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Ignasi Giménez Renom
Alcalde

“Alegria, que és Festa Major...”. No hi ha millor 
banda sonora que la popular cançó de La Trin-
ca per evocar un dels esdeveniments lúdics per 
excel·lència de pobles i ciutats de Catalunya. A 
Castellar del Vallès no en som l’excepció: tots i 
totes ja estem a punt per viure un dels moments 
més esperats de l’any. La música i els especta-
cles, les propostes de cultura popular i tradi-
cional, les exposicions i els mercats, les acti-
vitats infantils i juvenils o els actes esportius, 
entre d’altres, conformen un programa que ens 
proposa que durant uns dies fem vida al carrer 
i a les places.

En el nostre cas, la Festa Major sempre arriba 
en el moment oportú: just després de les vacan-
ces i abans de començar el curs escolar, quan 
tot torna a la normalitat, després del parèntesi 
de l’estiu. És l’hora de viure i conviure fraternal-
ment, de divertir-se, sempre amb esperit cívic, i 
també de tenir clar, aquests dies i sempre, que 
només sí és sí.

En definitiva, hem de gaudir durant quatre dies 
de tots els valors que té Castellar: som una vila 
viva, oberta, feminista, amb un teixit associa-
tiu espectacular i que té en la diversitat i en la 
pluralitat les seves principals virtuts. Així és re-
flecteix en el programa, des de l’acte inicial del 
pregó, en què comptarem amb la implicació de 
l’entitat Suma+ Castellar, i en tots i cadascun 
dels actes que se’ns proposen. 

Enguany hem celebrat els 40 anys d’ajunta-
ments democràtics. Coincidint amb aquesta 
efemèride, no podem deixar de fer un agraï-
ment més que merescut a totes les persones 
i entitats que durant aquestes quatre dècades 
han fet possible amb compromís i entusiasme 
que aquesta sigui la festa més popular de totes. 
Gràcies a totes elles.

La Festa Major ens brinda l’oportunitat de tro-
bar-nos i retrobar-nos amb coneguts, amics i 
familiars, i sobretot, de fer poble. Que comenci 
la Festa Major! Visquem-la a flor de pell i par-
ticipem-hi amb alegria i també amb respecte. 

Molt bona Festa Major! 

Ignasi Giménez Renom
Alcalde

SalutaCió
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pregó

Enguany el toc d’inici de la Festa 
Major tindrà un marcat to reivin-
dicatiu. Després de la repicada de 
campanes, i de la cercavila de ben-
vinguda a càrrec d’entitats com 
la Colla de Diables de l’ETC, Tu-
cantam Drums, els Castellers de 
Castellar, Ball de Bastons i Ball de 
Gitanes, el punt de trobada es tras-
lladarà a la plaça d’El Mirador. 

Guiat per l’entitat Suma+ Cas-
tellar, el pregó oferirà un espectacle 
inèdit i singular que incorporarà la 
participació de Borja Sand Artist 
i d’Ytuquepintas, que interpel·larà 
els castellarencs i castellarenques 
a reflexionar sobre el valor afegit 
de la diversitat. 

Suma+, que compta amb 
menys d’un any de vida, va comen-
çar com un moviment ciutadà per 
reclamar més recursos per acon-
seguir una escola inclusiva, però a 
poc a poc ha esdevingut una pla-
taforma transversal per recaptar 
fons per a les necessitats educati-

Pregó per la diversitat
Divendres 6 a les 20.30 h arrencarà el pregó a la plaça d’El Mirador amb 
l’espectacle inèdit de Borja Sand Artist, Ytuquepintas i Suma+ Castellar

ves que no estan cobertes a Caste-
llar. Tot plegat, amb una clara voca-
ció de sensibilització i reivindicació 
que es va traduir amb una multitu-
dinària Marató de la Diversitat la 
primavera passada. “El pregó és 
un premi per a l’entitat, una opor-
tunitat de ser visibles i de conti-
nuar sensibilitzant”, explica Fer-
ran Martínez, un dels impulsors de 
Suma+ Castellar. “El Suma+, la 
gent se’l veu molt seu. El Suma+ 
és tothom que hi ha col·laborat, 
som tots. El pregó no és un colofó, 
sinó el principi”, afegeix Rat Bas-
terretxea, presidenta de Suma+. 
“Quan tu aconsegueixes mobi-
litzar tanta gent per una causa, 
has de continuar fent coses. No 
té sentit parar-ho aquí”, afegeix 
la castellarenca.

En aquest sentit, la presidenta 
de l’entitat aposta per traslladar la 
reivindicació per una escola inclu-
siva i amb recursos per fer-la efec-
tiva, a tots els pobles de Catalunya. 
“Ha de ser una reivindicació en 
bloc, conjunta, hem d’anar ple-
gats. Si no hi som tots, no té sen-
tit”, assevera. 

