixi. 
T’ho perdràs?

Dimarts de cine

19.30 h
Auditori Municipal 

/Nits d’estiu03 Balls Cinema



JULIOL

Organització: Cal Calissó

DC 05, 12, 
19 i 26
De 22.00 a 00.00 h
Cal Calissó

Nits de tango

Les nits dels dimecres de juliol, podeu anar a ballar o es-
coltar el millor tango del Vallès a Cal Calissó. Cada setma-
na, música i ball a partir de les 22 hores, gaudeix mentre 
prens un cocktail! A més, també s’oferirà servei de cuina, 
entre les 20 i les 22 hores, amb reserva prèvia.

Les nits dels 
maridatges 

JULIOL

Organització: Ajuntament (Castellar Jove)
Col·laboració: Cuina de Safareig

DC 05
i DJ 13, 20 i 27
22.00 h
Terrassa d’El Mirador 

Castellar Jove proposa per a aquest juliol quatre nits de 
maridatges que compten amb la col·laboració de Cuina 
de Safareig. 

Enguany, a conseqüència de l’afluència massiva d’inscrip-
cions que es va produir en edicions anteriors, l’organització 
ha limitat l’edat dels participants als joves de 18 a 30 anys. 

A més, únicament es podrà fer un maridatge per persona 
i, per tant, caldrà escollir bé! Cal tenir en compte que les 
places són limitades. Les inscripcions es poden fer a l’a/e 
castellarjove@castellarvalles.cat. 

Nits d’estiu/04
Juliol
JoveBalls

Programació: 

Dimecres 5 de juliol: 

Maridatge de vins i formatges. 

Dijous 13 de juliol: 

Maridatge de caves i tapes.

Dijous 20 de juliol: 

Maridatge de postres amb vins i caves.

Dijous 27 de juliol: 

Maridatge de cerveses i tapes fredes. 



/Nits d’estiu05

Sar-
da-
nes

JULIOL

Organització:
Ajuntament i ASAC

DJ 13
21.30 h
Pl. del Mercat La Cobla Sant Jordi, que té el títol de “Cobla 

Ciutat de Barcelona”, ha manifestat des de 
la seva fundació el 1983 la voluntat d’atendre 
específicament la música de concert, amb la 
programació reiterada d’obres de referència, 
obres oblidades i música de nova creació. La 
seva discografia comprèn una setantena d’en-
registraments de contingut divers.

Cobla Sant Jordi

JULIOL

Organització:
Ajuntament i ASAC

DJ 27
21.30 h
Pl. del Mercat 

Un grup de músics professionals neerlande-
sos va fundar l’any 1987 a Amsterdam aquesta 
cobla, que és l’única que existeix fora de Cata-
lunya. A banda del repertori habitual de sarda-
nes, la formació, que el 2007 va rebre la Creu 
de Sant Jordi, també incorpora obres noves, 
de músics neerlandesos contemporanis entre 
d’altres, ha versionat el Llibre vermell de Mont-
serrat, amb Egidius Kwartet, i ha enregistrat 
música antiga adaptada per a cobla.

Cobla La Principal 
d’Amsterdam

JULIOL

Organització:
Ajuntament i ASAC

DJ 06
21.30 h
Pl. del Mercat 

La formació empordanesa fou creada l’any 1888 
a la ciutat de La Bisbal d’Empordà, recollint la 
saba i l’experiència de les cobles més antigues. 
El 1932 va ser escollida cobla oficial de la Genera-
litat de Catalunya, títol que li fou restituït el 1978 
pel president Josep Tarradellas. El 2014 va rebre 
el Premi Nacional de Cultura. Avui per avui és 
conceptuada com la primera cobla dels Països 
Catalans, sobirana indiscutible de places i aplecs 
i una de les nostres institucions més prestigioses. 

Cobla La Principal 
de la Bisbal

JULIOL

Organització:
Ajuntament i ASAC

DJ 20
21.30 h
Pl. del Mercat 

La Cobla Marinada es dedica a interpretar mú-
sica tant popular com simfònica: sardanes, 
balls vuitcentistes i concerts amb tot tipus 
de repertori. És una formació plenament acti-
va al món sardanista que en els seus 25 anys 
d’història ha actuat a la majoria dels aplecs de 
més prestigi que s’organitzen a Catalunya i en 
un elevat nombre d’audicions de sardanes, i 
també ha actuat a l’estranger.

