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Ignasi Giménez Renom
Alcalde

Comença la Festa Major de Castellar, l’esdeveniment més popular 
de la nostra vila. La Festa Major és un dels moments més intensos 
i esperats de l’any. Un moment per gaudir de moltes de les coses 
bones que té la vida: música i espectacles, activitats esportives, cul-
tura popular i tradicional, exposicions i mercats, propostes infantils 
i juvenils... Aquests dies seran un reflex condensat del que és Cas-
tellar: un poble dinàmic, amb caràcter, obert i acollidor, modern i a 
la vegada respectuós amb la cultura i les tradicions.
És el moment de divertir-se amb esperit cívic i festiu. Volem una 
festa participativa, alegre, plural i segura; on tothom tingui cabuda 
i se senti integrat. Els valors de la Festa Major són els de la convi-
vència, la fraternitat, el civisme i el respecte. La gran festa de Cas-
tellar és la festa de totes les ciutadanes i tots els ciutadans, la que 
millor expressa tota la riquesa humana de la nostra vila.
Les entitats de Castellar han treballat durant els darrers mesos per 
organitzar activitats i propostes diverses de Festa Major, i ho han 

fet amb compromís i entusiasme. Gràcies al teixit associatiu cas-
tellarenc tenim un ampli programa d’activitats per a tots els gus-
tos i edats. Aquest és el secret de l’èxit de la nostra Festa Major.
També vull agrair l’esforç de l’equip de persones que fa possible la 
Festa Major, que mirarà que tot estigui a punt i que vetllarà pel bon 
funcionament dels actes durant aquests dies.
Gràcies a tots els que feu possible que la Festa Major de Castellar 
sigui millor any rere any.
La Festa Major és un espai de trobada lliure i plural que convida 
el veïnat a fer poble, a sortir al carrer i les places per descobrir les 
novetats i a retrobar-se amb coneguts, amics i familiars en un am-
bient distès i festiu.
Que comenci la festa de tots els castellarencs i castellarenques, vi-
viu-la amb alegria, diversió i respecte.

Molt bona Festa Major!

Salutació
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punt lila

Castellar del Vallès tindrà un Punt 
Lila per gaudir d’una Festa Major 
lliure d’agressions sexuals. Promo-
gut per la Coordinadora Feminis-
ta de Castellar del Vallès i l’Ajun-
tament, amb la col·laboració de 
l’entitat Vilabarrakes,  s’instal·larà 
aquest espai d’informació i assesso-
rament per prevenir situacions de 
violència masclista i d’acompanya-
ment a possibles víctimes d’agres-
sions sexistes. 

Aquest punt estarà ubicat a 
l’espai Vilabarrakes, entre diven-
dres 7 de setembre i dilluns 10 de 
setembre (la primera nit a la plaça 
de la Miranda i les altres tres al po-
lígon industrial del Pla de la Bru-
guera). També n’hi haurà un altre 
de mòbil que funcionarà durant tot 
el recorregut del Correlokals, el di-
vendres 7 de setembre.

La iniciativa s’afegeix a la 
campanya que per tercer any con-
secutiu es du a terme amb l’objec-
tiu de promoure un a promoure 

Contra les agressions sexuals
La Coordinadora Feminista i l’Ajuntament instal·laran un Punt 
Lila per Festa Major prevenir situacions de violència masclista

una festa sense agressions sexistes. 
El Punt Lila comptarà amb di-

verses voluntàries que aniran iden-
tificades amb samarreta lila i que 
el proper 4 de setembre rebran una 
formació per part de la Regidoria de 
Programes Socials sobre l’atenció i 
assessorament que cal dur a terme 
en aquest espai i davant de diver-
ses situacions de violència sexista.

Per aquests dies s’imprimiran 
70 cartells amb el protocol a seguir 
per part de totes aquelles perso-
nes que visquin una agressió o se 
sentin assetjades. Aquests cartells 
es distribuiran a les diferents bar-
raques i serveis sanitaris de Vila-
barrakes així com a diferents punts 
d’informació del municipi. Així ma-
teix, també es distribuiran adhe-
sius amb el telèfon mòbil de la Po-
licia Local al que s’ha de trucar en 
cas d’agressió sexista (696462050).

També s’han confeccionat 
1.000 polseres amb el lema “Prou 
agressions. No és no”, que es dis-
tribuiran a diferents escenaris 
estratègics de la Festa Major. Cal 
recordar que, en cas que alguna 
persona pateixi o presenciï una 

 C. D. 

Cartell de la campanya ‘No és No’.

agressió sexista, també es pot tru-
car al número de telèfon fix de la 
Policia Local (937144830) o al te-
lèfon d’Emergències 112, que està 
actiu les 24 hores.

només un sí és un sí

Fem pinya contra les agressions 
masclistes! 
1. No siguis còmplice! Apropa’t, ofe-
reix-te, dona suport i ajuda si cal.
2. Si presencies un comporta-
ment sexista o una agressió sexu-
al, actua!
3. Actuar és responsabilitat de 
tothom. 
4. Molestar i insistir no és lligar, és 
assetjar.
5. Assetjar, agredir o un comporta-
ment sexista sí és violència.
6. Si et sents assetjada, busca su-
port al teu voltant, no estàs sola.
7. Primer pot ser sí, i després pot 
ser no, tu poses els límits.
8. Segueix el teu criteri: si no estàs 
còmoda, marxa.
9. Sempre marques tu les regles i 
sempre pots dir no.
10. Les agressions mai les provo-
ques tu.  
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medalla de la vila

El centre rebrà la Medalla de la Vila amb motiu del seu 30è aniversari 

L’avantsala de la Festa Major de 
Castellar està protagonitzada per 
les entitats de la vila. Com és habi-
tual, el pròleg de la celebració ar-
riba amb un merescut reconeixe-
ment i homenatge als col·lectius, 
associacions i entitats de Castellar 
que fan possible que any rere any 
la Festa Major sigui una realitat. 

Dijous 06, 20 h
Recepció institucional 
a les entitats ciutadanes
de Castellar 
Jardins del Palau Tolrà

 R.G.

Cal destacar que en aquesta ocasió 
el programa de la festa inclou un 
total de 107 activitats, organitzades 
en un 69% per entitats. Per la seva 
banda, l’Ajuntament assumeix l’or-
ganització del 23% de les propostes, 
mentre que el 8% restant van a càr-
rec d’establiments privats. Les en-
titats són, per tant, el pal de paller 
de la Festa Major de la nostra vila. 

Enguany, la recepció institu-
cional a les entitats i l’atorgament 
de la Medalla de la Vila, en aques-
ta ocasió a l’Institut Castellar, tor-
nen als renovats Jardins de Palau 
Tolrà. Serà el proper dijous 6 de 
setembre a partir de les 20 hores.

La recepció d’entitats inclou-
rà l’actuació de la reconeguda ba-
llarina i coreògrafa castellaren-
ca Carme Martí. L’artista, que va 

A proposta de la Comissió Munici-
pal d’Honors i Distincions, enguany 
la Medalla de la Vila s’atorgarà a 
l’Institut Castellar que el curs pas-
sat va celebrar el seu 30è aniversa-
ri. El guardó té per objectiu reco-
nèixer la contribució del centre a 
l’educació i la formació de diverses 
generacions de joves de Castellar 
del Vallès i de Sant Llorenç Savall 
des de 1987. Així, el proper dijous 
6 de setembre l’Institut Castellar 
rebrà la Medalla de la Vila en l’ac-
te institucional de la recepció d’en-
titats que tindrà lloc a partir de les 
20 hores als Jardins de Palau Tolrà.

Quant a la història de l’insti-
tut, es comença a gestar als anys 
80 quan els alumnes castellarencs 
que volien cursar estudis secun-
daris s’havien de desplaçar a l’IB 
ÈGARA, situat a la Mancomunitat 
entre Sabadell i Terrassa. A finals 
del curs 85-86 l’Ajuntament va ad-
quirir el Palau Tolrà i el va cedir 
perquè fos la seu provisional del 
nou centre i extensió de l’IB Ègara. 
No va ser fins el curs 93-94 quan 
l’institut va estrenar un equipa-
ment de construcció nova al sec-
tor d’Els Pedrissos, el que esdevin-
dria el primer institut de Castellar.

Les aules de l’institut han vist 
passar tres generacions de caste-
llarencs d’una vila en constant 
canvi i creixement. “Per l’Insti-
tut Castellar ha passat molta 
gent, tant professors com alum-
nes dels quals molts ja són pares 
i hi porten els seus fills. Social-
ment, l’institut ha estat un factor 

Guardó per a l’INS Castellar 

molt important”, explica el fins 
el curs passat director del centre, 
Jaume Quera. El docent va comen-
çar a donar a classes de física i ma-
temàtiques a l’Institut Castellar el 
1990. Va ser cap d’estudis i cap del 
departament de matemàtiques, i 
dues vegades director del centre, la 
darrera durant els últims tres anys, 
fins el curs 2017-2018. “L’Institut 
Castellar és molt important per a 
mi, pràcticament hi he desenvo-
lupat tota la meva vida professi-
onal”, reconeix Quera.

En referència als inicis de 
l’institut al Palau Tolrà, l’exdirec-
tora del centre  Lydia Tuà recorda 
que “era un institut petit, amb un 
contacte pràcticament familiar 
entre els professors, però també 
amb els alumnes. Va créixer de 
pressa, i de seguida em vaig sen-
tir molt a gust amb aquest nou 
repte. Per a mi l’institut ha estat 
una font de coneixença, de com-
plicitats”. Lydia Tuà va ser profes-
sora de ciències socials a l’institut 
des de 1992 i fins el 2016, i cap d’es-
tudis i directora del centre entre 
2008 i 2015. “El sistema públic 
sempre aporta una plusvàlua so-
cial important”, diu Tuà. 

D’altra banda, per a Anton 
Carbonell, professor de llengua i 
literatura catalana des del 93 i fins 
el 2016, una de les qüestions que 
ha caracteritzat el centre educatiu 
castellarenc és la voluntat d’estar 
connectat, sobretot en l’àmbit de 
la cultura, amb la comunitat edu-
cativa i la societat de Castellar i de 
Sant Llorenç Savall. “La connexió 
cultural ha estat molt forta, des 
de sempre. Hi ha hagut la volun-

tat de connectar amb la gent a 
través de diverses iniciatives i 
propostes com la Setmana Cul-
tural”, constata Carbonell. Tuà co-
incideix: “Hem tingut l’oportuni-
tat de treballar en xarxa a la vida 
local a través de l’Ajuntament 
però també de les entitats, com 
un agent cultural més”. Per a Te-
resa Ochagavía, que fa 26 anys que 
és professora de grec, llatí i cultu-
ra clàssica a l’institut, “no és  gaire 
comú que es produeixi una simbi-
osi tan grata com la que es dona 
entre l’institut i el poble”. “Reco-
neixem els nostres antics alum-
nes en totes i cadascuna de les 
iniciatives i activitats que tenen 
lloc a Castellar”, detalla Ochaga-
vía. Antonell afegeix que a banda 
de la cultura, la preocupació per 
qüestions socials “també ha estat 
un nexe d’unió de l’institut amb 
la vila. El deure dels professors 
és promoure el pensament crí-
tic”. En paraules de Tuà, els pro-
fessors “no només formem sinó 
que fem ciutadans”.  

Quant a la seva experiència a 
les aules, Carbonell destaca que un 
dels moments màgics com a pro-
fessor arriba “quan es produeix  
la connexió amb la classe, quan 
trobes en els alumnes un inter-
locutor”. Per al mestre, per acon-
seguir-ho és fonamental “escoltar 
i donar la possibilitat d’expres-
sar-se als alumnes”. “L’insti-
tut ha estat la meva altra llar i 
sempre he pensat que no hauria 
pogut tenir més sort que haver 
aterrat aquí”, un sentiment comú 
entre el professorat que recull Te-
resa Ochagavía. 

 Rocío Gómez 

Imatge les primeres generacions d’alumnes i professors de l’Institut. || cedida

Imatge de la coreografia ‘Volare’ interpretada i creada per Carme Martí. || cedida

Dijous 06, 20 h
Entrega de la Medalla de la 
Vila a l’Institut Castellar 
Jardins del Palau Tolrà

rebre el Premi Nacional de Dansa 
de la Diputació de Barcelona, es va 
formar en dansa clàssica a l’Institut 
del Teatre de Barcelona i va rebre 
una beca per completar els seus es-
tudis a la prestigiosa Escola Vagano-
va de Sant Petersburg. Entre altres 
companyies, la ballarina ha treba-
llat a la Gelabert-Azzopardi, la Cia. 
de Ramon Oller, Senza Tempo o la 
Linga i Philippe Saire. L’artista cas-
tellarenca també ha rebut el Premi 
d’Interpretació Bagnolet a París, i 
ha participat a l’espectacle Giselle de 
Víctor Zambrano a La Mercè.

D’altra banda, com a coreò-
grafa ha creat espectacles com Ta-
balet, Las Poderosas o Les Triplet-
tes. Martí és professora de dansa a 
diverses escoles de Catalunya i de 
l’estranger. 

Carme Martí ens convida a ballar  
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11 setembre

Després del canvi d’escenari que es va 
fer l’any passat, la Diada torna a fer-se 
a la plaça Catalunya al costat de la se-
nyera que hi ha en un dels extrems de 
la plaça. L’alcalde llegirà el manifest 
de la diada després de l’ofrena floral 
que faran els diferents grups polítics i 
entitats . D’altra banda, els integrants 
de la Jove Orquestra de Castellar del 
Vallès (JOCVA) interpretaran ‘El cant 
dels segadors’. 

L’acte es feia fins fa dos anys al 
carrer de les Roques, al costat de la 
mítica casa de Cal Targa, on el presi-
dent Companys hi va passar-hi algunes 
temporades. L’any passat, es va decidir 
canviar d’ubicació per raons d’espai. La 
violoncel·lista Laia Rocavert interpreta-
va fins aleshores l’himne de Catalunya 
mentre ara serà la JOCVA sota la batu-

La diada nacional torna a la plaça Catalunya

ta de Carles Miró.
Ràdio Castellar oferirà en directe l’ac-

te a través de 90.1 FM o per lactual.cat on 
es podrà escoltar el discurs de l’alcalde, Ig-
nasi Giménez, a més de les intervencions 
dels representants dels diferents grups po-
lítics. Molts dels participants a l’acte insti-
tucional aniran després a la convocatòria 
que ha fet l’ANC aquest any a la Diagonal 
de Barcelona.

L’11 de Setembre commemora 14 mesos 
de resistència al setge que va patir la ciu-
tat de Barcelona a la fi de la Guerra de Suc-
cessió per la corona hispànica i a mans de 
les tropes de Felip V de Castella. L’11 de se-
tembre de 1714 la ciutat es va haver de ren-
dir, iniciant-se aquí la submissió de Catalu-
nya a la monarquia castellana i perdent els 
catalans les estructures d’Estat i les insti-
tucions que havia anat configurant des de 
l’Edat Mitjana.L’Assemblea de Catalunya va 
convocar un acte massiu a Sant Boi de Llo-
bregat l’11 de setembre de 1976, que va ser 
la primera commemoració legal de la Diada 
des de l’ocupació franquista de Catalunya.