 Rocío Gómez 

Borja Sand juga amb la sorra per narrar històries plenes de màgia. || cedidA 

Per a Basterretxea, una de les 
grans victòries, a banda d’unir tot 
Castellar amb la causa de Suma+, 
ha estat posar a l’agenda política 
aquesta qüestió, i que s’hagin creat 
espais com la Regidoria de Diversi-
tat, de nova fornada en aquest man-
dat. “Això, fa un temps, mai s’hau-
ria plantejat. Des de Suma+ una 
de les tasques més importants ha 
estat visibilitzar-ho. Però s’ha de 
seguir treballant”, remarca Bas-
terretxea.

En referència al pregó i l’es-
pectacle que s’hi representarà, una 
història creada a base de grapats 
de sorra en moviment, Basterret-
xea apunta que la voluntat és fer 
que els vilatans “reflexionin, que 
mirin més els altres”. 

Val a dir que Suma+ Castellar 
serà present a més activitats de la 
Festa Major per continuar amb la 
recaptació de fons que van posar 
en marxa amb La Marató. Així, es 
faran càrrec del servei de bar d’acti-
vitats com el concert d’Oques Gras-
ses, i organitzaran l’escape room Sal-
vem els gegants a l’escola FEDAC 
Castellar La Immaculada.
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punt lila

Una festa lliure d’agressions sexistes
Del ‘No és no’ al missatge de ‘Només 
sí és sí’ perquè quedi clar que el 
consentiment en una relació ha de ser explícit

Un any més, Castellar del Vallès 
vol tenir una Festa Major lliure 
d’agressions sexistes i per això ha 
apostat, de nou, per tenir un Punt 
Lila i persones de referència a qui 
acudir en cas de patir o detectar 
qualsevol tipus d’agressió sexual. 

Aquest any la iniciativa la 
porta a terme l’Ajuntament amb la 
col·laboració del col·lectiu feminis-
ta de Castellar Les Carnera, des-
prés que el 2018 aquest col·lectiu 
la impulsés per primera vegada.
Es tracta d’un espai d’informació 
i assessorament que té per objec-
tiu prevenir situacions de violèn-
cia masclista i d’acompanyament a 
possibles víctimes d’agressions se-
xistes, i que enguany s’ubicarà de 
forma fixa a l’Espai Tolrà el dia 6 
de setembre, en el marc de la Festa 
10a Trobada Amics dels 80s i 90s, i 
a l’espai Vilabarrakes els dies 7 i 8 
de setembre. A més, n’hi haurà un 
altre de mòbil que funcionarà du-
rant tot el recorregut del Correlo-
kals, el dia 6 de setembre.

El Punt Lila comptarà amb 
diverses voluntàries de diferents 
entitats (com ara Les Carnera, Vi-
labarrakes i l’Assemblea de Dones 
d’ERC) i altres dones a títol indivi-
dual que aniran identificades amb 
un petó lila amb el lema “Només sí 
és sí” i que han rebut formació, a 
càrrec d’expertes en temes de gè-
nere, sobre l’atenció i l’assessora-
ment que cal dur a terme en aquest 
espai i davant de diverses situaci-

ons de violència sexista. D’altra 
banda, tothom qui vulgui pot ins-
criure’s en un taller d’autodefensa 
gratuït organitzat per Les Carne-
ra que s’ha previst dijous 5 de se-
tembre, de 18 a 21 h, a la Sala Lluís 
Valls Areny d’El Mirador, i que im-
partirà Karin Konkle, de Fem Au-
todefensa. Per fer-ho, cal enviar un 
correu a lescarnera@gmail.com, ja 
que les places són limitades. 

materials de suport

A banda del Punt Lila, i amb el 
mateix objectiu de promoure una 
festa sense agressions, com ja es 
fa des de fa quatre anys, l’Ajunta-
ment ha elaborat diversos materi-
als de suport com ara cartells i ban-
deroles amb el lema “Només sí és 
sí” en què s’especifica el protocol 
a seguir per part de les persones 
que visquin una agressió o se sen-
tin assetjades. Aquest material es 
distribuirà per diversos punts del 
municipi, així com també adhesius 
amb el telèfon mòbil de la Policia 
Local al que s’ha de trucar en cas 
d’agressió sexista (696 46 20 50) i el 
telèfon d’emergències 112, que està 
actiu les 24 hores.

Aprofitant la Festa Major 
també s’han confeccionat 4.000 
polseres amb el mateix lema “Prou 
agressions. Només sí és sí”, que es 
repartiran a diferents escenaris es-
tratègics de la Festa Major. A més, 
la publicació del programa de Festa 
Major que es distribueix a totes les 
llars ha inclòs un decàleg amb un 
seguit de recomanacions. 