Cobla Marinada



Nits d’estiu/06

Nits de 
deejays 

DV 30
JUNY

i 07, 14, 
21 i 28
JULIOL

Open Lounge 
Mirador

A partir de les 21.00 h
Terrassa d’El Mirador 
(accés per la porta negra situada 

sota  la pèrgola de la plaça)

DV 07, 14, 
21 i 28
JULIOL

Organització: Cal Calissó

De 23.00 a 01.00 h
Cal Calissó 

Els divendres de juliol, també seran nits 
de deejays a Cal Calissó. A partir de les 
23 hores, el pati de l’equipament acollirà 
sessions de deejays en directe. No us ho 
perdeu, podreu escoltar la música que 
proposen mentre degusteu un combi-
nat de fruites o un bon cocktail. També 
hi haurà servei de cuina de 20 a 22 hores, 
amb reserva prèvia.

Open
lounge

Altres

Organització: Deejays del Revés

La tercera edició del cicle de ses-
sions musicals de les Nits d’Es-
tiu  aposta per DJ nouvinguts i de 
fora de l’àmbit local. Desconnec-
ta de la rutina i comença el cap de 
setmana o les vacances d’estiu! 
Hi haurà servei de bar amb còc-
tels i gintònics.

Divendres 30 de juny: DJ BigVic
Un dels discjòqueis vallesans de referència gràcies a les seves sessions de música disco & 
funk al més pur estil 70’s. Resident de La Capella de Can Gambús i Sala Breakout de Sa-
badell, entre d’altres.

Divendres 7 de juliol: El Caloret Swinguer
Des de la terrassa d’El Mirador es podrà gaudir del concert de swing en directe a càrrec 
d’Armail Special Quartet i Kansas City Quintet que s’estarà duent a terme a la plaça d’El 
Mirador. Activitat en col·laboració amb SonaSwing Castellar.

Divendres 14 de juliol: Brain Gain Live Set
Sessió 100% Chicago House a càrrec d’aquest duet artístic que componen Adrià Ponsa i 
Toni Morales. Braing Gain ha punxat a diferents sales de renom de la ciutat comtal, com 
Slow Club, on actualment organitzen la seva festa i programació trimestral: “Melofunk!”. 
Participen activament a les jornades musicals que organitza l’Associació de Música Elec-
trònica de Barcelona (AMEBA). Fan una barreja d’estils (house, soul, disco, acid i funk) que 
no deixarà ningú indiferent.

Divendres 21 de juliol: Estudi 37 
presenta King Horror Sound feat. 
Alex Bass
Ràdio Castellar i Estudi 37 celebren el final de la 12a 

temporada del programa dedicat a la música reggae 

amb una festa al costat dels Deejays del Revés per apro-

par una mica més la cultura musical jamaicana amb una 

nit de sound system en què comptaran amb un dels col-

lectius de més renom del país: King Horror, acompa-

nyats d’una de les veus més a l’alça de l’estat espanyol: 

Alex Bass.

Divendres 28 de juliol: Dybro & Eudi
Sessió de cloenda a càrrec dels deejays locals de l’entitat, 

amb música d’ambient chill-out & deep-house. La millor 

manera de començar les vacances d’estiu.



Con-
certs/Nits d’estiu07

JULIOL

Organització: Ajuntament

DS 01
22.00 h
Pl. d’El Mirador 

El grup Bars oferirà un concert d’homenat-
ge al castellarenc Jordi Garròs, un dels fun-
dadors de la formació, que en va ser guitar-
rista i un dels principals compositors, i que 
va morir el 17 de desembre del 2016 com 
a conseqüència d’un accident domèstic.
 
Per a aquesta actuació, la formació (Mi-
quel Prats, guitarra; Josep M. Vilà, guitarra; 
Lluís Serra, bateria; Toni Moya, baix; Xavi 
Rubio, harmònica; i Montse Llaràs, veu) 
estarà acompanyada de diversos músics 
reconeguts arreu de Catalunya: Pep Gol 
(trompetista de La Vella Dixieland), Quim 
Vilaplana “Benítez” (bateria d’El Último de 
la Fila), Josep M. Llongueras (La Madam) i 
Xavier “Bubu” Prats.

Bars. 
Concert 
homenatge 
a Jordi Garròs 

JULIOL

Organització: Ajuntament i SonaSwing

DV 07
21.00 h
Pl. d’El Mirador 

“El Caloret Swinguer” és el nom amb què 
s’ha batejat aquesta proposta estiuenca que 
té per objectiu animar el públic a ballar swing 
o, si més no, oferir una oferta musical atrac-
tiva per a tothom. 