El Parlament de Catalunya va decla-
rar l’11 de setembre com a Diada Nacional 
de Catalunya l’any 1980. El 2006, a l’Esta-
tut d’Autonomia es va promulgar legalment 
que la bandera de Catalunya, l’himne d’Els 
segadors, i la Diada de l’Onze de Setembre, 
eren els símbols nacionals de Catalunya. 

 Redacció

Dimarts 11, 11 h
Acte institucional amb 
motiu de la Diada Nacional 
de Catalunyar 
Plaça Catalunya

Els representants polítics locals cantant ‘Els Segadors’ a la plaça Catalunya, l’any passat. || q. pascual

La JOCVA interpretarà per segon any ‘El cant dels segadors’ després del manifest de l’11 de setembre
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pregó: Mago Pop

“Cadascú de 
nosaltres fem 
màgia cada dia”

 Cristina DomeneDivendres 7, 21.15 h
Pregó de Festa Major a 
càrrec d’Antonio Díaz, el 
Mago Pop
Pl. d’El Mirador

· T’ha il·lusionat l’encàrrec 
d’obrir la Festa Major de Caste-
llar del Vallès? 
La veritat és que m’ha fet molta il-
lusió, sobretot perquè bona part del 
meu equip és de Castellar del Vallès, i 
voldria dedicar el pregó a tots els cas-
tellarencs, però a les persones que for-
men part del meu equip en especial. 

· Què coneixes de la nostra vila? 
En realitat no la conec gaire, malgrat 
que és del Vallès Occidental, com 
Badia del Vallès, que és la ciutat on 
he viscut bona part de la meva vida. 
El que més conec de la vostra vila 
és l’Auditori Municipal Miquel Pont, 
on vam venir a actuar en dues oca-
sions... una com a Cia. Abbozzi, amb 
“La Noche Abbozzi”, i la segona vega-
da, com a Cia. Antonio Díaz, represen-
tant el meu primer espectacle uniper-
sonal, “La Asombrosa Historia de 
Mr. Snow”. 
· T’agraden les festes populars? 
Ets de participar i gaudir amb els 
amics? 
M’agraden molt les festes populars, 
i sobretot les Festes Majors. Sem-
pre les he gaudit molt amb la famí-
lia i els amics... tant la del meu mu-
nicipi, Badia del Vallès, com d’altres 
pobles on anàvem a actuar i coinci-

dia que eren festes. Considero que 
és un patrimoni cultural molt nos-
tre, i és molt important de mante-
nir-lo viu... i l’única forma és parti-
cipant-hi i gaudint-ne! 

· La teva carrera ha estat mete-
òrica. Premis, programes de TV. 
Espectacles a Barcelona, ara a 
Madrid... Què significa per a tu 
ser l’il·lusionista més taquille-
ro d’Europa? 
Per a mi, ser l’il·lusionista més ta-
quiller d’Europa significa un reco-
neixement a la nostra feina, i una 
alegria molt gran de saber que a 
la gent li agrada i emociona el que 
fem, i per això recomanen el nos-
tre espectacle, quan ens han vin-
gut a veure. 

· A més has mostrat la teva 
màgia a personalitats com 
Stephen Hawking o Ferran 
Adrià. Què recordes d’aquests 
moments? 
La veritat és que va ser un honor 
poder fer màgia a dues personali-
tats tan rellevants, cadascuna en 
el seu àmbit... Però recordo el mo-
ment amb Stephen Hawking com el 
més especial del meu programa “El 
Mago Pop” a Discovery Max, i em 
va marcar profundament. 
Em vaig emocionar molt veient-lo 
sorprendre’s amb el joc que li vaig 

fer, i vaig aprendre amb la seva 
reacció, que a la vida no existeixen 
més limitacions que les que es posa 
un mateix. Va ser realment un mo-
ment únic, i va fer adonar-me’n que 
la màgia pot estar present en moltes 
coses a la vida... I que cadascú de nos-
altres fem màgia cada dia a la nos-
tra manera. 

· És veritat que amb la màgia es 
lliga molt? T’ha funcionat? 
Imagino que no més que amb altres 
disciplines! (diu rient).

· Ets més de l’escola de màgia de 
Juan Tamariz o de David Copper-
field? 
Tot i que admiro molt als dos, i he 
seguit les seves carreres professio-
nals de prop, haig de dir que el meu 
referent des de ben petit, sempre 
ha estat en David Copperfield, tant 
pel concepte que té de la màgia, com 
per haver sabut crear la seva pròpia 
marca i fer de la seva afició, la seva 
vida i alhora la seva empresa. 

· Passa per un bon moment el 
món de la màgia? 
Crec que passa per un dels millors 
moments! La gent té moltes ganes 
d’il·lusionar-se i emocionar-se, i sen-
tir que per uns instants, tornes a ser 
un infant i de cop i volta, resulta 
que res és impossible!  

Antonio Díaz és el Mago Pop, l’encarregat de donar el tret de sortida a la Festa Major d’aquest 2018 || cedida

Antonio Díaz, el Mago Pop, que triomfa 
amb el seu espectacle ‘Nada es impo-
sible’, serà el pregoner de la festa

TRAJECTÒRIA

Antonio Díaz, El Mago Pop, és l’es-
trella de la màgia de Discovery Max. 
Premi Nacional de Màgia i Llicenciat 
en Art Dramàtic per el Institut de 
Teatre de Barcelona.

El Mago Pop ha estat capaç de portar 
la seva màgia a més de 150 països a 
través del seu programa a Discovery 
Max, d’esbalair a Stephen Hawking y 
de convertir-se en l’il·lusionista més 
taquiller d’Europa amb l’espectacle 
‘La Gran Ilusión’, seduint a personat-
ges com Antonio Banderas, Neymar, 
Carlos Slim o Victoria Beckham, fans 
declarats del jove il·lusionista.

L’èxit televisiu conviu amb el món 
de la representació en directe. 
L’espectacle ‘La gran ilusión’, 
amb 800.000 espectadors, es va 
estrenar a Barcelona al desembre 
de 2013 i es va acomiadar a l’agost de 
2017 a l’Starlite de Marbella, després 
d’aterrar a Madrid i girar per tot Es-
panya. Ara, el mag està a Madrid amb 
l’espectacle ‘Nada es imposible’, al 
Teatro Rialto, per on han passat més 
d’un milió d’espectadors. 

Mitjans internacionals l’han conside-
rat un dels il·lusionistes més joves 
amb més projecció en el món. 



DEL 07 L’11 DE sEtEmbrE DE 2018 7

mishima

Dissabte 8, 22.30 h
Mishima en concert  
Presentació del disc ‘Ara i res’ 
plaça d’El MIrador

 Rocio Gómez

David Carabén: “És el públic qui 
converteix una cançó en un himne”

Els Mishima trepitjaran per prime-
ra vegada Castellar del Vallès per 
presentar el seu darrer disc Ara i 
Res (TRIS/Warner) que van publi-
car el 2017. Després de 18 anys dalt 
dels escenaris i vuit àlbums d’estu-
di, el grup arriba a la Festa Major 
en plena forma. Tot plegat, perquè 
Ara i Res és un treball que els ha 
tornat a posar a primera línia, que 
els ha redescobert, i que s’ha tradu-
ït en un any de gira molt intens. A 
tall d’exemple, han passat pel festi-
val VIDA, pel Primavera Sound o pel 
Grec de Barcelona. “El primer any 
de gira ens va anar molt bé per-
què vam fer concerts en festivals 
importants i en espais de renom, 
però teníem relativament poques 
actuacions. Ens sentíem uns di-
nosaures tocant a llocs tan luxo-
sos”, explica David Carabén, voca-
lista i compositor de Mishima. “En 
canvi aquest any sembla que s’ha-
gi despertat tothom i estem tocant 
molt: a llocs on no havíem tocat 
mai, festivals de gran i de petit for-

mat, sales... Ve gent que no havia 
vingut mai. Hem crescut durant la 
gira”, afegeix el líder del grup. 

Carabén diu que després de 
gairebé dues dècades d’ofici, “l’úni-
ca lliçó que n’extrec és que no tinc 
ni idea de com funciona aquest 
negoci”. De fet, públic i crítica co-
incideixen que Ara i Res està far-
cit de bones cançons, nous himnes 
de la música moderna. Però la fór-
mula de l’èxit és encara per a Ca-
rabén un misteri. “Mai em poso a 
compondre ni himnes ni hits, és 
el públic qui converteix una cançó 
en un himne o en la banda sono-
ra de la seva vida. Quan intentes 
fer un single no et surt”, constata 
el músic.

D’altra banda, malgrat la pro-
liferació de festivals de música i el 
tímid repunt de programació de con-
certs per part de l’administració pú-
blica i el sector privat, Carabén es 
mostra escèptic amb un suposat 
clima de bonança cultural. “Treba-
llem en un sector,  la indústria de 
la música, que està en una crisi 
permanent. És una indústria 
molt viva que canvia de públic 

molt sovint. No sé a què atribu-
ir quan ens va malament o quan 
ens va bé”, confessa.

En aquest sentit, David Cara-
bén és un tastaolletes i aposta per 
diversificar la seva vida professional. 
Va estudiar ciències polítiques però 
no s’hi dedica. En canvi, col·labora 
a diversos mitjans de comunicació 
parlant i escrivint de cultura i d’es-
ports, és traductor, realitzador de te-
levisió i copropietari de la cocteleria 
La Javanesa a Barcelona. “Diversi-
ficar les font d’ingressos és la so-
lució que tenim els músics per ar-
ribar a final de mes. Estrictament 
a la música m’hi he pogut dedi-
car dos o tres anys. No m’agrada 
posar tots els ous a la mateixa cis-
tella”, reconeix.

Quant al concert d’aquest dis-
sabte a la plaça d’El Mirador, així 
convida David Carabén els caste-
llarencs a participar-hi: “Estem en 
plena forma. Som una banda ve-
terana amb un bon directe que ha 
anat evolucionat al llarg dels anys. 
Amb el nostre espectacle, la gent 
surt més contenta del que ha en-
trat. És una bona oportunitat!”   

Imatge promocional del grup Misihima. || cedida

Mishima presentarà el seu disc ‘Ara i Res’ a la plaça d’El Mirador
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hotel cochambre

Dilluns 10,  23 h
4a Nit de 
Vilabarrakes, amb 
Hotel Cochambre i 
Deejays del Revés
Espai Vilabarrakes

 Cristina Domene

“Hotel Cochambre ofereix un 
servei públic perquè la gent 
s’oblidi dels seus problemes”

· Como definiries Hotel Coc-
hambre?
És un grup de versions atípic que 
hem revolucionat una mica les Fes-
tes Majors, perquè quan vam co-
mençar fa 18 anys no existia el que 
oferim. Actuacions amb un punt 
teatral, un aire ‘gamberro’ dins de 
l’elegància i un poti-poti de cançons 
de tots els estils, totes les èpoques. 
Va ser una aposta i vam donar amb 
una fórmula, que encara avui dia 
ens funciona molt bé.  

· Llavors l’Hotel Cochambre va 
obrir el 2000?

Sí. Vaig trobar a una pel·lícula de 
Cantinflas la paraula ‘cochambre’, 
que estava en desús, i em va fasci-
nar i d’aquí vam inventar la histò-
ria de l’hotel, que expliquem als ini-
cis dels concerts. En aquests 18 anys 
hem evolucionat molt. Cada any 
modifiquem el show, incorporem 
cançons... si no fos així, seria molt 
complicat mantenir-nos. Tenim la 
sort de fer moltíssims concerts i no 

només a l’estiu, sinó durant tot l’any 
i sense sortir de Catalunya, que per 
nosaltres és un gran avantatge per-
què ens evitem molta carretera i 
podem dormir a casa.  

· ‘Gent cochambrosa” és com 
anomeneu al públic fidel que 
teniu.
Tenim un públic molt bèstia i molt 
meravellós. Vénen amb les samar-

retes, famílies senceres generacio-
nals, els pares amb els fills, el punk 
amb la seva cresta... passen tantes 
coses diferents durant l’espectacle 
que hi ha cabuda per tothom, hem 
enganxat a molta gent. El ventall de 
públic que tenim és molt heterogeni.  

· Què podrem viure al concert de 
Castellar?
És un concert molt simpàtic per tot-
hom. Aporta alegria i felicitat a doll. 
El que fem és un servei públic per-
què la gent s’oblidi dels seus pro-
blemes quotidians i de totes les mi-
sèries i merdes que tenim cada dia 
perquè s’omplin de ganes de viure. 
Que ballin, que cantin, que gaudei-
xin, que es coneguin, que s’enamo-
rin... perquè fem balades, també. 

· Tot tipus de música.
Portem un muntatge molt gran: 
llums, pirotècnia, fum... També es 
pot gaudir visualment, hi ha gent 
més gran que es porten cadires i 
el gaudeixen asseguts. Tot el que 
tenim és perquè la gent ho doni tot, 
tant emocionalment com ballant i 
cantant.  Balades, guateque, heavy... 
música per a tothom.  

· Qui forma part de l’Hotel Coc-
hambre a banda de tu, Benito 
Inglada?
Un grum i quatre conserges vin-
guts a menys però que han crescut 
molt musicalment. Danny Navarro, 
que és una bateria i cantant excep-
cional; un dels millors guitarristes 
que hi ha en aquests moments, Mi-
guel Pino; als teclats, guitarra espa-

nyola i veus està Diego Marín, amb 
un colorit meravellós i Charlie Cue-
vas, el baixista, que ara mateix l’hem 
de compartir amb la gira de Busta-
mante, perquè està a l’elit. Els qua-
tre músics i l’equip tècnic que porto 
són molt ‘pata negra’. 

· Ets un defensor de les or-
questres!
Jo soc defensor acèrrim de la gent 
que surt i agafa el cotxe i es juga la 
vida a la carretera per anar a un 
poble a les tantes de la matinada, 
que marxen quan surt el sol, que 
porten moltes hores d’assaig i l’únic 
que volen és portar alegria a aquell 
poble.  

· Sereu el colofó de la Festa 
Major de Castellar. 
Em sembla una meravella. I que 
sigui a les 23 h em sembla perfecte 
perquè així no estàs descartant una 
part del públic que potser a les 3 de 
la matinada no vindria. Reunirem 
al jove de 20, a la dona de 40 i al 
senyor de 60 anys. Aquesta zona 
del Vallès és molt Cochambrosa. 
Esperem que vingui molta gent a 
Castellar. Segur que serà una nit 
bonica i simpàtica que ens farà 
oblidar els problemes.  