  Cristina Domene

A dalt, un moment del concert d’Hotel Cochambre a la FM de l’any passat. A baix, el Punt Lila, ubicat a Vilabarrakes. || q. pAscuAl

Formació sobre el 
el Punt Lila

ESPAIS FESTIUS

La Regidoria de Feminisme ha 
ofert al juliol i al setembre dues 
formacions sobre el Punt Lila. La 
primera, adreçada a les entitats 
que participen i organitzen la 
Festa Major i que poden donar 
suport al servei de Punt Lila, i la 
segona, al personal municipal 
referent en les diferents activitats 
de Festa Major. L’objectiu de la 
proposta és oferir conceptes 
bàsics d’agressions masclistes 
als espais d’oci, saber detectar 
agressions sexuals i i com actuar.
A la sessió, les formadores 
van parlar dels diferents tipus 
d’agressions. Des dels comentaris 
i les mirades sexuals no desitjades 
a la invasió contínua de l’espai 

vital, passant pels tocaments pun-
tuals o continus no desitjats o els 
acorralaments fins la violació amb 
intimidació o amb violència física.  
En el taller no només es va explicar 
com detectar agressions sinó, en 
el cas de presenciar-ne una, com 
tractar la persona agredida i com 
intervenir amb la persona que 
ha comès l’agressió. En aquest 
sentit, també es van donar una 
sèrie de recursos i serveis que es 
poden oferir des del Punt Lila.
A banda del contingut més 
teòric, es van fer dinàmiques 
i jocs pràctics, com una 
activitat de role playing amb 
els participants, que havien de 
representar diferents situacions.
D’altra banda, el personal 
municipal que serà referent en 
les diferents activitats de Festa 
Major sabrà com actuar davant 
una agressió. La idea és que el 
referent pugui activar el protocol 
si detecta una agressió sexista.

Una de les formacions sobre violències sexuals als espais festius.  || m. Antúnez
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11 setembre

Enguany, els actes de la Diada no s’inclouen 
en el programa de Festa Major. Després del 
canvi d’escenari que es va fer el 2017, l’ac-
te torna a celebrar-se a la plaça Catalunya, 
al costat de la senyera que hi ha en un dels 
extrems de la plaça. L’alcalde llegirà el ma-
nifest de la Diada després de l’ofrena floral 
que faran els diferents grups polítics i enti-
tats. D’altra banda, els integrants de la Jove 
Orquestra de Castellar del Vallès (JOCVA) 
interpretaran El cant dels segadors. 

L’acte es feia fins el 2017 al carrer de 
les Roques, al costat de la mítica casa de 
Cal Targa, on el president Companys hi 
va passar algunes temporades. Es va de-
cidir canviar d’ubicació per raons d’espai. 
La violoncel·lista Laia Rocavert interpre-
tava fins aleshores l’himne de Catalunya 
mentre ara és la JOCVA, sota la batuta de 
Carles Miró.

La plaça Catalunya acull l’acte de la Diada

Ràdio Castellar oferirà en directe l’acte 
a través de 90.1 FM i per lactual.cat, en què es 
podrà escoltar el discurs de l’alcalde, Ignasi Gi-
ménez, a més de les intervencions dels repre-
sentants dels diferents grups polítics. Molts dels 
participants a l’acte institucional després ani-
ran a la convocatòria que han fet l’ANC, Òmni-
um i l’AMI, que enguany té com a epicentre la 
plaça d’Espanya i que reclamarà “la unitat es-
tratègica de l’independentisme com a condició 
imprescindible”.

L’11 de Setembre commemora 14 mesos 
de resistència al setge que va patir la ciutat de 
Barcelona a la fi de la guerra de Successió per la 
corona hispànica i a mans de les tropes de Felip 
V de Castella. L’11 de setembre de 1714 la ciutat 
es va haver de rendir, i aquí es va iniciar la sub-
missió de Catalunya a la monarquia castellana 
i els catalans van perdre les estructures d’Es-
tat i les institucions que havien anat configurant 
des de l’Edat Mitjana. L’Assemblea de Catalu-
nya va convocar un acte massiu a Sant Boi de 
Llobregat 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 declarar l’11 
de setembre com a Diada Nacional de Catalu-
nya l’any 1980. El 2006, a l’Estatut d’Autono-
mia 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 nacio-
nals de Catalunya. 

 Redacció

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

L’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, llegint el discurs institucional durant la Diada del 2018. || q. pAscuAl

La JOCVA interpretarà per tercer any ‘El cant dels segadors’ després del manifest de l’11 de Setembre
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oques grasses

“Fem música. Sense etiquetes”

 Marina Antúnez

Divendres 6, 21.15 h
Concert d’Oques Grasses
Pl. de la Fàbrica Nova

· Com s’ha elaborat el nou disc 
‘Fans del sol’? 
El nou disc d’Oques Grasses és fruit 
d’un any d’estar en una casa fent co-
lònies, com aquell qui diu, i treba-
llant amb les cançons, començant-les 
d’una manera, acabant-les d’una altra. 
Poder fer-ho tenint la sort de repetir i 
repetir les vegades que fes falta. I aca-
bar molt contents amb el resultat. 

· Què inclou el disc? 
Són dotze cançons d’un estil ben vari-
at, des de peces amb ritmes africans, 
passant pel reggae, el reggaeton, algu-
na cançó més folk, d’altres més funky. 
Nosaltres fem música, sense etiquetes. 
A tots set ens agrada la música, i tots 
escoltem moltes coses molt variades.