La festa engegarà a les 21 hores amb l’actu-
ació d’Airmail Special Quartet, una forma-
ció que componen Samuel Marthe (trombó), 
Haizea Martiartu (guitarra), Enric Caballé 
(guitarra) i Maria Puertas Malagarriga (trom-
bó). Més tard, a les 22.30 hores, serà el torn 
de la música de Kansas City Quintet, amb Pol 
Prats (saxo), Aram Montagut (trombó), Ber-
nat Font (piano), Queralt Camps (contrabaix) 
i Roger Gutiérrez (bateria).

Festa
“El Caloret 
Swinguer” 

Balls



Nits d’estiu/08Con-
certs

JULIOL

Organització: Ajuntament

DS 08
21.30 h
Pl. d’El Mirador 

Sabor de Gràcia es va formar a finals de 
1994 de la mà d’un gitano del barri barce-
loní de Gràcia, Antonio Carbonell, avui co-
negut a tota Catalunya com “Sicus”. Vint 
anys després, la formació s’ha convertit 
en el grup de referència dins del món de 
la rumba catalana, gràcies a la seva llarga 
trajectòria i a la repercussió dels seus tre-
balls discogràfics, entre els quals es troben 
Tots els colors, El Mundo Balla o La Cançó 
amb Rumba, amb el qual van arribar a re-
alitzar més de 40 actuacions tant a Catalu-
nya com a l’estranger. El seu darrer àlbum 
és Gitanos Catalans: 20 anys de Sabor de 
Gràcia (2015).

El grup són Sicus Carbonell (veu, guitar-
ra, ventilador), Lorenzo Barriendos (baix), 
David Torras (guitarra), Miguel “Muchac-
ho” Serviole (guitarra), Ramón Gutiérrez 
(guitarra), Arnau Figueres (bateria i cajón), 
Carol Duran (violí), Carlos “Compota” 
Reyes (percussió) i Adrià González (teclat).

Sabor de Gràcia 

JULIOL

Organització: Ajuntament
Iniciativa promoguda pel 
Gran Teatre del Liceu

DV 21
21.00 h
Pl. d’El Mirador 

Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de 
Castellar s’adhereix a la proposta “Liceu a la 
fresca”, que suposarà la projecció en direc-
te, a través de pantalla gegant, d’una òpera 
que s’estarà representant al Gran Teatre del 
Liceu. Enguany, la producció és Il trovatore, 
de Giuseppe Verdi, una òpera en quatre actes 
que es va estrenar a Roma el gener de 1853. 

La trama es desenvolupa entre Biscaia i 
Aragó en el marc de la revolta de Jaume d’Ur-
gell, a les primeries del segle XV, contra Fer-
ran d’Antequera, arran del resultat del Com-
promís de Casp, celebrat després de la mort 
sense successió de Martí l’Humà.

Liceu a la fresca: 
Il trovatore 



/Nits d’estiu09
Con-
certs

JULIOL

Organització: Ajuntament

DS 22
22.00 h
Pl. d’El Mirador 

La Cia. Estampades, nascuda l’any 2010 
i formada per Berta Escudero, Mariona 
Moya i Paula Radresa, proposa a Enfila, 
SA un espectacle de carrer que combina 
tècniques de circ aèries amb la dansa-te-
atre i el clown.

La proposta és la història de dues dones 
dels anys cinquanta que treballen en una 
fàbrica tèxtil. Entre fils i bobines, i amb el 
soroll i l’olor de les màquines, hi creixen, 
hi treballen i hi teixeixen les seves històri-
es de vida. Dues històries que són ben di-
ferents per a cadascuna de les protagonis-
tes i que volen recordar els oficis d’abans 
i fer homenatge a totes les dones que van 
treballar a la fàbrica Coma i Cros de Salt, i 
que en els moments difícils no van trencar 
el fil de la seva vida.

Enfila, SA, 
amb la Cia. 
Estampades 

JULIOL

Organització: Ajuntament

DS 29
21.30 h
Capella de Montserrat

Concert a capella d’aquest grup femení for-
mat per cinc cantants amb formació clàs-
sica que combinen amb gran flexibilitat les 
seves veus per crear una atmosfera única. 
El seu repertori inclou obres d’estils dife-
rents, del renaixement al barroc, passant 
per versions de swing.

Wishful Singing ofereix concerts únics i 
plens d’emoció i de sorpresa, i carregats 
de teatralitat. Les qualitats musicals indivi-
duals de les integrants es mostra en la ca-
pacitat d’afinació i equilibri sonor col·lectiu. 
Barregen musicalitat i interpretacions irò-
niques, còmiques i emotives en els seus 
concerts, que han tingut lloc a Amsterdam, 
Japó, EUA, Alemanya, Espanya, Estònia i 
Itàlia. El grup actuarà a Castellar aprofitant 
la seva participació a l’11è Simposi Mundial 
de Música Coral que se celebrarà a Barce-
lona del 22 al 29 de juliol.