Hotel Cochambre es va crear l’any 2000. || cedida

Hotel Cochambre no té cap es-
trella, però els seus cinc treballa-
dors aprofiten la destresa musical 
que tenen per interpretar les can-
çons d’aquells artistes famosos que 
una vegada es van allotjar a l’ho-
tel, abans que el tanquessin... El cap 
dels treballadors, Benito Inglada, 
ens parla d’aquest hotel i de la pa-
rada que faran a Castellar del Vallès 
per Festa Major
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gertrudis

el grup Gertrudis actuarà a cas-
tellar el diumenge de Festa 
Major. ells són Xavier ciurans 
(veu), eduard acedo (violí), Xavi 
Freire (guitarra elèctrica i es-
panyola), Marc Mas (piano i te-
clats), pol saturla (baix i pau 
Font (bateria). els acompanyen 
Ruben Moyano i el cesc (tècnics 
de so i llum, respectivament) i 
Josep Romera (mànager)

Diumenge 9, 22.30 h
Concert de Gertrudis. Gira 
‘L’Últim ball 2018’
Plaça d’El Mirador

· La vostra gira porta el nom 
d’una cançó de l’últim disc?
sí, ‘Últim ball’ és una cançó de l’àl-
bum ‘ara volo alt’, que ens ha donat 
tres anys d’explotació des que va 
sortir, l’any 2016. amb ‘l’últim ball 
2018’ presentem un gira que, alho-

 Marina Antúnez ra, serà com un punt i seguit. des-
prés pararem i ens posarem a fer 
un altre disc.  

· ‘Últim ball’ va ser seleccionada 
pels 25 anys de Pallassos Sense 
Fronteres, oi?
Sí, ha estat un regal. No només ha 
allargat la vida de la cançó sinó que 

“Fem una reivindicació des de la música, però sense 
pretensió de canviar el món ”
Xavier Ciurans de Gertrudis parla del concert que el grup oferirà el diumenge de Festa Major

ens ha permès un “feedback” amb 
l’associació de Pallassos sense 
Fronteres i això ha estat genial. 
Els vam cedir la cançó i ells han 
fet un videoclip amb imatges de 
viatges seus i vídeos del Circ Cric, 
amb nosaltres per allà també. I 
vam presenciar el gran concert 
d’aniversari dels 25 anys.

· Què aporta ‘Ara volo alt’?
És un disc de tornada del grup Ger-
trudis després de 5 anys sense 
discs. Repensem el que era Ger-
trudis. es diu ‘ara volo alt’ amb la 
idea de mirar-nos a vista d’ocell per 
veure més bé què ha estat Gertru-
dis, sense cap ànim d’aportar res 
sorprenent. ens ha funcionat súper 
bé, les cançons sonen moltíssim a 
les ràdio fórmules. 

· Teniu relació amb grups sem-
blants al vostre?
sí, els contactes són constants. 
ens ha anat molt bé xerrar i xer-
rar amb diversos grups com la 
pegatina, Txarango, Roba estesa, 
Buhos, per posar-nos al dia, per-
què hi ha un món en el que nosal-
tres no havíem treballat tant i són 

les xarxes socials. Hem hagut de 
posar-nos les piles, ensenyar-nos 
més, i ens han anat molt bé els seus 
consells. a nivell musical, fem col-
laboracions. per exemple, la parti-
cipació de la Mari de chambao a la 
cançó ‘Tan lluny de tu’. 

· De què parleu, a les cançons?
del món on vivim, dels refugiats, 
del procés, expressem la ràbia, la 
passió i l’esperança, fem una reivin-
dicació des de la música, sense cap 
pretensió de canviar el món.

· Els vostres videoclips són com 
historietes...
sí, ens agrada explicar historie-
tes, que hi hagi aquest plus a la 
cançó. ens deixem fer pel crea-
dor pol Fuentes.  

· Us agrada viatjar i tocar a fora?
sí, el viatge sempre estava molt 
present a Gertrudis. Hem tocat 
al Kebec, a la Índia, viatjar et per-
met parlar de nous temes, apassio-
nar-te per allò que es fa en un altre 
lloc i contagiar-te. però el nostre 
present no ens permet viatjar tant, 
estem en projectes al principat.



DEL 07 L’11 DE sEtEmbrE DE 201810

música

Els balls i les orquestres també ompliran les places de la vila du-
rant els dies de Festa Major. Enguany, hi haurà tres propostes 
destacades, la que ens arriba de la mà de la formació Electric 

World & Funk, d’una banda; l’exitosa proposta de la Cobla - Or-
questra La Principal de la Bisbal, amb dobleconcert com cada 

any, i la balladora interpretació de Sirabu Payés Saigi Swing 
Quartet, liderada per Rita Payés. 

 Marina Antúnez

Divendres 7, 21.30 h
concert amb Electric World & Funk
Plaça d’El Mirador

Just després del pregó ofert per el Mago Pop, a la plaça 
d’El Mirador, la formació Electric World & Funk pro-
tagonitzarà un concert al mateix espai. Arriben amb 
una proposta que vol ser un tribut a la mítica banda 
dels anys 70 del segle XX, Earth,  Wind & Fire (EWF), 
el grup que va néixer a Chicago, als Estats Units, l’any 
1969, amb un repertori de música soul, disco, R&B, 
funk, jazz i rock. 

Electric World & Funk és, de fet, un projecte que 
neix de la mà dels tots dos músics locals Joan Munt i 
Toni Meler, dos professionals experimentats amb una 
llarga trajectòria en el terreny musical. Ara, junts, han 
convertit en realitat un somni. Electric World&Funk 
és l’única banda en tot l’Estat i Europa que fa un tri-
but a la mítica banda dels anys 70. 

El grup que actuarà a Castellar del Vallès mostra 
una posada en escena espectacular. La banda està for-
mada per 13 músics (4 cantants, 1 bateria, 1 percussi-
onista, 2 pianistes, 1 guitarrista, 1 baixista i una secció  
de metalls amb saxo, trompeta i trombó). 

Els músics de l’Electric World & Funk tenen una 
llarga trajectòria professional i han actuat o col·laborat 
amb músics com Sting, Sergio Dalma, David Bisbal, 
Tower of Power, Toti Soler, Miguel Bosé, etc.  ||  M. a.

Tribut a la mítica banda 
Earth, Wind & Fire

Diumenge 9, 19 h i 20.30 h
Concert i Gran Ball de Festa 
Major amb la Cobla Orquestra La 
principal de la Bisbal
Recinte Firal de l’Espai Tolrà

Un any més, la Cobla Orquestra La Principal de la Bis-
bal visita Castellar. Ja és costum que, en els concerts 
que ofereix oberts a tota la població, batin rècords d’as-
sistència. Per exemple, més de 400 persones, l’any pas-
sat. Com ja és habitual, l’orquestra ens oferirà dues 
possibilitats per gaudir del seu repertori. A les set de 
la tarda, dirigits per Francesc Cassú, oferiran un con-
cert popular de Festa Major, al recinte firal de l’Es-
pai Tolrà. A les 20.30 h, seguiran amb un Gran Ball de 
Festa Major, al mateix espai.  ||  M. a.

La Principal de la 
Bisbal, concert doble

Diumenge 9, 19 h
Swing amb SiraBu Payés Saigi 
Quartet
Plaça Calissó

La febre del swing segueix a l’ordre del dia i és per això 
que per Festa Major tampoc no hi faltarà una bona dosi 
de música lindy. Aquesta vegada, ens visita la banda 
SiraBu Payés Saigi Swing Quartet, un quartet liderat 
per la trombonista Rita Payés, una intèrpret que va 
formar-se a la Sant Andreu Jazz Band i que va rebre el 
premi Enderrock 2015 per votació popular a la millor 
proposta de jazz. Ha col·laborat amb diversos músics, 
joves com ella, i sobretot, va fer els primers passos al 
costat del músic Joan Chamorro.  ||  M. a.

Ball swing liderat per la 
trombonista Rita Payés

Els balls i les orquestres, 
protagonistes a la Festa Major
Electric World & Funk, La Principal de la Bisbal i Sirabu payés 
Saigi Swing Quartet, formacions destacades d’enguany
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El moment ‘remember’ 
de la Festa Major

Divendres 07, 23 h
Festa 9a Trobada Amics dels 80
Recinte Firal de l’Espai Tolrà

Ja porten nou anys i, indefectible-
ment, el temps passa per a tots. El 
2009, quan van començar les tro-
bades d’Amics dels 80, la dècada 
musical per antonomasia quedava 
20 anys enrere. Ara, amb la nove-
na edició, l’organitzador de la tro-
bada, David Fuentes, es troba “que 
m’estan reclamant molt temes de 
la dècada dels 90”. Per a satisfer 
aquestes peticions, la 9a Trobada 
dels Amics dels 80’s que es va el 
divendres de Festa Major a l’Espai 
Tolrà ja inclourà la darrera mitja 
hora -la que va de les 3,30 de la 
matinada fins a les 4- temes de la 
dècada dels 90. Amb entrada lliu-
re, és un dels esdeveniments que 
concentra més públic de la festa. 
“L’any passat vam tenir 4.000 
persones, no totes alhora, però”, 
explica Fuentes que serà l’encar-

regat de punxar la música des de 
la cabina juntament amb Jordi 
Muñoz. Com sempre, a l’entrada 
hi haurà un ‘photocall’ per immor-
talitzar la vetllada amb el fotògraf 
Heribert Gallardo.

novetats d’aquesta edició

A part de la darrera mitja hora 
final de la trobada dedicada a la 
música de la dècada dels 90, una 
de les grans novetats d’aquesta 
edició és l’actuació de M. Davis 
que interpretarà en directe al-
guns temes. A més, es podrà ad-
quirir per un preu simbòlic d’un 
euro l’adhesiu original de la disco-
teca California El Cali, que va obrir 
el 1979 i va tancar el 1991. Precisa-
ment, la trobada va sorgir com a 
tribut a la mítica discoteca, cone-
guda arreu del Vallès.

Un altre dels al·licients de la 
trobada són els premis que donen 
els patrocinadors de la festa. Així, 

 Jordi Rius

Jordi Muñoz i David Fuentes durant una de les sessions de la 8a Trobada Amics dels 80. || cedida

el Restaurant El Brunet oferirà 
un àpat -dinar o sopar- per a dues 
persones i l’empresa dedicada a 
la venda i instal·lació d’accesoris 
electrònics per a l’automòbil Iber-
sound, de Sabadell, regalarà una 
ràdio-cd-mp3 més un joc d’alta-
veus. L’agència Ambartours sor-

tejarà dos viatges. El primer, en 
col·laboració amb Costa Cruce-
ros, serà un creuer pel Meditar-
rani. L’altre, conjuntament amb 
Travelplan i Air Europa, serà un 
bitllet d’avió d’anada i tornada per 
a dues persones a Mallorca.

Com sempre, si es busca 

bon ambient, la trobada és el lloc 
ideal que comença a ser conegut 
fora de Castellar. “Ens ve gent de 
Sabadell, de Manresa i fins i tot 
de Barcelona, que espera amb 
delit la festa, que de fet és com 
una gran trobada anual”, con-
clou Fuentes.  

Si presencies o pateixes alguna 
agressió sexista, truca.  
Telèfons: 
Emergències: 112
Policia Local: 93 714 48 30 / 696 46 20 50
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propostes diverses

Showcooking amb  Quins fogons

Amb Jaume Arnella

Dissabte 08, 11.30 h
Showcooking de 
Festa Major
Mercat Municipal

 Redacció

La Clara Simó i la Marina Antúnez, res-
ponsables del programa gastronòmic 
i espai televisiu Quins fogons,  s’en-
carregaran d’un taller - showcooking 
- el proper dissabte, 8 de setembre, al 
Mercat Municipal.
Les dues noies, castellarenques aficio-
nades a la gastronomia, ens presenta-
ran un menú inspirat en un dels plats 
imprescindibles de la Festa Major, la 
fira.  És per això que dissenyaran un 

La fira de la Festa Major inspirarà els plats que presentaran el dia 8

Dissabte 8, 18 h
Jocs i corrandes per la 
República amb 
Jaume Arnella
Pl. de Catalunya

Mira qui balla Fer un 
vermut rebel 

Diumenge 9, 18.30 h
Mira qui balla
Auditori Municipal Miquel Pont

Dissabte 8, 12 h
Vermut Rebel amb 
Dj PD Narcoreà
pl. de Cal Calissó

Jaume Arnella és cantant i folklorista.  ||  M. a.

menú pensat per a tots els públics, 
tant per a gurmets com per a llepa-
fils, sempre buscant les receptes me-
diterrànies, saludables, fàcils d’ela-
borar i originals.
En concret, les fogoneres ensenya-
ran com preparar un primer, un segon, 
unes postres i una beguda que ens re-
cordin alguns elements de la fira.
Al final de la demostració del menú, 
el públic podrà degustar totes les 
receptes elaborades. L’activitat és 
oberta a tothom i tindrà lloc  a l’inte-
rior del Mercat. 

Jaume Arnella (Barcelona, 1943) 
és cantant i folklorista català. Con-
vidat per l’ANC de Castellar, ofe-
rirà un concert a la plaça de Cata-
lunya el proper dissabte de Festa 
Major. L’any 2014 va publicar, jun-
tament amb Rafel Sala, el CD “Les 

sabates d’en Jaume” sobre versos 
de Josep Gual escrits el 1975 a par-
tir dels seus records de la guerra 
dins l’anomenada lleva del Bibe-
ró. Va estrenar, conjuntament amb 
Marduix, l’espectacle “Una espe-
rança” dins la programació del 
Tricentenari, va editar el CD “Tot 
és ara i res. També va rebre el XX 
Premi Nacional Lluís Companys.  

‘La forma 
del agua’ Dijous 6, a les 21.30 hores, el Club 

Cinema Castellar Vallès ha pro-
gramat, com a prèvia de la Festa 
Major de Castellar 2018, la projec-
ció de ‘La forma del agua’. El preu 
per assistir a la reproducció de la 
pel·lícula serà de 5 euros, els no 
socis, i de 3, els socis.

Aquesta entrada dona dret 
a una copa de cava al vestíbul de 
l’Auditori un cop finalitzada la pel-
lícula. ‘La forma del agua’ és un fil 
guanyador de 4 Oscar, incloent mi-
llor pel·lícula VOSE.  

La pel·lícula és del 2017 i 

està dirigida per Guillermo del 
Toro i protagonitzada per Sally 
Hawkins, Doug Jones, Michael 
Shannon, Octavia Spencer, Ric-
hard Jenkins, Michael Stuhlbarg, 
entre d’altres. En un inquietant 
laboratori d’alta seguretat, du-
rant la Guerra Freda, es produ-
eix una connexió insòlita entre 
dos mons aparentment allunyats.

La vida de la solitària Elisa 
(Sally Hawkins), que treballa com a 
dona de la neteja al laboratori, can-
via per complet quan descobreix 
un experiment classificat com a se-
cret: un home amfibi (Doug Jones) 
que  es troba allà reclòs. 

Dijous 6, 21.30 h
Cinema de Festa 
Major: ‘La forma del 
agua’
Auditori Municipal

 M. A.

 M. A.

Les entitats Ritme de Ball, el grup 
de Sevillanes de l’Associació de 
Jubilats i Pensionistes i l’Associa-
ció Sabadell Tango han programat 
l’activitat ‘Mira qui balla’, una pro-
posta que es durà a terme a l’Au-
ditori Municipal Miquel Pont. ‘Mira 
qui balla’ parteix de la idea original 
d’un programa de televisió, exis-
tent a diversos canals de televi-
sió de diferents països del món, 
en el qual 10 persones reconegu-
des, més o menys, pel seu públic, 
s’uneixen a diversos ballarins pro-
fessionals per competir per una 
causa benèfica.  ||  M. a.