· ‘Fans del sol’ incorpora més 
música disco que els anteriors 
treballs? 
Sí, hem descobert l’electrònica 
i l’hem incorporat a les cançons. 
Abans, entràvem les bases a l’or-
dinador però l’electrònica només 
hi era per sobre. Ara, la sonoritat 
és diferent. Està bé, a mi m’agra-
da que els grups evolucionin i facin 
coses diferents a cada disc nou. 

· Quins instruments podrem 
sentir al concert? 
Molts! Som músics polifacètics, 
multiinstrumentistes. Tots ens 
posem a tocar més d’un instru-
ment, segons quina cançó. En l’àm-
bit instrumental portem baix, ba-
teria, guitarres, teclats i tres vents.

· Josep Montero és l’autor de 
totes les lletres de les can-
çons? 
Sí, signa totes les lletres. Parlen de 
coses molt diverses, en què l’essèn-
cia és tirar endavant, afrontar els 
problemes d’una manera positiva. 
El títol Fans del sol ja plasma això, 
el que seria la idea de la idiosincrà-
cia d’Oques Grasses. Perquè el sol 
és una cosa bona, del bon dia, del 
bon rotllo, és una filosofia de vida. 

· Com viviu la popularitat? 
Ha estat molt gradual. Vam co-

Imatge promocional dels set components d’Oques Grasses, que obren els concerts de la Festa Major 2019. || cedidA

Entrevista a Guillem Realp, baixista del grup Oques Grasses, cap de cartell de la Festa Major 2019

TRAJECTÒRIA

Oques Grasses es fa formar l’any 
2010, però no es van donar a 
conèixer fins al 2012, amb el seu 
primer disc ‘Un dia no sé com’. Van 
decidir llançar el seu segon disc, 
‘Digue-n’hi com vulguis’, en què 
van mantenir especialment el seu 
estil reggae a cinc de les cançons, 
i van explorar-ne altres a la resta. 
El mateix any van guanyar el Premi 
Enderrok al grup revelació de l’any, 
segons la votació popular.
Van dur a terme una gira per pre-
sentar les seves noves cançons, la 
qual va finalitzar a Barcelona, i va 
ser un exitàs d’assistència. 
Així mateix, van actuar al Summer-
Fest de Milwaukee el 26 de juny i al 
SummerStage Festival al Central 
Park de Nova York, el 28 de juny 
de 2014.
La seva cançó ‘Així és el teu Nadal’ 
va ser l’escollida com a tema del 
període nadalenc de TV3 i Catalu-
nya Ràdio del mateix any. El 26 de 
març de 2015 van recollir el premi 
Enderrock a millor videoclip per 
‘Sexy’, tot i que havien rebut cinc 
nominacions en els premis. 
Sense dubte, han tingut un gran 
èxit des del seu naixement, tal com 
demostra la gran quantitat de con-
certs, amb gran afluència de públic, 

que han fet arreu de Catalunya, 
molts dels quals són d’assistència 
gratuïta, amb actuacions al Canet 
Rock o com a un dels grups que van 
obrir el Grec 2015. 
També han actuat al País Valencià, 
així com concerts a l’exterior, com 
Londres, Gal·les i Nova York.
El maig del 2015 van treure el seu 
segon disc, incorporant cançons a 
les diverses actuacions i a la seva 
segona gira el 2015, anomenada 
‘Living in the Hol·les’. 
L’any 2016 van publicar el seu 
tercer disc, ‘Youponi’, que van 
presentar a la Sala Salamandra 
de Barcelona el 30 d’abril.
El 8 de febrer de 2019 van publicar 
el seu quart disc, ‘Fans del sol’, 
editat per Halley Records, del qual 
havien fet alguns avançaments les 
setmanes anteriors. 
En aquest disc destaca la qualitat 
de la interpretació musical, talent, 
personalitat i imaginació de la 
formació. Amb més maduresa, el 
disc fa una combinació eclèctica de 
diferents ritmes i sonoritats: funky, 
dance, pop alternatiu, hip-hop, 
elements d’arrel i folk tradicional, 
reggae, trap, etc. Inclou cançons 
com ‘Sta guai’, ‘In the night’, 
‘Torno a ser jo’, ‘Bancals’, ‘Deixa’, 
‘Escopinya’, ‘John Brown’, ‘Canó 
de l’aire’, ‘Més likes’, ‘Inevitable’, 
Cresta’ i Serem ocells’. 

mençar tocant per a quatre gats 
i, de mica en mica, va anar venint 
més públic. Està molt bé que la 
gent hagi sintonitzat amb el que 
és Oques Grasses. Ara, també hi 
ajuda que en fem més difusió. 

· Precisament parlant de difu-
sió, teniu una cançó que critica 
una mica les xarxes socials, oi? 
Sí, es diu Més likes. A veure, sí que 
és cert que nosaltres també fem di-
fusió del grup a les xarxes socials, 
evidentment. Les xarxes socials 
aporten coses bones, però també 
dolentes. S’han de mirar des d’un 
punt de vista crític. S’hi ha de ser 
però no com un zombi, les 24 hores 
del dia. La vida no és només dins 
del mòbil. Nosaltres mateixos ens 
gestionem les xarxes i s’ha conver-
tit gairebé en una feina.