Wishful Singing 

Especta-
cles



Festa Major de Can Font-
Ca n’Avellaneda, Penya 
Arlequinada i Penya Sports
Organització: 
Associació de Veïns de Can Font-Ca n’Avellaneda, Penya Arlequinada i Penya Sports

Divendres 14 de juliol

20.00 h 
Inici de Festa Major amb “Chupinazo”

21.30 h
3a edició de “Tu vecino me suena”

23.00 h
Brindis de Festa Major amb copa de 
cava i coca

23.30 h
Continuem amb “Tu vecino me suena”

00.30 h
Discomòbil amb DJ Humberto

Diumenge 16 de juliol

10.00 h - Terrassa Penya Arlequinada
Xocolata amb xurros

11.00 h
Jocs de piscina

12.00 h
Canó d’escuma

14.00 h
Tots a fer l’arròs

16.00 h
Tindrem la visita de Mickey Mouse

17.00 h
Espectacle de màgia i humor
a càrrec del Mag Lini

18.00 h
Repartiment de premis

18.30 h
Havaneres i rom cremat

20.00 h
Traca fi de festa

Dissabte 15 de juliol

10.00 h
2n triangular futbet categoria benjamí 
(amb equips del Cercle Sabadellès, Club 
Natació Sabadell i Futbol Matadepera)

11.00 h - Terrassa Penya Arlequinada
Tots a ballar zumba

12.00 h 
Camp del c. Riera
Festa Holi!

13.00 h – Penya Arlequinada
Vermut popular

16.00 h - Penya Arlequinada
Campionat de mahjong i botifarra

16.30 h
2a edició Olimpíades Vermells 
contra Blaus

21.30 h
Sopar de germanor amb sorteig 
de regals

23.00 h
Ball del Fanalet amb l’Orquestra 
Karaoke Toca-me-la

01.00 h
Discomòbil amb DJ Humberto

Organització: Associació de Veïns de Sant Feliu del Racó i El Racó
Col·laboració: Ajuntament

Festa Major 
de Sant Feliu del Racó
Del 24 al 27

C. de Sant Jaume

Organització: Agrupació de Veïns del Pla
Amb el suport de: Ajuntament

34a Revetlla de Sant Jaume

Divendres 21 de juliol

Dissabte 22 de juliol

Diumenge 23 de juliol
20.30 h 
Botifarrada

22.00 h 
Havaneres amb La Petita   
Havana i cremat de rom

12.00 h
Castellers, Ball de Bastons 
i Ball de Gitanes

12.30 h
Vermut popular

19.30 h
Sardanes amb la
Cobla Vila d’Olesa
Hi haurà coca i cava18.00 h 

Bany d’escuma
Amb la col·laboració dels Bombers
Voluntaris de Castellar

21.00 h 
Sopar de veïns

23.00 h 
Ball de revetlla amb Remember Dance

Festes 
Majors Nits d’estiu/10

AGOST



/Nits d’estiu11

L’actuació de l’animador infantil Rah-mon Roma posarà el punt i final al 
cicle “Cultura a la fresca” que Cal Gorina ha dut a terme durant les dar-
reres setmanes. La proposta, que començarà al migdia, permetrà també 
els assistents gaudir d’una ocasió per fer el vermut.

L’activitat té un preu de taquilla inversa, és a dir, que és el públic qui deci-
deix, al final de la proposta, amb quina quantitat vol contribuir.

Espectacle familiar 
amb Rah-mon Roma 

JUNY
DG 25
12.00 h
Pati de Cal Gorina

Organització: Cal Gorina
Preu: taquilla inversa

Cal Gorina convida tothom qui ho desitgi a participar en aquesta trobada 
que servirà per organitzar l’engalanament del carrer del Centre durant la 
Festa Major de Castellar.

Trobada per a l’engalament 
del carrer del Centre 

JUNY
DG 25
19.00 h
Cal Gorina 

Organització: Cal Gorina

Un any més, i ja serà la quarta edició, els comerços de l’avinguda de Sant 
Esteve sortiran al carrer per celebrar l’Avinguda Shopping Night. A banda 
de muntar les diferents parades, amb promocions per als compradors, 
amb l’objectiu de potenciar el comerç d’aquesta via, en aquesta ocasió la 
fira comptarà amb més activitats que mai per amenitzar la festa. 