Per dissabte, a la plaça de Cal Ca-
lissó s’ha previst un vermut rebel 
organitzat per la CUP Castellar. 
L’actuació anirà a càrrec del DJ PD 
Narcoreà. L’activitat és oberta a tot-
hom.  ||  M. a.
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el foc sempre és un dels protagonistes de la Festa 
Major de la vila. Tant divendres amb la Mascletà 
(22.15h pla. Fàbrica Nova) com dissabte amb el cor-
refoc (21.30h eTc) la vila vibrarà amb la colla de di-
ables de l’eTc i les colles convidades de Terrassa i 
sant Feliu de codines. diumenge serà el torn del cor-
refoc infantil (21.30h pla. del Mestre Gelonch) amb la 
colla infantil de diables de l’eTc de castellar, les es-
purnes, i les colles infantils de castellterçol, les Fran-
queses del Vallès i sant Feliu de codines. 

correfocs

Les espurnes que encenen la festa 
 Rocío Gómez 

L’Estel Capdevila (13 anys) i l’Àlex 
Félix (12 anys) són dues de les es-
purnes fundacionals de la colla in-
fantil de Diables de l’ETC. La seva 
història d’amor amb el foc va co-
mençar fa sis anys, de ben menuts. 
L’Àlex recorda que quan tenia sis 
anys, abans de sumar-se a la colla 
de Les Espurnes, li feien “molta 
por els petards”. “Els meus 
pares m’hi van apuntar perquè 
em deixessin de fer por i també 
perquè em divertís els dissab-
tes”, explica l’Àlex. “Uns dies des-
prés de començar a ser espurna 
em vaig adonar que no n’hi havia 
per tant”, afegeix el jove. “Veure 
el foc de prop és molt impressi-
onant perquè és com veure un 
quadre en directe”, apunta l’Àlex. 

Totes dues espurnes coinci-

deixen que no se li ha de perdre 
el respecte al foc i que cal seguir 
sempre les mesures de seguretat. 
De fet, la colla infantil no manipu-
la directament els petards. Els me-
nors van acompanyats d’adults que 
s’encarreguen d’instal·lar i d’en-
cendre els artefactes. “Al corre-
foc has d’anar ben cobert, amb 
un calçat tapat, sense forats, que 
protegeixi els peus. Màniga llar-
ga i protegir el coll i els cabells, 
això també és important”, recor-
da l’Estel. Amb tot, això no evita 
que de vegades els diables s’em-
portin algun ensurt. “El primer 
correfoc que vaig fer se’m va es-
capar una espurna i em vaig cre-
mar una mica el braç. Però de 
seguida vaig reaccionar i vaig se-
guir endavant”, reconeix l’Estel.

Les Espurnes han partici-
pat a correfocs d’altres poblaci-
ons com Vilafranca del Penedès 
o Ripollet. Ara, s’apropa la cita 
més esperada, la Festa Major de 
Castellar. “Vas a passar-ho bé i 
vols que la gent que et vas tro-
bant i que coneixes que també 
s’ho passi bé”, diu l’Estel.  “El 
moment que més m’agrada és el 
del pa amb tomàquet i botifar-
ra, just després del correfoc. És 
quan et relaxes i t’ho passes bé 
amb la colla. Fem molta pinya”,  
assegura l’Àlex.

Tant l’Estel com l’Àlex saben 
que volen fer el pas cap a la “colla 
dels grans”. Però encara hauran 
d’esperar fins els 15 anys, per fer 
de tabalers, o fins els 18 anys per 
ser diables de ple dret. Les espurnes Estel Capdevila i Àlex Fèlix || R.GóMez 
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activitats al carrer

Diumenge 9 de 10.30 a 21 h
Street Market 1900
c. Major, c. Sala Boadella, 
c. Hospital i c. Montcada

Castellar torna cap al 1900

Dissabte 8 de 10 a 11h
Diumenge 9 a les 10 h
Centre Karuna i Anandhi Yoga
Terrassa d’El Mirador

Temps per meditar

La Festa Major també és temps per desconnectar i de retrobar-se 
amb un mateix. Els centres Karuna i Anandhi Yoga proposen dues 
sessions de ioga a la terrassa d’El Mirador, el primer el dissabte 8 de 
setemebre entre les 10 i les 11h i el segon, diumenge 9 a les 10 hores 
del matí. En tots dos casos es recomana portar màrfega, estora o to-
vallola. Els mateixos dies, els dos centres també proposen dos tipus 
d’activitats. El Centre Karuna farà dissabte 8 al seu local, al carrer 
Església, una sessió de coaching personal entre les 16.30 i les 17.30 h 
a càrrec de Núria Castro. El centre Anandhi Yoga, després de la ses-
sió de ioga a la terrassa d’El Mirador de diumenge, ha organitzat una 
xerrada sobre el reiki. El reiki utilitza una tècnica coneguda comu-
nament com a curació amb les mans o imposició de mans com una 
forma de medicina alternativa.

Diumenge 9-Dilluns 10 
De 10 a 23.20 h
Escape room de Festa Major 
Biblioteca Antoni Tort

La  fira Street Market  aquest any ens porta 
cap a l’inici del segle passat, el 1900 amb plena 
ebullició del modernisme com a moviment cul-
tural i artístic. Precisament una de les primeres 
activitats de la fira serà un taller de trencadís 
inspirat en l’arquitecte Antoni Gaudí. A princi-
pis de l’any 1900, l’època Victoriana, van apa-
rèixer grans inventors, físics, i grans catedrà-
tics que van revolucionar el món amb les seves 
idees, fent canviar el món on vivim. Era l’èpo-
ca de grans inventors com Nikola Tesla, amb el 
qual va arribar l’electricitat alterna, el control 
remot i la ràdio, físics com Marie Curie pione-
ra en els primers temps de l’estudi de les radi-

Evadir-se també és possible per Festa Major. 
L’empresa Missionleak, especialitzada en fer 
Room escape a mida ha programat per als 
dies 9 i 10 de setembre el gran Escape Room 
de Festa Major, que es farà a la primera plan-
ta de la Biblioteca Antoni Tort. Per donar ca-
buda a molts participants s’ha establert un 
horari molt ample, que anirà des de les 10 fins 
a les 23.20 h, amb possibilitat de donar cabu-
da fins a 24 grups cada dia. “L’escape serà te-
matitzat i hi haurà moltes proves i algunes no 
són fàcils”, constaten des de l’empresa.  Per 
facilitar que la gent s’apunti a aquesta acti-
vitat s’ha obert un formulari a la pàgina web 
municipal : www.castellarvalles.cat/escape-
room. Missionleak fa activitats de ‘teambuil-
ding’ per a empreses i ha elaborat jocs com 
El Eslabón Perdido, La Comisaria, Operación 
Orpheus, Franky Resurrection, Ejecución In-

acions- de fet ella va ser la primera a emprar el 
terme radioactivitat- o la literatura fantàstica 
de la mà de Jules Verne la literatura fantàstica, 
o el germans Lumière amb l invenció del cine-
matògraf. Tot aquest ambient es podrà viure 
durant la fira, que estarà amenitzada per ac-
tors que es passejaran pels diferents carrers 
vestits amb la moda Steampunk, un subgène-
re de fantasia i ciència-ficció ambientat en 
una època o món on l’energia originada amb 
les màquines de vapor és usada de mane-
ra preponderant —usualment al segle XIX i, 
amb freqüència a l’Anglaterra victoriana—, 
però amb elements que provenen de la ci-
ència-ficció o de la fantasia, invents tecno-
lògics ficticis com els que es troben a les 
obres de H. G. Wells o tecnologia posterior, 
com els ordinadors
A més de la presència de comerços, hi haurà 
dues visites guiades al Patrimoni Tolrà, bàsi-
cament l’església de Sant esteve a càrrec de 
Llorenç Genescà, de Caminant amb la histò-
ria. També hi haurà actuacions musicals amb el 
Cor Gospel (13 h) i el combo i coral de joves (19 h)

 Jordi Rius

 Jordi Rius

Actors disfressats amb la moda Steampunk es passejaran per la fira. || youTuBe

Una imatge de l’interior de la biblioteca. || aRXiu

Es recomana portar tovallola, màrfega o estora a les sessions de ioga de la terrassa d’El Mirador. || aRXiu

Propostes per escapar-se
minente, El Robo de Tanit, Objetivo espia, Wild 
West, Mitologik, Delorean Van, L’Autòpsia, La 
Recepta, El Secreto de Sant Jordi, Reto Nautilus, 
Victus, Alien Attack, Inventum, El Orfanato, La 
Finestra Indiscreta, El Refugi del Caçador, El Se-
cret del Samurai i Sabotatge.
L’Ajuntament  va obrir fa alguns dies les inscrip-
cions a l’Escape Room de Festa Major. Les sol-
licituds per prendre part d’aquesta activitat, que 
compta amb un total de 432 places disponibles, 
es poden fer fins al proper divendres 7 de setem-
bre fen us del formulari web www.castellarvalles.
cat/escaperoom. Si no s’han exhaurit les places 
també es podran fer inscripcions presencialment 
a la Biblioteca Antoni Tort, al carrer de Sala Boa-
della, 6, els dies en què es durà a terme l’activitat.
La participació a l’Escape Room de Festa Major 
es podrà fer en dos grups simultanis de 8 a 12 
persones distribuïts al llarg dels dos dies en 11 
sessions: 10 h, 11.20 h, 12.40 h, 14 h, 17 h, 19.20 
h, 20.40 h, 22 h i 23.20 h. Per iniciar cada torn 
d’activitat caldrà un mínim de 8 persones i mà-
xima puntualitat. En cas contrari, la reserva que-
darà anul·lada. L’activitat està recomanada per 
a persones a partir de 8 anys (caldrà que els me-
nors de 16 anys hi participin acompanyats d’un 
adult). Per als menors de 8 anys no caldrà ins-
cripció sinó que podran accedir a l’activitat sem-
pre que ho facin acompanyats del pare, mare o 
tutor/a legal.
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De 9.30 a 18.30 h - Cuida’l per la 
Festa Major
Unitat de Diagnosi Mòbil per al 
teu vehicle
Lloc: del Berguedà (polígon Pla 
de la Bruguera)
Organització: Mapfre
Hi col·labora: Comerç Castellar

20.30 h - Havaneres amb 
La Petita Havana
I rom cremat
Lloc: av. de Sant Esteve, 71
Organització: Farmàcia Ros 
 

20 h - Recepció institucional 
a les entitats ciutadanes del mu-
nicipi i lliurament de la Medalla de 
la Vila a l’Institut Castellar 
Amb l’actuació de la coreògrafa i 
ballarina Carme Martí
Lloc: Jardins del Palau Tolrà 

De 20 a 00 h - Prèvia de Festa Major
Concerts de grups emergents, 
sopar popular i pregó llibertari
Lloc: c. del Centre · Organització: 
Assemblea Llibertària

21.30 h - Cinema de Festa Major: 
La forma del agua
Guanyadora de 4 Oscar, incloent 
millor pel·lícula 
VOSE · Inclou copa de cava al vestí-
bul de l’Auditori un cop 
finalitzada la pel·lícula
Col·laboració: socis CCCV, 3 €;
no socis, 5 € 
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès
 

18 h - Warm Up
A càrrec de La Cantera
Lloc: Era d’en Petasques
Organització i més informació: 
Vilabarrakes 
https://www.facebook.com/vila-
barrakes.castellardelreves/

De 18 a 20 h - L’Escola d’Adults 
s’obre a la Festa
Portes obertes i jocs de taula
Lloc: Escola Municipal d’Adults 
(c. dels Pedrissos, 9, baixos)
Organització: Escola Municipal 
d’Adults

19 h - Inauguració de l’exposició 
“Patrimoni oblidat, memòria 
literària” 
Inclou presentació del vi “5 quarte-
res 2017” i concert a càrrec d’Òscar 
Vila, Toni Beaumud i Òscar Rocabert
Lloc: Arxiu d’Història de Castellar 
(c. de la Mina, 9-11)
Organització: Centre d’Estudis de 
Castellar del Vallès - Arxiu d’Histò-
ria de Castellar 
Hi col·labora: Coordinadora 
de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana, Institut Ramon Muntaner, 
La Muntada i Ajuntament de 
Castellar del Vallès

20 h - Repicada general de campa-
nes anunciant les festes i missa 
vespertina
Lloc: Parròquia de Sant Esteve i 
Capella de la Verge de Montserrat
Organització: Parròquia de Sant 
Esteve
20 h - Concurs de Fotografia 
Artística Trofeu Joan Riera
Inauguració de l’exposició fotogràfica
Lloc: Calissó d’en Roca 
Organització: Centre Excursionista 
de Castellar

21 h - Botifarrada Popular
Lloc: Era d’en Petasques
Organització i més informació: 
Vilabarrakes
https://www.facebook.com/vila-
barrakes.castellardelreves/
 

21.15 h - Pregó de Festa Major a 
càrrec d’Antonio Díaz, 
el Mago Pop
Lloc: pl. d’El Mirador

21.30 h - Concert amb Electric 
World & Funk
Tribut a Earth, Wind & Fire
Lloc: pl. d’El Mirador

22 h - Cantada d’havaneres amb 
Els Cremats
Lloc: Jardins del Palau Tolrà

22.15 h - Mascletada d’inici de festa
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova

22.30 h - XIII Correlokals de 
Castellar del Revés
Amb parades als locals dels col-
lectius i entitats que participen 
a Vilabarrakes
Recorregut i parades: Era d’en 
Petasques, Cal Gorina (c. del 
Centre), Ateneu (c. Colom), pl. del 
Mestre Anyé i pl. de la Miranda
Sortida: Era d’En Petasques
Organització i més informació: 
Vilabarrakes 
www.facebook.com/vilabarrakes.
castellardelreves/

23 h - Festa 9a Trobada Amics 
dels 80’s i 90’s. La millor música 
per al millor públic
Amb DJ David Fuentes
Entrada lliure
Lloc: Recinte Firal de l’Espai Tolrà
Organització: Amics dels 80’s

De 3 a 5 h - Vilabarrakes a 
Castellar del Revés: Primera Nit
Lloc: pl. de la Miranda
Organització i més informació: 
Vilabarrakes 
www.facebook.com/vilabarrakes.
castellardelreves/

7 h - XXVIII Concurs de Gossos 
de Mostra
XII Trobada de Campions Sant 
Humbert
Inscripcions al local social: 7 h
Esmorzar per a tots els participants 
i assistents
Lloc: local social (c. Pedrissos)
Organització: Societat 
Castellarenca 

De 8 a 14 h - Col·lecta anual 
“Catalunya contra el càncer”
Lloc: pl. del Mercat i c. de Montcada
Organització: AECC Castellar

De 8.30 a 15 h - Futbol de 
Festa Major
XXI Torneig i Memorial Joan 
Cortiella (categoria infantil)
Lloc: Camp de Futbol Joan Cortiella 
- Can Serrador
Organització: Unió Esportiva 
Castellar 

De 9 a 13 h - Trobada de plaques 
de cava
Lloc: pl. Major
Organització: Cercle de 
Col·leccionistes de Castellar del Vallès

 10 h - Torneig de bitlles de 
Festa Major
Lloc: pistes municipals de bitlles 
catalanes (c. Garrotxa)
Organització: Club Bitlles Colobrers