· Com és el vostre públic? 
Ve gent de tot, tenim des de nens 
petits que canten les nostres can-
çons fins a gent més adulta que 
que també sintonitza amb els nos-
tres temes. I és que la música és 
universal, el que fem és heterogeni. 
estem “a tope”. Amb aquest disc 
i ja barrinant altres coses. D’una 
manera més tranquil·la, això sí, 
però no parem. Ja comencem a 
tenir nous esbossos. Sinó, què? 
Seria molt avorrit!   

L’ACTUAL entrevista Guillem 
Realp, baixista d’Oques Grasses, 
segurament el grup més en forma 
del panorama musical català, on 
estan regnant gràcies al seu vi-
brant directe.
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joan rovira

Diumenge, 8 de setembre - 23 h 
Joan Rovira en concert   
Presentació del disc ‘Dies Millors’
plaça d’El MIrador

Imatge promocional del cantautor Joan Rovira. || cedidA

“Venim amb un espectacle festiu, 
però també per tocar la fibra ”

 Rocio Gómez

Queda lluny el cantautor que el 
2015 irrompia en el panorama de la 
música en català amb el seu primer 
disc, Peix sense espina. Un àlbum de 
debut que el va posicionar com una 
jove promesa que, després de qua-
tre anys i dos discos més, s’ha fet 
un lloc als escenaris catalans. 

El músic de les Terres de 
l’Ebre arribarà a Castellar diu-
menge que ve amb un nou format 
més elèctric, amb una banda jove, 
dinàmica, enèrgica i solvent, per-
què Joan Rovira s’ha transformat 
en un projecte coral i és molt més 
que bones cançons, un jove músic 
i la seva guitarra. “Joan Rovira és 
com em vaig donar a conèixer, 
però en el segon disc ‘Encara 
tenim temps’, i en l’últim, ‘Dies 
millors’, que hem publicat aquest 
any, el concepte i el so ha canviat. 
Ara som un grup, una banda que 
incorpora el color dels vents. Jo 

mateix, a més de la guitarra, toco 
el saxo”, explica Joan Rovira. 

De fet, és la segona vegada 
que Rovira actua a la vila. La pri-
mera, fa tres anys, va fer parada 
als Jardins de Palau Tolrà amb 
un format acústic, més íntim.“De 
tant en tant m’agrada fer un con-
cert només amb la guitarra, més 
acústic, però volem potenciar 
en directe un projecte allunyat 
del cantautor. Venim amb un es-
pectacle festiu, per ballar, però 
també per tocar la fibra”, detalla. 

Tanmateix, malgrat aques-
ta nova etapa artística, Rovira es 
va capbussar en la música tocant 
als carrers de París. D’aquests pri-
mers anys picant pedra a la riba 
del Sena, van sorgir les cançons 
de Peix sense espina, amb un punt 
autobiogràfic que va convèncer el 
públic. “Vaig començar tocant 
versions tres estius als carrers 
de París. El fet de trobar-me sol, 
fora de casa, va fer que m’obrís, 

Joan Rovira presentarà el seu últim disc ‘Dies millors’ diumenge 
de Festa Major. Serà a partir de les 23 h a la plaça d’El Mirador 

que parlés de mi i dels meus 
sentiments a les cançons que 
componia. I això va engan-
xar la gent”, recorda el músic. 
“Quan faig cançons no penso 
en un estil concret. Faig can-
çons que puguin funcionar, 
emocionar i fer ballar, només 
a guitarra i veu. I a partir 
d’aquí, hi afegim electrònica i 
arranjaments”, explica Rovira.

Amb tres discos al faris-
tol, i a punt d’acabar la gira 
d’estiu, Rovira assegura que 
pujarà dalt de l’escenari de la 
plaça d’El Mirador amb un re-
pertori rodat i acurat. “Venim 
a Castellar amb un repertori 
de Festa Major”, anuncia Ro-
vira, com una declaració d’in-
tencions. El músic ebrenc reco-
neix que viu un moment dolç, i 
anuncia que quan arribi la tar-
dor començarà a preparar les 
cançons que conformaran el seu 
pròxim disc.    
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O’funk‘illo

Dissabte 7,  
a partir de 
les 23 h
Vilabarrakes, amb 
O’Funk’illo, Bemba 
Saoco i DJs
Espai Vilabarrakes

 Cristina Domene

“A Catalunya sempre ens han entès molt bé”

· Què és el ‘funky andaluz em-
brutessío’, Andreas?
Nosaltres vam néixer com una 
banda de funky però també amb 
tocs de metal, rock, reggae, fla-
menc... Com ens volien qualificar i 
no sabien com, nosaltres mateixos 
vam dir, abans que ens posin una 
etiqueta, ens la posem nosaltres, 
i d’aquí va sorgir aquesta marca. 
Andaluz, perquè nosaltres cantem 
en andalús des del principi, amb 
accent, i embrutessío, perquè som 
leñeros, de bruto. 