A més, entre tots els clients que visitin els comerços de l’avinguda entre 
el 26 i el 30 de juny es farà el sorteig d’un lot de productes i d’un val per 
una experiència.

Avinguda Shopping Night 

JUNY
DV 30
Tarda-vespre
Av. Sant Esteve

Organització: Associació de 
Comerciants de l’Avinguda

L’entitat Amics del Ball de Saló ofereix els dos darrers balls de la tempo-
rada 2016-2017. Com és habitual, les dues activitats s’han organitzat en 
diumenge; el 25 de juny, amb la música del Grup Trifàsic de Cardona i, el 
2 de juliol, amb les propostes musicals d’Albert Músics.

Balls a la Sala Blava 
de l’Espai TolràDG

25 JUNY i
2 JULIOL

18.00 h
Sala Blava de 
l’Espai Tolrà 

Organització: Amics del 
Ball de Saló

L’Assemblea Llibertària organitza aquestes quatre propostes obertes a tothom:

Dijous 29 de juny: Concert d’El último mono. 
Cançons d’autor amb influències de mestissatge.

Dijous 6 de juliol: Xerrada “La història del swing” i sessió de ball amb DJ. 
Amb músiques de swing a càrrec de Pau Fuster i SonaSwing Castellar.

Dijous 13 de juliol: Nit d’artistes urbans. 
Exhibició de grafits en quadres amb acompanyament musical.

Dijous 20 de juliol: Controversia. 
Recital poètic-musical. 

Cada nit hi haurà sopar a base d’hamburgueses veganes a les 21.30 h. 

Nits LlibertàriesDJ
29 JUNY i
6, 13 i 20 JULIOL

20.30 h
Pati de Cal Gorina  

Organització: Assemblea 
Llibertària
Col·laboració: Cal Gorina
Preu: taquilla inversa

Altres
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SwingCopats organitza la seva festa de final de curs a la Sala Blava de 
l’Espai Tolrà de Castellar. La proposta, que engegarà a les 21 hores i 
s’allargarà fins a la matinada, comptarà amb molta música i ball, i també 
inclourà actuacions d’alumnes de l’escola. 

A més, s’hi ha previst servei de bar, i la possibilitat de sopar tots junts. 
En aquest sentit, cadascú haurà de portar el seu plat. L’entrada a la 
festa és gratuïta per a alumnes de SwingCopats, mentre que les per-
sones que no ho siguin hauran de pagar 4 euros.

Festa final de curs 

JUNY
DV 30
De 21.00 a 02.00 h
Sala Blava de l’Espai Tolrà

Organització: SwingCopats

Preu: alumnes, gratuït; 
no alumnes, 4 €

Durant la tarda de l’1 de juliol, i fins a la mitjanit, els Jardins del Palau 
Tolrà es transformaran en un espai màgic. Acolliran diverses parade-
tes que oferiran els seus productes per fer una nit embruixada. A més, 
la proposta inclourà diferents activitats puntuals, com ara:
 
A partir de les 19 h: taller infantil de ganxet i taller de maquillatge i dibuix.
20 h: representació teatral de Kids&Us.
De 21 a 23 h: concert en directe de la cantant castellarenca M. Davis.
De 21 a 00 h: repartiment de tiquets per a les taules del tarot. 

 Nit embruixada

JULIOL
DS 01
De 19.00 a 00.00 h
Jardins del Palau Tolrà

Organització: 
Comerç Castellar
Col·laboració: Ajuntament

El col·lectiu Gaia: Art, Cultura i Pau us convida a celebrar l’estiu al ter-
reny parroquial de Sant Feliu del Racó. Com cada any, construirem un 
laberint d’espelmes per celebrar l’arribada de l’estiu. A més, aquest any 
ens acompanyaran els sons energètics dels Gongs, a càrrec de Charly 
Cuencos de Cuarzo, mentre caminem al laberint d’espelmes. 

Activitat gratuïta oberta a tots els públics, grans i petits.

Laberint d’espelmes 

JULIOL
DG 02
21.00 h
Terreny parroquial de 
Sant Feliu del Racó 

Organització: 
Gaia: Art, Cultura i Pau

Cap programació estiuenca és completa si hi falta un correfoc! L’Esbart 
Teatral de Castellar i l’Ajuntament de la vila són qui organitzen aquesta 
proposta que s’inclou a les activitats d’estiu de 2017. El correfoc enge-
garà i acabarà a la plaça d’El Mirador, passant també per la plaça del 
Mestre Gelonch, els carrers General Boadella i Major, la plaça de Cal 
Calissó, i la carretera de Sentmenat, en aquest ordre.