De 10 a 11 h - Ioga amb Karuna
A càrrec de Núria Santander
Una trobada amb tu mateix/a per 
mitjà del cos 
Activitat oberta a totes les edats
Es recomana portar màrfega, 
estora o tovallola
Lloc: Terrassa d’El Mirador
Organització: Centre Karuna

 De 10 a 13 h - Open dòmino 
Lloc: Penya Solera Barcelonista 
(c. del Molí, 1)
Organització: Club Dòmino Castellar
Hi col·labora: Penya Solera 
Barcelonista 
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De 10 a 14 h - Jornada de portes 
obertes a l’Escola de Trial Elbixu
Lloc: zona esportiva del Pla de la 
Bruguera
Organització: Escola de Trial Elbixu

De 10 a 14 h - Mou-te en cotxe 
d’autocròs
Activitat per a totes les edats
Circuit tancat amb pilots experimen-
tats que donaran voltes a tothom qui 
vulgui conèixer l’experiència de córrer 
en un cotxe d’autocròs
Lloc: circuit Pla de la Bruguera
Organització: Escuderia T3

De 10 a 14 h - Tast de curses de velo-
citat amb minibòlids Scalextric
Circuit de pistes NINCO de 8 carrils i 
una llargada de 57 metres
Es deixaran comandaments i cotxes a 
qui no en disposi
Lloc: local social Budellets 
(c. d’Osona, 14) 
Organització: Budellets Slot Club

 De 10 a 14 h - Partides simultànies 
d’escacs
Lloc: pl. Major (davant del Casal 
d’Avis)
Organització: Club d’Escacs Castellar 
del Vallès

 D’11 a 13 h - Classe magistral i 
hexhibició de karate kyokushin
Oberta a tots els públics
Lloc: Pavelló Dani Pedrosa
Organització: Club Esportiu Kyokushin 
Castellar

 11.30 h - Aplec de les Arenes
Festa de les marededeus trobades
11.30 h - Missa 
13 h - Cantada d’havaneres amb el 
grup Port Vell
Lloc: ermita de la Mare de Déu de les 
Arenes
Organització: Amics Ermita de les 
Arenes 

D’11 a 14 h - 25è Pintacarrers per a 
tothom
Lloc: c. de l’Hospital 
Organització: Colònies i Esplai Xiribec 

11.30 h - Cercavila de la Banda de 
Majorets, Trompetes i Tambors de 
Castellar
Recorregut: sortida des de la pl. de 
Catalunya, c. de Prat de la Riba, c. de 
Catalunya, c. de Barcelona, av. de 
Sant Esteve, c. de Sant Pere d’Ullas-
tre, c. de l’Hospital, c. de Montcada, 
ctra. de Sentmenat i finalització a la 
pl. del Mercat
Organització: Banda i Majorettes 
Castellar del Vallès

11.30 h - Showcooking de 
Festa Major
A càrrec de Quins Fogons
Lloc: Mercat Municipal
Organització: Mercat Municipal

12 h - Vermut Rebel 
amb DJ PD Narcoreà
Lloc: pl. de Cal Calissó
Organització: CUP Castellar

De 15.30 a 22.30 h - Futbol de Festa 
Major
XXI Torneig i Memorial Joan Cortiella 
(categoria cadet)
Lloc: Camp de Futbol Joan Cortiella – 
Can Serrador
Organització: Unió Esportiva Castellar 

De 16.30 a 17.30 h - Coaching amb 
Karuna
A càrrec de Nuria Castro
Sessió per conèixer el món del 
coaching personal
Activitat oberta a totes les edats
Lloc: Centre Karuna (c. de l’Església, 2)
Organització: Centre Karuna

De 18 a 20 h - Exhibició de ball de saló
Lloc: Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Tot Ballant i Pas de Ball

18 h - Actuació castellera
A càrrec dels Castellers de Castellar 
i les colles convidades Castellers de 
Santpedor, Colla Castellera Matossers 
de Molins de Rei i Castellers de l’Alt 
Maresme
Lloc: pl. d’El Mirador
Organització: Castellers de Castellar

18 h - XXXVI Cursa Popular
Inscripció gratuïta
18 h - cursa petits: 800 m
18.15 h - cursa mitjans: 2.000 m
18.45 h - cursa grans: 4.800 m
Sortida i arribada: pl. Major
Organització: Club Atlètic Castellar
Hi col·labora: Ajuntament

18 h - Amalia de Triana 
Acompanyada de Yaiza Melero (salsa i 
flamenc), Joaquín Albero 
(cançó espanyola), Conchi Carmona 
(cançó espanyola) i la Cía. de baile 
Yerbabuena (sevillanes) 
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont

18 h - Ballada country de Festa Major
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova
Organització: Associació d’Amics del 
Ball de Saló

18 h - Taller i actuació de circ per a 
infants
Lloc: Cal Gorina (c. del Centre, 8)
Organització: Cal Gorina

De 18 a 20 h - Jocs i corrandes per la 
República amb Jaume Arnella
Lloc: pl. de Catalunya (al peu de la senye-
ra)
Organització: Assemblea Territorial de 
l’ANC de Castellar

19 h -Exhibició de kenpo karate
Demostració de l’art marcial kenpo 
karate a càrrec de Lorenzo Jiménez 
Medina, campió del món i d’Espanya
Lloc: pl. Major
Organització: Lince’s Kenpo Karate 
Studios Castellar
 

19 h - Concert amb Mucca Failate 
Lloc: Jardins del Palau Tolrà

De 20 a 00 h - Sopar de montaditos i 
tapes
Amb els Deejays del Revés
Lloc: Cal Gorina (c. del Centre, 8)
Organització: Cal Gorina

21.30 h - Sopar amb ball popular 
i rom amenitzat amb l’orquestra 
Platinum
Lloc: pl. de Sant Joan (Can Carner)
Organització: Associació de Veïns de 
Can Carner

21.30 h - Correfoc infernal
A càrrec de la Colla de Diables de 
Castellar i el seu drac Víbria i dues co-
lles convidades de Terrassa i de Sant 
Feliu de Codines
Recorregut: ETC, c. de Torras, ctra. de 
Sentmenat, c. de Sala Boadella, c. de 
Santa Perpètua, c. de Prat de la Riba i 
pl. de Catalunya 
Organització: Colla de Diables de l’Es-
bart Teatral de Castellar

22.30 h - Mishima en concert
Presentació del disc Ara i res
Lloc: pl. d’El Mirador

De 23 a 5.30 h - 2a Nit de 
Vilabarrakes a Castellar del Revés
Concerts de la Ska Brass, Not 
Available i Ovella Xao
Dj MediaPlayers
Lloc: Espai Vilabarrakes
Organització i més informació: 
Vilabarrakes 
www.facebook.com/vilabarrakes.cas-
tellardelreves/

7 h - XXVIII Concurs de gossos de rastre
Modalitat d’arrencada i empait
Lloc: Els Saulons
Organització: Societat Castellarenca

 8 h - Despertar tronera
Lloc: passejada pels carrers del centre 
de la vila
Organització: Colònies i Esplai Xiribec

De 8 a 13 h - 20è Tast d’Excursionisme
Excursió matinal d’uns 8,5 km apta per 
a tothom i de caire cultural
Recorregut: visita de forns i barraques, 
falla de Fonts Calents, Can Juliana, 
Can Busqueta i Can Umbert i església 
de Sant Feliu
Lloc de sortida: Centre Excursionista 
(c. de Colom, s/n)
Organització: Centre Excursionista 
de Castellar i Centre d’Estudis de 
Castellar del Vallès - Arxiu d’Història 
de Castellar

De 8 a 14 h - Col·lecta anual 
“Catalunya contra el càncer”
Lloc: pl. del Mercat i c. de Montcada
Organització: AECC Castellar

9 h - Torneig de petanca de Festa Major
Inscripcions al mateix lloc
Lloc: pl. de Catalunya
Organització: Grup de Petanca 
Castellar

De 9 a 14 h - XLV Tirada Infantil amb 
Carrabina d’Aire i Blanc fix
Amb premis per a tothom
Lloc: Els Saulons
Organització: Societat Castellarenca

De 9 a 16 h - Futbol de Festa Major
XXI Torneig i Memorial Joan Cortiella 
(categoria juvenil)
Lloc: Camp de Futbol Joan Cortiella – 
Can Serrador
Organització: Unió Esportiva Castellar

10 h - Tirada social de recorregut de caça
Lloc: Els Saulons
Organització: Societat Castellarenca

10 h - Ioga per a adults
Porta la màrfega o una tovallola de platja
Lloc: Terrassa d’El Mirador
Organització: Anandhi Yoga

De 10 a 14 h - Partides ràpides d’escacs
Lloc: pl. Major (davant del Casal d’Avis)
Organització: Club d’Escacs Castellar 
del Vallès

De 10 a 14 h - Mercat del trasto
Lloc: pl. d’El Mirador

De 10.30 a 21 h - Street Market 1900
Fira comercial
Lloc: c. de Sala Boadella, Hospital i 
Montcada
Organització: Comerç Castellar
Hi col·labora: Ajuntament de Castellar 
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De 10 a 23.20 h - Escape Room de 
Festa Major
A càrrec de Missionleak
Inscripció prèvia a www.castellarva-
lles.cat/escaperoom
Lloc: Biblioteca Municipal Antoni Tort

10.30 h - X Torneig de Bitlles 
Catalanes “Vila de Castellar 2018”
Amb la participació de 10 a 12 clubs 
vinguts d’arreu de Catalunya
Lloc: pistes municipals de bitlles cata-
lanes (c. de la Garrotxa)
Organització: Club Bitlles Castellar del 
Vallès

11 h - 10a Bicicletada de Festa Major
6 km per a totes les edats a partir dels 
4 anys
Lloc de sortida: pl. de la Fàbrica Nova
Recorregut: c. de Portugal, c. de 
Suïssa, c. de Tarragona, c. dels 
Pedrissos, c. d’Anselm Clavé, c. del Dr. 
Vergés, Passeig, ctra. de Sentmenat, 
c. del Racó, c. de Caldes, pl. Vella, pg. 
de Tolrà, c. del General Boadella, c. 
de Sant Llorenç, Era d’en Petasques, 
c. del Puig de la Creu, ronda de 
Tramuntana, c. de Catalunya, c. de 
Girona, c. dels Pedrissos i arribada a 
les 12.30 h al c. de Portugal
Organització: Club Ciclista Castellar 
Bike Tolrà
Inscripció gratuïta de 10 a 11 h i limita-
da a 400 participants.
Es recorda que l’ús del casc és obliga-
tori per anar en bicicleta.
Begudes isotòniques i coca per a tots 
els participants al final del recorregut.
Sorteig de productes obsequi de Bike 
Tolrà entre tots els inscrits.

D’11 a 14 h - Cercavila bastonera
A càrrec de les colles de Castellar i de 
Canyet de Badalona
Lloc de sortida: Obra Social Benèfica
Recorregut pels carrers i places del nucli 
antic: c. de l’Hospital, Passeig, c. Major, 
pl. Major, c. de l’Església, c. de Sant Iscle, 
Palau Tolrà, c. de Caldes, pl. d’Albert (mo-
nument al Mestre Joan Munt) i finalització 
al c. de Sant Miquel 
Organització: Ball de Bastons de Castellar

D’11 a 14 h - Open dòmino 
Lloc: Penya Solera Barcelonista 
(c. del Molí, 1)
Organització: Club Dòmino Castellar
Hi col·labora: Penya Solera 
Barcelonista

11.30 h- Xerrada reiki
Lloc: Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: Anandhi Yoga

12 h - Ofici solemne en honor de Sant 
Esteve, patró titular de la parròquia
Veneració de les relíquies i cant dels goigs
Lloc: Església de Sant Esteve
Organització: Parròquia de Sant Esteve 

 

12 h - Baralla d’aigua
Pacífica esbatussada amb globus d’ai-
gua i contraatac amb pistoles d’aigua 
que pots portar de casa
Lloc: pl. Major
Organització: Bombers Voluntaris de 
Castellar i ADF

 12 h - Torneig de bàsquet de Festa Major
Partit de l’equip sènior A masculí
Lloc: Pavelló de Puigverd
Organització: Club Bàsquet Castellar

12 h - 9a Ballada Popular de Gitanes
Lloc: pl. d’El Mirador
Organització: Ball de Gitanes

De 15 a 2 h - VI Open de voleibol de
Festa Major
Torneig 6x6 mixt (mínim un noi i una 
noia a pista) i dues categories: sub-
16 (gratuïta) i absolut (18 €/equip). 
Inscripcions fins al 05/09/18 per correu 
electrònic a voleibol@fscastellar.net
Lloc: Pavelló de Puigverd 
Organització: FS Castellar

18 h - Festival de patinatge
Lloc: Pavelló de Joaquim Blume
Organització: Club Patí Castellar del Vallès

 18 h - Fal·lera Gegantera
Cercavila de gegants de Festa Major
Recorregut: pl. del Mercat, c. de Sala 
Boadella, av. de Sant Esteve, 
c. de Sant Pere d’Ullastre, pg. de Tolrà, 
c. de Torras, ctra. de Sentmenat i 
pl. del Mercat
Organització: Gegants de l’Esbart 
Teatral de Castellar 

 18 h - Audició de tres sardanes a càrrec 
de la Cobla La Principal de la Bisbal
(abans del concert)
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova

18.30 h - Mira qui Balla
Amb el grup de Sevillanes del Casal, el 
grup Ritme de Ball i l’Associació Sabadell 
Tango
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont  
Organització: Ritme de Ball, 
Associació de Jubilats i Pensionistes i 
Associació Sabadell Tango

19 h - Concert popular de Festa Major 
amb la Cobla Orquestra La Principal 
de la Bisbal · Director: Francesc Cassú 
Entrada gratuïta
Lloc: Recinte Firal de l’Espai Tolrà

19 h - Concert de swing amb SiraBu 
Payés Saigi Swing Quartet
Amb Rita Payés a la veu i trombó, Toni 
Saigi al piano, Pau Sala al 
contrabaix i Roger Gutiérrez a la bateria
Lloc: pl. de Cal Calissó
Organització: SonaSwing 

19 h - Futbol de Festa Major
Partit de lliga 2a Catalana Grup 4: 
UE Castellar - Caldes
Lloc: Camp de Futbol Joan Cortiella - 
Can Serrador
Organització: Unió Esportiva Castellar 

 
20.30 h - Gran Ball de Festa Major 
amb la Cobla Orquestra La Principal 
de la Bisbal
Lloc: Recinte Firal de l’Espai Tolrà

21 h - Concert d’aniversari de la 
Taverna del Gall
A càrrec de Pik
Lloc: pl. Vella
Organització: La Taverna del Gall

21.30 h - Correfoc infantil
A càrrec de la Colla Infantil de Diables de 
Castellar Les Espurnes i de les colles in-
fantils de Castellterçol, Les Franqueses 
del Vallès i Sant Feliu de Codines
Recorregut: pl. del Mestre Gelonch, c. 
del General Boadella, c. Major, pl. de Cal 
Calissó, ctra. de Sentmenat i 
pl. d’El Mirador
Nota: El correfoc infantil està pensat per-
què hi participin els més petits. Per raons 
de seguretat no està permesa la partici-
pació de persones adultes
Organització: Colla Infantil dels Diables 
de l’Esbart Teatral de Castellar