· La gira que esteu fent és la 
reaparició de la banda després 
d’alguns anys d’aturada. 
Sí, després d’un punt i a part a la 
nostra carrera, vam tornar, amb 
Pepe Bao (baix) i Javi Marssia-
no (guitarra), amb un disc doble, 
amb tots els nostres èxits i amb 
col·laboracions de molts amics, 
“20 Años Ajierro & 30 Amigos Em-
brutessío”. També hem llançat una 
versió molt còmica, una paròdia del 
Stayin´Alive dels Bee Gees, anome-
nada Tengo que Madurar, una de-
claració d’intencions, però el que 
tenim és musho cashondeo. 

· Capitán Cobarde, El Canijo de 
Jerez, El Sevilla, Javier Ojeda, La-
mari, Raimundo Amador o Tom-
saito són alguns dels artistes 
que han col·laborat amb vosal-
tres. Com ha estat la reacció del 
públic amb la vostra tornada?
Pa flipar. Ja hem fet uns 80 con-
certs en aquest any. 
Hem omplert les sales on anàvem 
i hem tornat a festivals. Estem 
molt agraïts i ens ho estem pas-
sant molt bé. 

· Sempre heu estat una banda 
que destaca pel directe. Què 
trobarem al concert?
Doncs no sé què dir-te, perquè en 
un concert nostre pot passar qual-
sevol cosa. 
Ho donem tot, tenim molta energia 
i els músics, de debò, són una pas-
sada tocant. Heu de venir, perquè 
a més de passar-vos-ho molt bé i 
tenir molta conya, els nostres con-
certs són, com diem nosaltres, pa 
sacarse los bishos.  

· Heu tingut bona acollida a Ca-
talunya?
Des de sempre. La darrera actuació ha 
estat a Razzmatazz. De vegades, ens 
heu entès millor que al sud, perquè Ca-
talunya ha estat un lloc de molta mú-
sica, molta mescla, de funky, d’acollir 
concerts internacionals, festivals... De 
vegades, però, no s’entenen les lletres, 
o alguna paraula, pel meu accent, però 
sense problemes, ens pregunten què 
significa això, què significa allò i ho 
acaben entenent...

· Què esteu preparant de cara al 
futur?
Estem amb un disc de cançons prò-
pies, totes originals, que s’anome-
narà O’Funk’Illo terapia. Ara em 
toca a mi entrar a l’estudi i gravar 
la veu, perquè els instruments ja hi 
són. I en uns mesos, tornar a la car-
retera. Ja no som els mateixos que 
fa 20 anys, ara tenim fills, família. 
Però l’esperit funk es manté. És clau 
portar-nos bé entre nosaltres i te-
nir-nos molt de respecte.  

Imatge promocional de O’Funk’illo de la gira ‘20 años Ajierro’. || cedidA

El pop-folk dels Sense Sal refrescarà la Festa Major

 Marina Antúnez

El grup Sense Sal va néixer l’any 
2010 a Terrassa i des d’aleshores 
ha trepitjat molts escenaris de tot 
Catalunya. 
Ara presenten una gira amb un 
repertori dels millors èxits dels 
seus cinc treballs (tres discos) 
després de publicar i presentar 
el 2017 el seu tercer disc Només 
tenim la veu (Música Global, 2017). 
Sense renunciar a l’essència d’on 
venen, experimenten amb noves 
sonoritats que no deixen ningú 
indiferent i amb lletres que con-
viden a deixar-se portar per la 

màgia de la música.
Els membres de Sense Sal 

van carregats d’optimisme i ale-
gria a l’escenari, executen un 
repertori fresc i actual de pop-
folk festiu amb detalls de músi-
ca electrònica i sons llatins domi-
nant l’espai temps amb connexió 
directa amb el públic i la força 
dels vuit instrumentistes dalt 
de l’escenari presentant els seus 
tres discos: Tardes de sol i prés-
secs (2011), El mur encara és alt 
(2013), i Algun lloc al món (2015). 
La formació compta amb Nasi 
Cabanes (guitarra, ukulele, acor-
dió i veus), Martí Cabanes (uku-
lele, guitarra i veu principal), 

Albert Bach (bateria), Cristina 
Martínez (piano), Salvador Caña-
dell (baix), Pep Tormos (trompe-
tista), Ana Moya (violinista), Alí-
cia Rey (guitarrista i cantant) i 
Marta Peralta (trombó).

És un grup de músics joves 
que sorprèn per la maduresa de 
les seves melodies.

Toquen temes de música 
pop-folk festiu.  Han estat gua-
nyadors de diversos concurssos 
i certamens musicals.

Beuen d’influències de grups 
com Beirut, Noah and the Whale, 
Mumford and Sons, Manel, An-
tònia Font i Doctor Prats, entre 
d’altres.  

Els creadors del ‘funky andaluz em-
brutessío’ aterren a l’escenari de 
Vilabarrakes 20 anys després de la 
seva creació a Sevilla, com a pioners 
del funky a Andalusia. La banda ha 
tornat més rodada, més adulta, però 
amb l’energia de sempre. El seu di-
recte, qualificat com ‘el xou més po-
cavergonya de la història’, promet 
ser devastador. Ho assegura la veu 
del grup, Andreas Lutz.  