Correfoc 

Amb motiu de la Festa de Sant Cristòfol, la plaça Major acollirà la 4a 
trobada de vehicles clàssics i de competició. L’activitat inclourà la tra-
dicional benedicció de vehicles a la font de la plaça Major (13 h) i una 
rua pels carrers de la vila. El recorregut de la rua serà el següent: pl. d’El 
Mirador, passeig Tolrà, c. Centre, Major, Fàbregas, Passeig, Dr. Pujol, 
av. Sant Esteve, Sant Pere d’Ullastre, ctra. Sentmenat, Dona Acollido-
ra, ctra. Sentmenat, passeig Tolrà i pl. d’El Mirador.

Festa de Sant Cristòfol DG 02
JULIOL

De 10.00 a 13.00 h
Pl. d’El Mirador

Organització: Escuderia T3

JUNY

Organització:
Ajuntament i Esbart Teatral
de Castellar

DV 30
22.30 h
Pl. d’El Mirador 
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Any: 2016 · Durada: 74 min · País: França, Israel
Direcció: Tal Barda, Noam Pinchas · VOSC

Papa Alaev és el patriarca d’una família de músics virtuosos del Tadjikis-
tan. Carismàtic i divertit, ha liderat amb mà de ferro el grup musical The 
Alaev Family. Amb la caiguda de la Unió Soviètica, Papa Alaev va pren-
dre la decisió unilateral de marxar del seu país natal i se’n va anar a viure 
a Israel amb tota la família. Fills i néts han conviscut sota un mateix sos-
tre a Tel Aviv i el patriarca segueix exigint obediència en els seus mandats, 
des de decidir el menjar que es posa a taula fins a l’instrument que hauran 
de tocar. Als 81 anys, veu com els joves de la família es rebel·len contra la 
seva rigidesa. Un drama shakespearià amb una banda sonora vibrant.

DocsBarcelona del mes: 
El meravellós regne de Papa Alaev 

JULIOL
DV 07
20.00 h
Auditori Municipal 

Organització:
Cal Gorina, Club Cinema Cas-
tellar Vallès, L’Aula d’Extensió 
Universitària per a gent gran

L’espectacle mostra com a narrativa principal el poder dels elements 
naturals de la terra (aigua, fusta, aire, metall, foc) i com l’ésser humà 
es pot moure a través d’ells, ballant el cicle de la vida. Com a objectiu 
la companyia es planteja experimentar el sentit de cada element quan 
aquest provoca alguna reacció i fa traslladar a diferents estats d’ànim. 

Espectacle que combina música, dansa i circ a càrrec d’aquesta com-
panyia iniciada el 2013 a l’Estruch.

Elements, espectacle de dansa i circ 
amb la Cia. D’Atzart

JULIOL
DS 08
20.00 h i 23.30 h
Pl. de Cal Calissó 

Organització: Cal Calissó

Organització: Coral Pas a Pas

Preu: taquilla inversa

Un concert de pel·lícula 

Una vintena de cantaires, amb l’acompanyament al piano d’Adrià 
Aguilera, donarà forma a aquesta actuació basada en cançons de di-
ferents bandes sonores. La proposta, que servirà també per tancar 
aquest any del cinquè aniversari de la coral, comptarà amb elements 
visuals que la formació no ha utilitzat mai fins ara.

JULIOL
DG 09
19.00 h
Sala de Petit Format 
de l’Ateneu 

Activitats esportives de caire lúdic per a xics i grans en commemo-
ració de les Olimpíades Populars de Barcelona. Programa d’actes:

13.00 h – Presentació
14.00 h – Dinar. Paella i beguda
16.00 h – Explicació de les normes
17.00 h – Inici dels Jocs
18.00 h – Pausa per berenar i refrescar-se
19.30 h – Descans i inici d’actuació musicada

Per a més informació i inscripcions: a/e allcastellar@gmail.com.

Olimpíades Populars

JULIOL
DG 09
A partir de les 13.00 h
El Brot

Organització: 
Assemblea Llibertària
Preu: dinar + berenar + sopar, 7 € 
(beguda no inclosa)

Organització: 
Cal Calissó

Actuació d’aquest trio barceloní que va iniciar el seu recorregut a prin-
cipis de 2012, quan Jesús Martínez (teclats i programació) i Esteve 
Puig (veu i teclats) decideixen començar l’aventura d’aquest projecte. 
Més tard, coneixen el bateria Jordi Riera, que s’incorpora a la banda 
dotant el projecte de més caràcter i energia.