 22.30 h - Concert de Gertrudis
Gira L’Últim Ball 2018
Lloc: pl. d’El Mirador

De 23 a 5.30 h - 3a Nit de 
Vilabarrakes a Castellar del Revés
Concerts d’un grup local, 
Bananna Beach 
i Seguirem, Dj Marla 
Lloc: Espai Vilabarrakes
Organització i més informació: 
Vilabarrakes 
www.facebook.com/vilabarrakes.cas-
tellardelreves/

De 9 a 20 h - Futbol de Festa Major
XXI Torneig Joan Cortiella (infantils, 
cadets, juvenils)
Lloc: Camp de Futbol Joan Cortiella – 
Can Serrador
Organització: Unió Esportiva Castellar

De 10 a 23.20 h - Escape Room de 
Festa Major
A càrrec de Missionleak
Inscripció prèvia a www.castellarva-
lles.cat/escaperoom
Lloc: Biblioteca Municipal Antoni Tort

De 10 a 14 h i de 16 a 20 h - Diverteix-te 
amb el Làser Tag 
Activitat per a totes les edats
Lloc: pati de l’Escola Joan Blanquer

17 h - Concert de Festa Major amb 
Cafè Trio
Lloc: Obra Social Benèfica
Organització: Ajuntament i Fundació 
Obra Social Benèfica

18 h - Classe magistral de zumba
Lloc: pl. d’Europa · Organització: 
Assoc. Zumberes de Castellar

18.30 h - El Pot Petit en concert: 
La gran festa!
Música, titelles i dansa per a petits i 
grans
Lloc: pl. d’El Mirador

21.30 h - Sardanes amb la 
Cobla Marinada
Lloc: pl. del Mercat
Organització: ASAC

De 23 a 5.30 h - 4a Nit de Vilabarrakes 
a Castellar del Revés amb Hotel 
Cochambre i Deejays del Revés
Lloc: Espai Vilabarrakes
Organització: Ajuntament i 
Vilabarrakes
Més informació: Vilabarrakes 
www.facebook.com/vilabarrakes.cas-
tellardelreves/
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De 9 a 14 h - Futbol de Festa Major
XXI Torneig i Memorial Joan Cortiella 
(categoria femenina)
Lloc: Camp de Futbol Joan Cortiella – 
Can Serrador
Organització: Unió Esportiva Castellar

De 9.30 a 14 h - Diada de l’Aeri Model 
Club Castellar
Exhibició de vol d’avions, helicòpter i 
drons
Bateig de vol d’avions i drons
Pista de cotxes RC i botifarrada a preus 
populars
Lloc: camp de vol de l’Aeri (camí de 
Castellar Vell - depuradora)
Organització: Aeri Model Club Castellar

De 10 a 13 h i de 17 a 19.30 h
Jornada de la Infància
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova i Espai Tolrà
· Circuit d’aventura: 2 rocòdroms, 
pont penjat i tirolina, Roco sense fi i 
Jumping 4 en 1
· Inflables per a grans: Tobogan 
Fantasia i Toro Mecànic 
· Inflables per a petits: Tigre, Selva, 
Ludoteca i Multí Marí 
Tots els inflables s’instal·len sota co-
bert i totes les instal·lacions disposen 
de monitor
· Planetari Familiar
Projeccions d’astronomia a 360º inte-
ractives per a tota la família
· Circuit de minicars elèctrics per fer 
derraping
· Jocs encontats 
(escenografies de conte, jocs de gran 
format i espais de maquillatge)
· Taller de circ (18 estacions per jugar)
· Trenet gratuït per a tothom 
· de 10 a 13 h - Minitennis al carrer
Organització: Club Tennis Castellar 
· Activitats obertes de rugbi
Organització: Rugbi Club Castellar del 
Vallès (Gossos)
· matí - Futbol sala
Organització: FS Castellar
· matí - Voleibol
Organització: FS Castellar
· 11 h i 12 h - Exhibició de bike trial
Organització: Escola Trial Elbixu

· d’11.30 a 13 h - Ioga en família
Per jugar, estirar, respirar, meditar i pas-
sar-ho bé amb la teva família
Porta la màrfega o tovallola de platja
Lloc: Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Anandhi Yoga
 · 12 h -Tufff! 
Espectacle itinerant a càrrec 
d’Engruna Teatre

11 h - Acte institucional amb motiu 
de la Diada Nacional de Catalunya
“El Cant dels Segadors” serà interpre-
tat per la JOCVA
Lloc: al peu de la senyera de la 
pl. de Catalunya

 12.30 h - Inauguració de la barraca 
de vinya de la ronda de Llevant
Lloc: rotonda de la ronda de Llevant
Organització: Ajuntament, Grup de 
Pedra Seca del Centre Excursionista 
de Castellar i Centre d’Estudis de 
Castellar – Arxiu d’Història

 13 h - Bany d’escuma (per a petits i 
ganàpies)
Porta’t la tovallola i les ulleres de la 
piscina
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova
Amb la col·laboració activa de 
Bombers Voluntaris de Castellar, ADF  
i Ambulàncies Lafuente

 18 h - Exhibició de ball de saló
A càrrec de Ritme de Ball
Lloc: Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Ritme de Ball

19 h - Futbol de Festa Major
XLIX Torneig del Vallès UE Castellar – 
C.E. Sabadell (primer equip) i acte ofi-
cial de canvi de nom del camp de futbol
Lloc: Camp de Futbol Joan Cortiella – 
Can Serrador
Organització: Unió Esportiva Castellar 

22 h - Gran Castell de Focs
Lloc: Zona Esportiva del Pla de la Bruguera 

Ds. tarda i dg. matí -   
“Cloenda de Festa Major”
17a Trobada de Tardor al Puig de la Creu
Portes obertes i activitats diverses
Lloc: Puig de la Creu
Organització: Amics del Puig de la Creu

 

#lactualesinformaciowww.lactual.cat

50.000 
visites web mensuals
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litúrgies

Ofici solemne en honor 
de Sant Esteve i Trobada 
al Puig de la Creu

Diumenge 9, a les 12 hores, l’Església de Sant Esteve acollirà un 
ofici solemne en honor de Sant Esteve, patró titular de la parrò-
quia amb la veneració de les relíquies i cant dels goigs. 

Diumenge 15, i com a cloenda de Festa Major, tindrà lloc la Tro-
bada de Tardor al Puig de la Creu, a partir de les 9 hores i fins les 
13.30. S’organitzarà un matinal de portes obertes, esmorzar i 
activitats diverses.  
Organització: Amics del Puig de la Creu

Diumenge 9 i 15
església de sant esteve i puig de la creu

Repicada general de 
campanes anunciant les 
festes i missa vespertina

Històricament les campanades han marcat el tarannà d’una po-
blació. Presents encara en el dia a dia de la nostra vila, ens mar-
quen amb el seu so diverses referències, com ara les horàries i 
els tocs religiosos. Com cada any, les campanes de l’església de 
Sant Esteve i de la capella de la Verge de Montserrat repicaran 
a partir de les 8 del vespre per anunciar-nos l’inici de la Festa 
Major de Castellar del Vallès. Tot seguit, s’oferirà la missa ves-
pertina a la Parròquia de Sant Esteve
Organització: Parròquia de Sant Esteve

Divendres 7
20 h església de st. esteve i 
capella de la Verge de Montserrat

Festa de les marededéus 
trobades

El 8 de setembre es celebra als Països Catalans el dia de les Ma-
rededéus trobades, una cita litúrgica que a Castellar tindrà lloc 
a l’Ermita de les Arenes. Per a la celebració, els Amics de l’Ermi-
ta de les Arenes han previst una Missa solemne a les 11.30 hores 
i una cantada d’havaneres amb el grup Port Vell, a les 13 h. 
La festa commemora el naixement de la Mare de Déu i també 
simbolitza la troballa de figures de fusta que s’havien amagat 
abans de la invasió musulmana i que es van retrobar. Són Mare-
dedéus trobades, entre d’altres, la Mare de Déu de Montserrat, 
la Mare de Déu de Queralt, la Mare de Déu de Núria i la Mare de 
Déu de Meritxell.
Organització: Amics Ermita de les Arenes

Dissabte 8
ermita de la Mare de déu de les arenes, 
a partir de les 11.30 h
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jornada de la infància

L’Espai Tolrà, l’espai dels infants

Les propostes adreçades als infants tindran la seva activitat principal el 
dimarts 11, durant tot el dia, amb la jornada de la Infància. Les activitats 
es desenvoluparan, com cada any, a l’Espai Tolrà i a la plaça de la Fàbrica 
Nova, mab bany d’escuma inclòs i diverses atraccions, com l’espectacle iti-
nerant ‘Tufff!’, de la companyia Engruna Teatre.

 M. Antúnez

Un any més, els infants podran 
guadir d’una jornada plena d’ac-
tivitats dirigides i pernsades 
per a ells. A l’interior del recin-
te firal de l’Espai Tolrà, i com a 
novetats, es muntarà un circuit 
de minicars elèctrics per fer der-
raping. A més, també a les sala 
de dintre, s’instal·laran inflables 
per a petits (tigre, selva, ludote-
ca i multi marí) i inflables per a 
mitjans i grans (tobogan fantasia 
i brau mecànic). a Més, hi haurà 
un planetari familiar amb projec-
cions d’astronomia a 360º,  inte-
ractives, per a tota la família. 

A l’exterior de l’Espai Tolrà, 
a la plaça de la Fàbrica Nova, 
s’han previst les següents propos-
tes: un espai d’aventura amb dos 
rocòdroms, un pont penjat i una 
tirolina, am és d’un roco sense fi 
i un jumping 4 en 1. Hi haurà jocs 
encontats (quatre escenografies 

de conte, 16 jocs de gran format i 
dos espais de maquillatge) i un ta-
ller de circ a partir de 18 estaci-
ons que permeten el joc a 100 per-
sones alhora.  I diverses entitats 
organitzaran activitats concretes 
durant el matí. 

A les 13 hores, els Bombers 
Voluntaris de Castellar, l’ADF i 
Ambulàncies Lafuente iniciaran 
el bany d’escuma. Un any més,  
també es podrà gaudir d’un tra-
jecte amb el trenet. El recorregut 
previst del vehicle serà pels car-
rers Suïssa, Tarragona, Pdrissos, 
Lleida, Pare Borrell, Barcelona, 
Pedrissos i Portugal. 

A les 12 hores, s’ha previst un 
espectacle de teatre itinerant a 
càrrec de l’Engruna Teatre, una 
companyia de teatre infantil que 
explica petites històries als més 
grans i grans històries als més pe-
tits. En aquesta ocasió, presenta-

rà la divertida proposta ‘Tuff ’, en 
la que tes caganers arriben carre-
gats amb un carro. Dalt del carro 
hi porten una caca gegant infla-
ble, així com un munt d’artilugis 
necessaris per ser utilitzats en 
un vàter. Fent tot tipus de gam-
berrades amb el públic, conver-
tiran l’acció de “fer caca”, en una 
celebració festiva que ens igua-
la a tots, siguis gran o petit, ric o 
pobre, visquis aquí o allà.

La companyia Engruna Te-
atre va néixer l’any 2006 amb 
l’objectiu de seduir i emocionar a 
grans i petits, construint un món 
personal i visual a través dels ti-
telles, els objectes i la música. Fan 
teatre de carrer, de sala i conta 
contes. Des de 2009, la companyia 
imparteix classes d’interpretació 
per a joves d’entre 14 i 18 anys a  
l’entitat La Joventut de la Faràn-
dula de Sabadell.  

Dimarts 11 
Jornada de la Infància
Espài Tolrà i 
pl. de la Fàbrica Nova
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Dilluns 10, 18.30 h
El Pot Petit en concert - ‘La gran festa!’
Plaça d’El Mirador

La companyia El Pot Petit visita de nou la nostra vila - 
ja van actuar fa uns anys a l’Àrea d’Esplai de Les Are-
nes - i ho fa per presentar l’espectacle ‘La gran festa’. 
Aquesta companyia d’espectacles i concerts familiars, 
formada per 7 components entre actors i músics (la 
Melmelada band), va néixer l’any 2009 d’una inquietud, 
de les ganes de crear espectacles i concerts de qualitat, 
on els nens i nenes, acompanyats de les seves famílies, 
poguessin gaudir d’uns espectacles creats i dissenyats 
especialment per ells. En els seus espectacles, El Pot 
Petit combina la música, els titelles, el teatre, l’humor 
i les danses, fent d’això una unió única i especial que 
fa que infants i família connectin molt amb l’especta-
cle que ofereixen.   ||  M. a.

El Pot Petit amb 
‘La gran festa’

Diumenge 9, 18 h
Fal·lera Gegantera
Carrers de la vila

Diumenge a la tarda tindrà lloc la gran cercavila de gegants, 
el que s’anomena popularment com Fal·lera Gegantera. Els 
gegants i capgrossos, acompanyats de grallers i tabals, re-
correran els carrers següents: plaça del Mercat, carrer de 
Sala Boadella, Avinguda Sant Esteve, carrer de Sant Pere 
d’Ullastre, passeig de Tolrà, carrer de Torras, carretera 
de Sentmenat i plaça del Mercat. L’activitat està organit-
zada pels Gegants de l’Esbart Teatral de Castellar.  ||  M. a.

Gran cercavila 
de gegants

Dilluns 10, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Diverteix-te amb el làser tag
Pati de l’escola Joan Blanquer

Una de les novetats més divertides de la Festa Major 
d’aquest any serà, segurament, el làser tag, un joc es-
portiu que simula un combat entre persones. Està 
basat en el fet que els jugadors intentin aconseguir 
punts disparant amb pistoles làser (inofensives) als 
dispositius receptors situats en els seus rivals, que s’il-
luminen amb llums de colors, un color per a cada equip. 
Encara que va ser creat per entrenar els soldats en si-
tuacions de combat, en l’actualitat és un joc popular. 
És semblant al paintball, però en comptes de jugar amb 
pintura es fa amb pistoles làser. Els infants hi poden 
participar a partir de 3 o 4 anys, conjuntament amb 
adults, i també els joves.  ||  M. a.

Novetat: Diverteix-te 
amb el làser tag

propostes infantils
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La música que ofereix Mucca Faila-
te és d’un estil “pop rock, amb aires 
de rumba, reggae i ska”, diu Adrián 
Velasco, el guitarrista. El fet que ca-
dascú tingui un estil diferent enri-
queix el grup, “perquè fem la fusió i 
surt l’estil Mucca Failate, que agra-
da molt a la gent”. De fet, la música 
de Mucca atrau a gent de molts àm-
bits diferents, “que no només venen 
atrets per la música, sinó també 
per l’espectacle que fa, sobretot, el 
nostre cantant Juan Carlos”, afe-
geix Velasco. 

De fet, qui els ha vist ja sabrà 
que Sánchez connecta molt amb el 
públic i el fa riure, també l’interpel·la 
i el fa gaudir. “Molta gent ve a pas-
sar-s’ho bé, el Juan Carlos és molt 
divertit i nosaltres també fem una 
mica de comèdia”. 