El grup Sense Sal actuarà a l’Espai Vilabarrakes el proper diumenge 8. || cedidA

Diumenge 8,  a partir 
de les 23 h
Concert de Sense Sal
Espai Vilabarrakes
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momo

per escalfar l’ambient, dissab-
te de Festa major es projecta-
rà la pel·lícula ‘Bohemian Rhap-
sody’, una de les guanyadores 
de la darrera edició dels Oscars. 
serà a la plaça d’el mirador a les 
20.30 h. Amb el pavelló ben alt, 
a partir de les 23 h, estrarà en 
escena momo, la banda tribut 
a queen, que arriba avalada pel 
mateix Brian may. entrevistem 
el seu líder i cantant, momo cor-
tés, que també va protagonit-
zar el musical ‘We will rock you’ 
a madrid.

· Com comença la banda tribut?
una nit, a un pub de madrid, vaig 
interpretar una cançó de queen i 
un promotor d’una sala de con-
certs em va oferir una data per fer 
un concert tribut a queen, i vam 
muntar la banda. era l’any 2000.
· Com és ser per una nit Freddy 

 Rocío Gómez Mercury?
mercury és una figura inimita-
ble, tant per la veu com per les 
composicions. És veritat que 
quan estàs interpretant cançons 
d’una banda que t’ha marcat tant 
la vida, és inevitable fer de ma-
nera inconscient alguns gestos, 
girs a la veu... però sempre man-
tenint la nostra pròpia essència 

“Farem un homenatge a Queen amb molt de respecte”
La banda Momo, amb l’espectacle tribut a Queen, compta amb el suport de Brian May, guitarrista de la banda britànica

com a músics i com a artistes, que 
també ho som.

· Quina és la cançó de Queen 
més esperada del xou?
n’hi ha moltes, tenen molts èxits. 
‘under pressure’ és una cançó 
que triomfa moltíssim en directe, 
‘don’t stop me now’, és una de les 
que més trenca la pista però sense 
cap mena de dubte, la que tothom 
espera és la joia de la corona: ‘Bo-
hemian Rhapsody’. quan comen-
ces a tocar els primers acords al 
piano de la cançó, tothom s’aixeca 
i li dedica una gran ovació.

· Sentiu molta pressió per part 
dels fans de la banda?
de la mateixa manera que et poden 
demostrar el seu amor perquè in-
terpretes les cançons de la seva 
banda de referència, també pot 
ser tot el contrari si no fas el que 
ells esperen. 

· En qualsevol cas, vosaltres ar-
ribeu avalats per Brian May, que 
no és poc! 
Doncs sí! Vaig tenir la sort de co-
nèixer Brian May als càstings de 

‘We will rock you’, un musical que 
vaig protagonitzar a Madrid. Des 
d’aquell moment, hem mantingut 
una relació d’amistat que encara 
conservem. De fet, va col·laborar 
en el nostre primer disc gravant 
unes guitarres, i sempre ens ha 
donat tot el seu suport. Ell conside-
ra que fem una cosa diferent amb 
el tribut a Queen del que s’acos-
tuma a fer.

· Què et va semblar la pel·lícula 
‘Bohemian Rhapsody’?
Rami malek fa una interpretació 
magistral. l’Oscar és molt meres-
cut. em descol·loquen alguns de-
talls del guió que no em quadren 
amb la història que coneixia de la 
banda, però són llicències per en-
tendre com era el personatge. 

· Què heu preparat per a la nit de 
dissabte de Festa Major?
serà una festassa. però volem dei-
xar clar que farem un homenatge, 
sense imitar, i amb molt de respec-
te. Volem que els castellarencs i 
castellarenques vinguin preparats 
per cantar, ballar i saltar. 

Dissabte 7, 
20.30 h 
Cinema: ‘Bohemian 
Rhapsody’
Plaça d’El Mirador 

23 h Concert tribut 
a Queen
Amb la banda Momo 
Plaça d’El Mirador



DEL 06 aL 9 DE sEtEmbrE DE 201910

plats musicals

Tant dissabte com diumenge els castellarencs i castellarenques 
podran gaudir de diverses propostes musicals a l’aire lliure. Per-
què ningú es quedi a casa sense la seva música preferida, s’han 

previst concerts en diferents horaris que s’adrecen al públic jove, 
de mitjana edat i més gran. Un cop més, la tria se’ns fa difícil per-
què tots els grups proposats són experts en les arts sonores. Per 

això no ens els perdrem.

 Marina Antúnez

Diumenge 8, de 23 h a 5.30 h
concert amb Eko Versions
Espai Vilabarrakes

L’Espai Vilabarrakes acollirà, diumenge, el concert 
d’EKO Versions, que compartirà escenari, en diferents 
horaris, amb el concert que també s’ha programat del 
grup Sense Sal. EKO Versions és una proposta musical 
de vuit amics que porten la festa a dins. Com diuen ells 
mateixos, la seva música és una injecció d’energia mu-
sical que ens transportarà per Festa Major als estils i 
temes més actuals. Són joventut i frescor amb una ex-
periència destacada. Concert a concert comparteixen 
aquesta explosió de sons i colors que farà vibrar el pú-
blic que els vulgui gaudir.  ||  m. A.