El concert combinarà temes propis amb versions d’altres artistes 
com New Order, Kavinsky, Lykke Li, David Bowie o Daft Punk. El grup 
defineix el seu so com una tele-transportació directa i renovada als 
80 amb el seu synthpop, les lletres quotidianes i el ball com a senyes 
d’identitat. Però qui millor que els seus fans i la crítica musical per 
definir el seu so?

Concert a càrrec de Minova 

JULIOL
DS 15
21.30 h
Pl. Calissó

Altres
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Agenda

JUNY

Dv. 23/06

Dv. 23/06

Dv. 23/06

Ds. 24/06

Dg. 25/06

Dg. 25/06

Dg. 25/06

Dg. 25/06

Dt. 27/06

Dj. 29/06

Dv. 30/06

Dv. 30/06

Dv. 30/06

Dv. 30/06

TÍTOL

Focs de Sant Joan i Flama del Canigó

Revetlla de Sant Joan amb el Duet Pentagrama

Revetlla popular amb l’Orquestra Platinum

Sant Joan a Can Carner

Sant Joan a Can Carner

Espectacle familiar amb Rah-mon Roma

Ball amb el Grup Trifàsic de Cardona

Trobada pel guarniment del c. del Centre per Festa Major

Open curs de bachata i roda cubana

Nits Llibertàries: El último mono

Avinguda Shopping Night

Final de curs SwingCopats

Open Lounge Mirador: DJ BigVic

Correfoc 

HORA

A partir 20.00 h

23.00 h

23.30 h

A partir 12.30 h

Tot el dia

12.00 h

18.00 h

19.00 h

20.30 h

20.30 h

18.00 h

21.00 h

21.00 h

22.30 h

LLOC

Pl. d’El Mirador

Sala Blava de l’Espai Torà

C. de Can Carner

Can Carner

Can Carner

Pati de Cal Gorina

Sala Blava de l’Espai Torà

Cal Gorina

Pl. de Catalunya

Pati de Cal Gorina

Av. Sant Esteve

Sala Blava de l’Espai Tolrà

Terrassa d’El Mirador

Pl. d’El Mirador

PÀGINA

02

02

02

02

02

11

11

11

03

11

11

12

06

12

ACTIVITAT

Festa

Festa

Festa

Festa

Festa

Concert

Ball

Proposta

Ball

Concert

Proposta

Festa

Música

Proposta

Ds. 01/07

Ds. 01/07

Dg. 02/07

Dg. 02/07

Dg. 02/07

Dt. 04/07

Dt. 04/07

Dc. 05/07

Dc. 05/07

Dj. 06/07

Dj. 06/07

Dv. 07/07

Dv. 07/07

Dv. 07/07

Dv. 07/07

Ds. 08/07

Ds. 08/07

Dg. 09/07

Dg. 09/07

JULIOL

A partir  19.00 h

22.00 h

10.00 h

18.00 h

21.00 h

19.30 h

20.30 h

22.00 h

22.00 h

20.30 h

21.30 h

20.00 h

21.00 h

21.00 h

23.00 h

20.00 h i 23.30 h

21.30 h

A partir 13.00 h

19.00 h

Fira

Concert

Festa

Ball

Proposta

Cinema

Ball

Ball

Proposta

Proposta

Sardanes

Projecció

Concert

Proposta

Música

Espectacle

Concert

Proposta

Concert

Nit embruixada

Bars. Homenatge a Jordi Garròs

Sant Cristòfol

Ball amb Albert Músics

Laberint d’espelmes

Los juegos del hambre

Open curs de bachata i roda cubana

Nit de tango

Nit de maridatge: vins i formatges

Nits Llibertàries: Xerrada i sessió de ball i DJ swing

Cobla La Principal de La Bisbal

DocsBarcelona del mes: El meravellós regne de Papa Alaev

El Caloret Swinguer, amb Airmail Special Quartet i Kansas City Quintet

Open Lounge Mirador: El Caloret Swinguer

Nit de deejays

Elements, dansa i circ amb la Cia. D’Atzart

Sabor de Gràcia

Olimpíades Populars

Coral Pas a Pas: Un concert de pel·lícula

Jardins del Palau Tolrà

Pl. d’El Mirador

Pl. d’El Mirador

Sala Blava de l’Espai Tolrà

Terreny Parroquial St. Feliu del Racó

Auditori Municipal

Pl. de Catalunya

Cal Calissó

Terrassa d’El Mirador

Pati de Cal Gorina

Pl. del Mercat

Auditori Municipal