“Molta gent ve a passar-s’ho bé amb nosaltres”

actuacions de grups locals

 Marina Antúnez

El grup PiK, 
en directe
La música rock i rithm&blues 
també tindrà presència a Cas-
tellar del Vallès per Festa Major 
gràcies a la proposta que ens arri-
ba de la banda castellarenca PiK. 
El grup format per tres castella-
rencs i un sabadellenc -  Manel 

Rovira (veu), Álvaro Raigón (baix), Quim 
Aguasca (guitarra) i Carles Garcia “Rutu” 
(bateria) -, “oferirem una proposta molt 
marxosa, en la que 60 % dels temes seran 
propis i la resta seran versions de músics 
i formacions tan conegudes com els Brin-
cos, Los Rodríguez, els Rondaldos i Loqui-
llo”, explica Manel Rovira. 

El grup ha estat convidat pel restau-
rant La Taverna del Gall, que celebra així el 
seu primer aniversari després del traspàs. 
El concert tindrà lloc a l’aire lliure, a la plaça 
Vella, davant de Cal Metge.  ||  M. aNTÚNez

Dijous 6, 20 h
Concerts de grups locals, sopar i 
pregó llibertari 
Carrer del Centre

Grups emergents i taller de circ, 
entre les propostes de Cal Gorina

L’Assemblea Llibertària i Cal Gorina han programat 
diversos actes per la Festa Major. Dijous 6 prèvia 
a la Festa Major, l’Assemblea Llibertària ha previst 
diversos concerts de grups emergents, un sopar po-
pular el pregó llibertari. Les activitats s’iniciaran a 
les 20 h i és previst que s’allarguin fins a mitjanit.

Divendres 7, a partir de les 21 hores, Cal Go-
rina acollirà una parada del correlokals. I dissab-
te 8, a partir de les 18 hores, Cal Gorina oferirà un 
taller de circ i una actuació obert a la participació 
de tots els infants. A partir de les 20 hores, s’ini-
ciarà un sopar de montaditos i tapes amb els Dee-
jays del Revés fins a les 00 h.  ||  M. a.

Les cançons que presentaran 
a Castellar del Vallès en aquesta 
ocasió són temes propis, cantats en 
castellà, a més del seu darrer èxit 
Bonita melodía, que ara també es 
pot escoltar en català, “i que pun-
xen molt a Ràdio Olé amb bons 
nivells d’audiència”, comenta Ve-
lasco. Afegeix que, “si a Castellar 
ens la demanen en català, de ben 
segur que la cantarem”. De mo-
ment, encara no l’han tocat mai en 
català a cap directe, però sí que es 
pot sentir a Spotify i Youtube.

A més d’aquest tema, que ja 
compta també amb un videoclip 
gravat al Delta de l’Ebre, els Mucca 
Failate presentaran una altra cançó 
per a la qual ja estan preparant un 
altre videoclip. “Aquest cop, serà 
una gravació extensa, amb diver-
ses escenes, en unes setmanes 
començarem el rodatge”, infor-
ma Velasco, que de moment prefe-
reix no desvelar el títol de la cançó 
d’aquest nou videoclip. 

Les lletres de les cançons de 
Mucca Failate parlen de la vida quo-
tidiana. “Parlem dels barris, alguns 
temes de política, tot sempre des 
del respecte”. No trobarem temes 
d’amor de parella, que segons diuen, 
“ja està molt vist, preferim parlar 
d’un amor més volàtil, com el que 
es té cap a la música, cap a un fill”. 

Diumenge 9, 21 h
Concert de PiK per celebrar 
l’aniversari de la Taverna del Gall 
Plaça Vella 

Dissabte 8, 19 h
Concert amb Mucca Failate 
Jardins del Palau Tolrà

Per Festa Major, enguany actua 
el grup Mucca Failate, format per 
cinc components, dos d’ells, cas-
tellarencs: Sergi Camps (teclats) 
i Adrián Velasco (guitarra), a més 
de la resta de components que són 
Juan Carlos Sánchez (veu, de Sa-
badell), Santiago Tamayo (bateria, 
de Terrassa) i Israel Pérez (baixis-
ta, de Badalona). 
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vilabarrakes

Vilabarrakes és un lloc de troba-
da. És l’espai on saps que any rere 
any et trobaràs amb els teus, amb 
amics i coneguts del poble. Tot i 
haver marxat fora per feina, per es-
tudis o per plaer, Vilabarrakes és el 
lloc on celebrar la cloenda de l’estiu, 
l’arribada d’un nou curs fent pinya 
i gaudint de la gresca.

Per fer-ho, enguany l’equip de 
Vilabarrakes ha organitzat, de nou, 
quatre nits de festa i música. Com 
ja fa anys, la festa s’obrirà amb la 
botifarrada popular i el XIII Cor-
relokals. Divendres 7, a partir de 
les 21 hores, l’Era d’en Petasques 
es preparà per al sopar col·lectiu. 
A partir de les 22.30 hores comen-
çarà el Correlokals de Castellar del 
Revés amb parades als locals dels 
col·lectius i entitats que participen 
a Vilabarrakes. Recorregut i para-
des: Era d’en Petasques, Cal Gorina 

(c. del Centre), Ateneu (c. Colom), 
pl. del Mestre Anyé i pl. de la Mi-
randa. És previst que cap a les 3 
hores s’arribi a la plaça de la Mi-
randa i la festa s’allargui fins les 
5 de la nit. La segona nit de Vila-
barrakes, que posarà Castellar del 
Revés, dissabte dia 8, comptarà 
amb els concerts de la Ska Brass, 
Not Available i Ovella Xao Dj Medi-
aPlayers. Des de les 23 hores i fins 
les 05.30 h. La festa seguirà diu-
menge amb els concerts de la ter-
cera nit de Vilabarrakes, que ani-
ran a càrrec del grup local Jeff and 
the Persons, Bananna Beach, Se-
guirem i Marla Morgado. La clo-
enda d’aquesta Festa Major serà 
dilluns 10, a partir de les 23 hores 
amb Hotel Cochambre i Deejays 
del Revés, que allargaran la festa 
fins les 5.30 hores, per posar punt 
final a quatre nits de gresca. 

Enguany a més, s’instal·larà 
un Punt Lila per gaudir d’una Festa 
Major lliure d’agressions sexuals. 
Aquest punt estarà ubicat a l’es-
pai Vilabarrakes, entre divendres 
7 i dilluns 10. També n’hi haurà un 
altre de mòbil que funcionarà du-
rant tot el Correlokals, el divendres 
7 de setembre.

Vilabarrakes, 
punt de trobada

 Cristina Domene

7, 8, 9 i 10 
de setembre
Espai Vilabarrakes

Un moment de Vilabarrakes de la Festa Major de 2017. || q. pascual
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Dissabte es dona el tret de sorti-
da als actes esportius de la Festa 
Major 2018, on el futbol també tin-
drà una part essencial, amb la dis-
puta del Torneig-memorial Joan 
Cortiella. A banda, l’estadi del ma-
teix nom veurà el retorn del primer 
equip de la vila a la Segona Cata-
lana, amb un interessant derbi de 
vallessos enfront del CF Caldes de 
Montbui, el diumenge a les 19 h. Di-
marts 11, l’acte oficial del canvi de 
nom de l’estadi: de Pepín Valls a 
Joan Cortiella abans del partit del 
Torneig del Vallès que enfrontarà a 
l’equip local amb el CE Sabadell de 
Toni Seligrat de 2a divisió B.

El Budellets Slot Club orga-
nitza el Tast de curses de velocitat 
amb minibòlids Scalextric (de 10 a 
14 h) al local del carrer Osona 14, on 
els aficionats a l’slot gaudiran d’un 
circuit de 8 carrils i 57 metres de 
llargada! Molt a prop, els encarre-
gats de l’escuderia T3, seran pre-
sents un any més a la FM amb el 
tradicional Mou-te amb cotxe d’au-
tocròs, on tothom que s’apropi 
podrà gaudir d’una jornada matinal 
de dissabte per emular als campi-
ons de ral·li per un circuit de terra 
habilitat des de ja fa uns anys al Pla 
de la Bruguera. Just al costat, jor-
nada de portes obertes a l’Escola 
de Trial ‘ELBIXU’.

El torneig de Festa Major del 
Club Bitlles Colobrers dissabte i el 
Vila de Castellar de diumenge del 
Club Bitlles Castellar ompliran les 
pistes de Colobrers, mentre que el 

dòmino ho farà al local de la Penya 
Solera Barcelonista i els escacs la 
plaça Major, durant el matí de dis-
sabte i diumenge.

A les 11 h de dissabte, classe 
magistral i exhibició del club Ka-
rate Kyokushin Castellar, al pave-
lló Dani Pedrosa, mentre que el 
Kenpo Karate farà una demostra-
ció de l’art marcial a càrrec de Lo-
renzo Jiménez Medina, campió del 
món i d’Espanya, just després de 
la cursa popular a la plaça Major.

La XXXVI Cursa Popular, 
amb inscripció gratuïta, comença-
rà a les 18 h amb la cursa dels pe-
tits, amb un circuit de 800 m. A les 
18.15 h la cursa dels mitjans (2.000 
m) i 18.45 h, torn per a la cursa dels 
grans (4.800 m).

Diumenge, l’activitat més ma-
tinera serà el 20è Tast d’Excursi-
onisme, organitzat pel Centre Ex-
cursionista de Castellar i Centre 
d’Estudis de Castellar del Vallès 
- Arxiu d’Història de Castellar. 
És una excursió matinal d’uns 8,5 
km apta per a tothom i de caràc-
ter cultural, amb un recorregut 
que visitarà els forns i barraques 
més significatius: falla de Fonts 
Calents, Can Juliana, Can Bus-
queta i Can Umbert i església de 
Sant Feliu.

La plaça Catalunya serà l’es-
cenari del Torneig de petanca de 
Festa Major des de les 9 h, men-
tre que ‘Els Saulons’ acollirà la 
XLV Tirada Infantil amb Carrabi-
na d’Aire i Blanc fix.

No desvetllem res de nou si afirmem que la pràctica de l’esport a la vila 
de Castellar se situa entre les més altes de ciutats de la mateixa mida. 
L’aposta per l’esport de qualitat de banda d’entitats i clubs ha garantit 
una varietat poques vegades vista en una localitat on poques discipli-

nes es troben a faltar. Castellar és i seguirà sent un referent en l’esport 
amateur -també en el professional amb diversos atletes d’elit compe-

tint pel món- per a totes les viles dels voltants, que sovint s’emmirallen 
per tenir de referent quant a instal·lacions esportives i gestió. La Festa 
Major és el millor exemple per veure com l’esport és un dels principals 

eixos vertebradors dels actes a celebrar.

 Albert San Andrés

La Festa Major consolida l’aposta de l’esport a la vila

esports

Un dia a les curses
Activitat per a totes les edats, 

on tothom que vulgui podrà rodar 
per un circuit tancat amb pilots ex-
perimentats de rallis i autocròs de 
l’escuderia T3, per fer gaudir d’una 
experiència de competició en un cir-
cuit habilitat que des de fa uns anys 
existeix al costat de l’skate park i de 
la pista de bike-trial.  

Dissabte 8, 10 h
Mou-te en cotxe d’autocròs
Circuit Pla de la Bruguera

Qui serà el més ràpid?
La XXXVI edició de la Cursa 

Popular és un dels actes amb més 
rellevancia i renom de la Festa 
Major. Petits, mitjans i grans són 
les tres categories, amb traçats que 
van des dels 800 metres dels petits, 
als 2.000 dels mitjans i 4.800 dels 
grans. Apte per a tots els nivells.

Dissabte , 18 h
XXXVI Cursa Popular
plaça Major

Pedals per la vila!
Enguany arriba la 10a edició 

de la bicicletada popular, amb re-
corregut assequible de sis quilòme-
tres que recorreran els indrets de 
més tradició ciclista de Castellar. 
Apte des dels quatre anys, és obli-
gatòri l’ús del casc i la inscripció 
serà limitada a 400 participants.

Diumenge 9, 11 h
Bicicletada Popular
plaça de la Fàbrica Nova

La 10a Bicicletada de Festa 
Major serà un dels principals 
actes del dia, amb un recorregut 
de 6 km, apte per a totes les edats 
a partir dels 4 anys. Des de les 11 h 
amb sortida a la plaça de la Fàbri-
ca Nova i arribada a les 12.30 al 
carrer Portugal.

El primer equip del Club Bàs-
quet Castellar s’estrenarà a les 
12 h en el Torneig de bàsquet de 
Festa Major amb un partit al Pa-
velló Puigverd, avantsala dels que 
es podran veure aquesta tempo-
rada a Copa Catalunya. Al mateix 
espai, a partir de les 15 h, VI Open 
de voleibol, mentre que el Joaquim 
Blume acollirà a les 18 h el Festival 
de patinatge.

Dilluns seguirà el futbol de 
Festa Major amb les fases finals del 
infantils, cadets, juvenils al Corti-
ella, mentre que a les 18 h, podrem 
gaudir d’una classe magistral de 
zumba a la plaça Europa.

Dimarts, el dia de la Diada 
de l’onze de setembre, és el dia 
escollit per l’exhibició de vol 
d’avions, helicòpter i drons de 
l’Aeri Model Club Castellar a les 
instal·lacions del camp de vol, 
amb botifarrada popular.

La Jornada de la Infància a la 
plaça de la Fàbrica Nova i l’Espai 
Tolrà, serà amenitzada per acti-
vitats de rugbi, futsal, bike-trial 
i vòlei. El CE Sabadell posarà la 
cirereta als actes amb l’esmen-
tat partit a les 19 h, enfront de 
la UE Castellar.CB Colobrers i CB Castellar organitzen dos torneigs de bitlles a les pistes. || a.s.a.



DEL 07 L’11 DE sEtEmbrE DE 2018 27

torneig del vallès

Joan Cortiella, 
protagonista 

Dimarts 11, 19 h. Camp de futbol
XLIX Torneig del Vallès i acte oficial 
de canvi de nom del camp

Al ‘Curti’ ens l’estimàvem tots i bona prova 
d’això és la decisió en ple ordinari de l’Ajun-
tament de fer el canvi de nom de Pepín Valls a 
Joan Cortiella. Una mostra d’estima de la Vila 
vers en Cortiella, per entrar a l’eternitat del 
futbol castellarenc.

Aquesta oficialitat que tindrà lloc el di-
marts 11 de setembre abans de la disputa de la 
XLIX edició del Torneig del Vallès, on l’equip 
local s’enfrontarà al primer equip del CE Saba-
dell de 2a B, entrenat per Toni Seligrat. Un gran 
homenatge per a un dels mites d’un club amb 
107 anys d’història.

A més, la segona part de la XXIa edició del 
Torneig Joan Cortiella - Ier Memorial tindrà lloc 
al camp municipal en categoria infantil, cadet 
i juvenil després d’haver-se disputat la prime-
ra fase al mes de juny en categories de Futbol7.  
Des de dissabte a dimarts, els millors equips de 
base del Vallès disputaran el premi, d’un dels 
torneigs que més renom està agafant als últims 
anys a la zona dels vallesos. 

 Albert San Andrés

El camp de futbol de Castellar canviarà el seu nom i passarà de ser Pepín Valls, a tenir la denominació oficial de Joan Cortiella . || cedida
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concurs de cartells

Nens del casal d’estiu, escola el CasalCristina Codina 

Chantal Casanovas Julia Quintana Ester Gasol

Mª Carme Viadé

Ariadna TorrentsPep Martí · cartell guanyador
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exposició

Exposició
Patrimoni oblidat, memòria 
literària
Arxiu d’Història de Castellar

La memòria 
literària de les pedres

Els dies de Festa Major també im-
pliquen un temps per a la cultura i 
la reflexió i propostes com la visi-
ta a exposicions solen acostumen 
a tenir el seu lloc en el programa 
festiu. Fins el 14 de setembre es 
pot visitar a l’Arxiu d’Història de 
Castellar (c. Mina, 9-11) la mostra 
‘Patrimoni oblidat, memòria lite-
rària’, un projecte de la coordina-
dora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana i l’Institut Ramon Mun-
taner. Aquest singular projecte 
vol posar en relació elements pa-
trimonials (entenent el patrimoni 
en un sentit molt ampli), ja desa-
pareguts o bé abandonats o ruïno-
sos –o que en un determinat perío-
de històric ho van ser–, amb textos 
literaris que s’hi han referit. Tal 
com expliquen els mateixos pro-
motors de l’exposició, el nostre 
patrimoni més afeblit es presen-
ta així contemplat des de la me-
mòria, la descripció, la interpre-
tació o la creació literària. Amb el 
doble acompanyament d’imatge i 
paraula, la mostra ens ajuda a co-
nèixer, entendre i valorar els tes-
timonis del passat dels nostres po-
bles i ciutats.

El projecte es planteja des 
de l’inici amb una visió oberta i no 
restrictiva en relació amb gèneres 

i tipologies, no condicionat per cà-
nons, perioditzacions o jerarqui-
es, fet que ha permès incorporar 
textos d’autors molt variats, uns 
de molt coneguts i d’altres que no 
tant, d’àmbit general o vinculats a 
àrees territorials concretes. Les vi-
sions literàries que aporten, quan 
posen els ulls en llocs concrets, en-
llacen amb la geografia i la història, 
amb la memòria i el coneixement, 
matèries que determinen les acti-
vitats habituals dels centres i ins-
tituts d’estudis locals i comarcals. 
Es tracta d’una aportació més, amb 
voluntat de suma, als esforços que 
els darrers anys s’han dut a terme 
arreu amb l’afany de vincular ter-
ritori i literatura.

La mostra es reparteix en 
sis àmbits -En lluita i diàleg amb 
el paisatge, El pes de la història, 
El clam silenciós de les pedres, 
La memòria de la vida social, les 
ruïnes com a símbol de la terra- 
pels quals desfilen autors com Ja-
cint Verdaguer, Josep Piera, Jesús 
Moncada, Maria Barbal. Els exem-
ples d’aquest tipus de patrimoni 
són mostrats a l’exposició a muni-
cipis com Terrassa, Maó, Mollet 
del Vallès, Tivissa, Dénia, Ampos-
ta o Ulldecona, entre molts d’al-
tres.  ||  Redacció

01 - Albufera, València
02 - El molí, Eivissa
03 - El Calderí, Mollet
04 - Empúries, l’Escala
05 - Camp de les corts, Barcelona
06 - Castell de Querol, Querol
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0602



DEL 07 L’11 DE sEtEmbrE DE 201830

història

Retrovisor cap a altres festes majors

  Jordi Rius

Un dels moments de la ‘becerrada’ de 1943 que es va celebrar en una plaça que es va instal·lar al final del carrer Puigvert. Al costat, el ball d’envelat a principes del segle passat. || aRXiu MuNicipal de casTellaR

Programes de festes majors de diferents èpoques de Castellar del Vallès on es pot veure l’evolució del grafisme.  || c. leceGui

Som al 1928, ara fa just 90 anys. La Festa 
Major de Castellar se celebrava aleshores 
entre els dies 18 i 21 d’agost. El programa de 
Festa Major incloïa una publicitat a la con-
traportada de l’Anís del Táup, en contrapo-
sició del mític Anís del Mono de Badalona, 
creat per Josep Germà que, tot i haver nas-
cut a Castellar, va ser un industrial licorer, 
mecenes de la cultura i l’esport i alcalde de 
Sabadell. El repic de campanes que anuncia-
va la Festa Major es feia a les 14 h i a les 19 h. 
A aquella hora es feia el repartiment d’abo-
naments als pobres de la població i, una hora 
després, les sessions de cinema al Patronat 
Obrer i el Saló Imperial. Les festes de 1928 
van comptar amb les cobles Barcelona i La 
Selvatana, l’orquestra La Moderna de Gra-
nollers i el quintet Castellarenc com a plats 
forts. Mentrestant, el sastre Antonio Albe-
rola s’anunciava al programa que “tothom 
que’s digni confiar-me els seus encàrrecs, 
podrà vestir al seu gust, a la moda, amb 
perfecció i economia”. 

Les festes de 1943, tot just ara fa 75 
anys, van incloure una ‘becerrada’ - de fet, 
l’única que s’ha muntat a Castellar-. En 
una plaça que es va muntar al final del car-
rer Puigvert es van torejar tres vedells. La 
pompa del moment va ser màxima i la comi-
tiva de toreros -tots locals- va anar precedi-
da per la Banda de Sabadell. El cartell de la 
festa estava format per Joan Carbonés Juan 
Carbonés Juanillo de la Sierra; José Domingo, 
El Gitanillo; José Mañosa, Pepehillo de la Hu-
erta i José Hernández, Joseillo el Ganadero.

50 anys enrere, el 1968, la festa major se 
celebrava del  27 de juliol a l’1 d’agost. L’Anís 
del Táup de Josep Germà seguia anunci-
ant-se i la seva publicitat estava al costat de 
la salutació  en castellà de l’aleshores alcal-
de, Llorenç Casas. A continuació, sota un en-
tusiasta ‘Hola, amics!’, la comissió municipal 
de festes convidava a gaudir de la celebració 
avançant que “les festes majors són sem-

pre iguals, no hi ha dubte, totes són talla-
des amb el mateix patró, totalment calca-
des les unes de les altres, però la nostra 
té l’al·licient que és la nostra, la de Caste-
llar del Vallès, en la qual ens hem de vol-
car tots” i advertia que la salut i alegria “ha 
d’emmarcar aquesta pau que gaudim els 
espanyols, tan envejada per altres nacions 
i que desitgem també sigui ben duradera”. 

El programa, totalment en castellà, 
anunciava partits entre els equips juvenils 
CF Artilene, creat per l’empresa Artextil 
de Sabadell, i el Castellar, els equips infan-
tils del CF Barcelona i el Castellar i els pri-
mers equips de Sentmenat i Castellar. El plat 
fort musicals era l’Orquestra Maravella, que 
va fer el gran ball de gala amb el conjunt de 
Janio Martí i les sardanes de l’Orquestra Ca-
ravana. El cotxe de l’època era el Renault 4 
i el Taller Vilaclara s’anunciava al programa 
de Festa Major.

els anys del ‘destape’
Els darrers espeternecs del règim es feien 
notar al programa de Festa Major de 1978, 

ara fa 40 anys, que es feia del 9 a l’11 de se-
tembre. L’Ajuntament pregava “al poble de 
Castellar” que per la Festa Major i la Diada 
no manquessin “ni les senyeres ni les flors 
als nostres balcons i edificis” . L’Orquestra 
Internacional Maravella i Rudi Ventura i el 
seu conjunt van ser els grans protagonistes-
de la festa a més de l’actuació de Xesco Boix 
i l’espectacle de varietats a l’envelat sota di-
recció de Ricard Ardèvol amb la presència 
de l’humorista Pepe da Rosa, la cantant i pre-
sentadora Ana Kiro, la “suggestiva vedette 
sexi” Lidia Moreno, la cantant Salomé, la pa-
rella de còmics Els Pempis i la intèrpret de 
cançó espanyola Mercè Ruiz. El cinema Cali-
fornia programava ‘Emmanuelle’ , ‘Me gusta 
mi cuñada’ i el gran èxit ‘La Coquito’ amb el 
sex symbol de l’època Iliana Ross. El setma-
nari Forja afirmava a l’escrit ‘Impressions de 
festa’ que “realment, potser en en cap altra 
Festa Major no s’havia vist a Castellar del 
Vallès un tan gran nombre d’assistents als 
diversos actes, o bé senzillament fent acte 
de presència pels nostres carrers”.

Les orquestres Plateria i Origen eren els 

grans al·licients de les festes de 1979, les pri-
meres de la democràcia, juntament  amb el 
conjunt Crema i l’Orquestra R.E. Big Band 
de Barcelona, qualificada com“la Glenn Mi-
ller espanyola”. La festa va comptar amb un 
llançament de coets i lectura de pregó inicial 
a càrrec de l’Esbart Teatral i l’Ateneu caste-
llarenc. La Festa Major d’aquell any acaba-
va amb un gran castell de focs a l’aleshores 
Rambla de Catalunya a l’alçada del carrer 
Santa Perpètua en coordinació amb els actes 
que s’estaven fent a a plaça de la Llibertat. 

Fa 25 anys, el popular meteoròleg Alfred 
Rodríguez Picó, aleshores en ple auge en els 
espais del temps a TV3, i acompanyat per un 
jove alcalde Lluís Maria Corominas,  llegia el 
pregó que havia escrit en clau d’escacs Sal-
vador Juanpere, conegut per la seva afició a 
aquest esport. 

Els grups Mort de Dama i Lax’n Busto 
eren els caps de cartell de la Festa Major de 
1993, Joan Piñot i Vicenç Girbau rebien la Me-
dalla de la Vila i el carrer Sant Sebastià rebia el 
primer premi de l’11è concurs d’engalanament 
de carrers on hi van prendre part 8 carrers.

Els grans balls amb orquestres, matinals esportives i espectacles de varietats han farcit les diferents programacions
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Qui hi participa?
Qualsevol persona física a partir de 13 
anys (no implicada en la definició i prepa-
ració d’aquest concurs) que publiqui a Ins-
tagram una o més fotografies de la Festa 
Major 2018 de Castellar amb un títol i l’eti-
queta #festamajorcastellar18 o #fmcaste-
llar2018.

Durada del concurs
Del 6 a l’11 de setembre.

Tema i característiques 
de les imatges
• Han de ser imatges fetes a Castellar du-
rant la Festa Major 2018.
• Han de ser obres originals del participant, 
que no infringeixin els drets de reproduc-
ció ni cap altre dret de tercers i que no tin-
guin cap contingut obscè, sexualment explí-
cit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.

L’organització podrà rebutjar fotogra-
fies i missatges que incompleixin les ca-
racterístiques anteriors, o que puguin ser 
ofensives contra persones, entitats o ins-
titucions, i queda exonerada de qualsevol 
responsabilitat respecte a possibles incom-
pliments dels participants en matèria de 
drets de la propietat intel·lectual, indus-
trial o d’imatge.

Premis
Tres vals de 60 € per sopar a qualsevol res-
taurant de Castellar del Vallès a convenir 
amb l’organització. El concurs podrà que-
dar desert per decisió del jurat.

Concurs d’Instagram
L’actual.cat
#FMCASTELLAR2018

Notes

Jurat
Dos professionals de L’ACTUAL, experts 
en fotografia, i dos castellarencs molt ac-
tius en la xarxa social Instagram. Es va-
lorarà:

• La representativitat de la festa i també 
els seus aspectes insòlits
• La qualitat d’imatge instantània i caça-
da al moment i la seva originalitat
Les decisions del jurat seran inapel-
lables. No es tindran en compte les va-
loracions d’altres usuaris sobre les foto-
grafies presentades.

Difusió i guanyadors
Les fotografies es podran veure al por-
tal www.lactual.cat i seran difoses a les 
xarxes socials d’Instagram, Facebook i 
Twitter de L’ACTUAL i de l’Ajuntament 
de Castellar, i al web www.castellarvalles.
cat. La llista de guanyadors es publicarà 
als mateixos mitjans.

Propietat intel·lectual i 
industrial
Els participants cedeixen a l’Ajunta-
ment, sense exclusivitat i sense limi-
tació temporal, el permís d’explotació i 
reproducció de les fotografies, de con-
formitat amb la vigent llei de propietat 
intel·lectual, inclosa la seva explotació 
a la xarxa d’Internet.

Acceptació de les bases
La participació al concurs suposa l’accep-
tació íntegra d’aquestes bases.

Gran parc 
d’atraccions
Com cada any, el parc d’atraccions, tant 
per als adults com per als més petits, es-
tarà instal·lat, des del dia 8 de setembre, al 
carrer de la Garrotxa, al costat de les Pis-
tes d’Atletisme (entre ronda de Tolosa i c. 
Olot). L’horari d’obertura serà de 18 a 01 h. 

Punt d’Informació 
El Punt d’Informació, on hi haurà tota la 
informació sobre la Festa Major, es troba-
rà al vestíbul de l’Auditori Municipal Mi-
quel Pont. 
Horari: matins de 12 a 13.30 h dissabte, diu-
menge i dilluns; tardes de 19 a 21 h diven-
dres, dissabte i diumenge

El guarniment
Us convidem a guarnir balcons i finestres 
amb flors i senyeres i també els aparadors 
dels comerços i altres establiments en 
motiu de la Festa Major. 

El trànsit
Es recomana que us abstingueu d’utilitzar 
el cotxe per fer desplaçaments dins de Cas-
tellar durant la Festa Major i que respecteu 
les normes de circulació.

També es recorda de no aparcar en aquells 
carrers afectats per rues, correfocs, etc.

L’aparcament
L’aparcament soterrani de la plaça Major es-
tarà obert els dies de Festa Major de 8 a 22 h, 
menys el dilluns i el dimarts, que no s’obrirà.

Consells generals
Fixeu un punt de trobada amb la canalla per-
què pugui ser-vos útil en cas de pèrdua. 
Proveïu-vos d’un paraigua per si plou. Si no 
plou us pot servir de para-sol.
Proveïu-vos d’ampolles d’aigua o refrescos 
abans d’assistir als actes que es facin a les 

hores de ple sol. Si preneu begudes, 
recordeu que l’alcohol en excés dis-
minueix totes les vostres capacitats. 

Cadires
Es recomana portar-se de casa una 
cadira (plegable) a aquells actes en 
què, a causa de la gran assistència 
de públic, l’organització no pugui 
disposar de prou cadires per a tot-
hom.

Assistència
Hi haurà servei d’assistència de 
primers auxilis en aquells actes 
més multitudinaris.

Canvis
L’organització vetllarà perquè tots 
els actes es portin a terme, però no 
es responsabilitza d’aquells actes 
no organitzats per la Regidoria de 
Cultura i la Comissió de Festes.

Agraïments
L’Ajuntament agraeix el comporta-
ment cívic de totes les persones de 
Castellar i visitants.
 
La Regidoria de Cultura i la Co-
missió de Festes agraeixen la col-
laboració dels grups, entitats i 
persones que, de manera desinte-
ressada, han fet possible aquesta 
Festa Major. I també el suport de 
les empreses col·laboradores: Farg-
gi La Menorquina i Grau SA.
 
Demanem comprensió i tolerància 
als veïns afectats per les activitats 
programades i els inconvenients 
que puguin comportar.    

Autor  de la imatge de la Festa 
Major: Pep  Martí
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