Pl. d’El Mirador

Terrassa d’El Mirador

Cal Calissó

Pl. Cal Calissó

Pl. d’El Mirador

El Brot

Sala de Petit Format de l’Ateneu

12

07

12

11

12

03

03

04

04

11

05

13

07

06

06

13

08

13

13
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Agenda

Dt. 11/07

Dt. 11/07

Dc. 12/07

Dj. 13/07

Dj. 13/07

Dj. 13/07

Dv. 14/07

Dv. 14/07

Dv. 14/07

Ds. 15/07

Ds. 15/07

Dg. 16/07

Dt. 18/07

Dt. 18/07

Dc. 19/07

Dj. 20/07

Dj. 20/07

Dj. 20/07

Dv. 21/07

Dv. 21/07

Dv. 21/07

Dv. 21/07

Ds. 22/07

Ds. 22/07

Dg. 23/07

Dt. 25/07

Dt. 25/07

Dc. 26/07

Dj. 27/07

Dj. 27/07

Dv. 28/07

Dv. 28/07

Ds. 29/07

ACTIVITAT  

Cinema

Ball

Ball

Proposta

Sardanes

Proposta

Festa

Música

Música

Festa

Concert

Festa

Cinema

Ball

Ball

Proposta

Sardanes

Proposta

Festa

Música

Música

Música

Festa

Espectacle

Festa

Cinema

Ball

Ball

Sardanes

Proposta

Música

Música

Concert

TÍTOL

Los juegos del hambre: En llamas

Open curs de bachata i roda cubana

Nit de tango

Nits Llibertàries: Nit d’artistes urbans

Cobla Sant Jordi

Nit de maridatge: caves i tapes

Festa Major de Can Font-Ca n’Avellaneda, Penya Arlequinada i Penya Sports

Open Lounge Mirador: Brain Gain Live Set

Nit de deejays

Festa Major de Can Font-Ca n’Avellaneda, Penya Arlequinada i Penya Sports

Grup Minova

Festa Major de Can Font-Ca n’Avellaneda, Penya Arlequinada i Penya Sports

Los juegos del hambre: Sinsajo. Parte 1

Open curs de bachata i roda cubana

Nit de tango

Nits Llibertàries: Controversia. Recital poètic-musical

Cobla Marinada

Nit de maridatge: postres amb vins i caves

Revetlla de Sant Jaume

Open Lounge Mirador: Estudi 37 amb King Horror Sound feat. Alex Bass

Liceu a la fresca: Il trovatore

Nit de deejays

Revetlla de Sant Jaume

Enfila, SA, amb la Cia. Estampades

Revetlla de Sant Jaume

Los juegos del hambre: Sinsajo. Parte 2

Open curs de bachata i roda cubana

Nit de Tango

Cobla Principal d’Amsterdam

Nit de maridatge: cerveses i tapes fredes

Open Lounge Mirador: Dybro & Eudi

Nit de deejays

Wishful Singing

HORA

19.30 h

20.30 h

22.00 h

20.30 h

21.30 h

22.00 h

A partir 20.00 h

21.00 h

23.00 h

Tot el dia

21.30 h

Tot el dia

19.30 h

20.30 h

22.00 h

20.30 h

21.30 h

22.00 h

20.30 h

21.00 h

22.00 h

23.00 h

A partir 18.00 h

22.00 h

A partir 12.00 h

19.30 h

20.30 h

20.00 h

21.30 h

22.00 h

21.00 h

23.00 h

21.30 h

LLOC

Auditori Municipal

Pl. de Catalunya

Pl. Cal Calissó

Cal Gorina

Pl. del Mercat

Terrassa d’El Mirador

Can Font-Ca n’Avellaneda

Terrassa d’El Mirador

Cal Calissó

Can Font-Ca n’Avellaneda

Cal Calissó

Can Font-Ca n’Avellaneda

Auditori Municipal

Pl. de Catalunya

Cal Calissó

Cal Gorina

Pl. del Mercat

Terrassa d’El Mirador

C. de Sant Jaume

Terrassa d’El Mirador

Pl. d’El Mirador

Cal Calissó

C. de Sant Jaume

Pl. d’El Mirador

C. de Sant Jaume

Auditori Municipal

Pl. de Catalunya

Cal Calissó

Pl. del Mercat

Terrassa d’El Mirador

Terrassa d’El Mirador

Cal Calissó

Capella de Montserrat

PÀGINA

03

03

04

11

05

04

10

06

06

10

13

10

03

03

04

11

05

04

10

06

08

06

10

09

10

03

03

04

05

04

06

06

09

JULIOL
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