EKO Versions a 
l’espai Vilabarrakes

Diumenge 8, 18 h i 19 h
Ballada de sardanes i Gran Ball 
de Festa Major amb la Cobla 
Orquestra La Principal de la Bisbal
Plaça de la Fàbrica Nova i Recinte 
Firal de l’Espai Tolrà

Un any més, la Cobla Orquestra La Principal de la Bis-
bal visita Castellar. Un any més, l’orquestra ens oferirà 
dues possibilitats per gaudir del seu repertori. Dirigits 
per Francesc Cassú, a les sis de la tarda han previst 
una audició de sardanes a la plaça de la Fàbrica Nova. 
A les 19 h, i ja a l’interior del recinte de l’Espai Tolrà, 
seguiran amb un concert popular de Festa Major al 
mateix espai.  ||  m. A.

La Principal de la 
Bisbal, concert doble

Diumenge 8, 18.30 h
Swing amb Angue & her Hot 
Jazz Trio
Plaça Calissó

A la Festa Major 2019 no hi faltarà una bona dosi de 
música swing perquè els amants del lindy-hop puguin 
moure l’esquelet sense parar. Aquesta vegada, l’enti-
tat SonaSwing ha convidat la banda Angue & Her Hot 
Jazz Trio, amb Angué mostrant una poderosa veu, Fe-
derico Mazzanti al piano i Pere Loewe al contrabaix. 
El trio musical mostra la maduresa d’un projecte que 
conserva l’essència dels seus origens: jazz tradicional, 
swing i blues.  ||  m. A.

Ball swing amb Angue 
& Her Hot Jazz Trio

La Festa Major acollirà grups amb estils musicals ben variats 

L’atrevida proposta dels joves músics d’EKO Versions, l’emotiva 
actuació de Carles Argelaguet, la consolidada orquestra de 
la Principal de la Bisbal i l’excel·lent ritme de l’Angue i la Hot 
Jazz Trio formen part de l’oferta lúdica dels propers dies 

Dissabte 7, 19 h
concert amb Carles Argelaguet
Plaça de la Llibertat

Castellar per la Independència ha programat un con-
cert de Carles Argelaguet, que versionarà temes del 
cantautor Lluís Llach. L’acte tindrà lloc a la plaça de la 
Llibertat. Argelaguet és exguitarrista del grup sabade-
llenc Tancat per Defunció i ha format part de diferents 
bandes i projectes de versions. Voilà és el seu projecte 
més personal, amb les millors cançons de Lluís Llach 
especialment arranjades a la guitarra elèctrica.  ||  m. A.

Carles Argelaguet 
versiona Lluís Llach
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amics dels 80 i 90

La festa més nostàlgica 
bufarà 10 espelmes

Divendres 06, 23 h
Festa 10a Trobada Amics dels 80 i 90
Recinte Firal de l’Espai Tolrà

Una dècada. Aquesta és l’efemè-
ride que compleix enguany la tro-
bada dels Amics dels 80, que ara 
ja incorpora al seu títol el de 90, 
amb l’ànim d’incorporar ja els nos-
tàlgics de finals del segle XX. I és 
que els 80 ja són gairebé 40 anys 
enrere.

L’organitzador de la trobada, 
el discjòquei David Fuentes, ja va 
incloure temes de la dècada dels 90 
durant la darrera mitja hora de la 
festa de l’any passat. “La iniciati-
va va tenir molt d’èxit i va que-
dar curta”, explica Fuentes, que 
ha decidit, juntament amb  el DJ 
Jordi Muñoz -encarregats tots dos 
de punxar la música des de la ca-
bina- “dedicar tota una hora, des 
de les 3 a 4 , a la dècada dels no-
ranta, a més d’intercalar temes  
d’aquesta època al llarg de tota la 

nit”. Amb entrada lliure, és un dels 
esdeveniments que concentra més 
públic de la trobada i s’ha conver-
tit en una de les cites fixes i ineludi-
bles del divendres de Festa Major. 

‘laser show’
Una de les novetats d’aquesta edi-
ció serà el laser show que portarà 
a terme l’empresa gironina Sala 
Laser Show. “Molts dels temes 
aniran sincronitzats amb la mú-
sica i serà un gran espectacle”, 
afirma Fuentes. Hi haurà temes 
específics per a laser show i du-
rant la resta de sessió musical el 
làser farà d’ambientació. Tot plegat 
també anirà acompanyat de més il-
luminació. Enguany, també com a 
novetat, hi haurà el food truck Ade-
lay’s “per a aquells que vulguin 
fer un mos”.

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

 Jordi Rius

Aquest era l’ambient durant la 9a Trobada Amics dels 80 al Recinte firal de l’Espai Tolrà, l’any passat. || 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 en col·laboració amb Costa 
Cruceros un creuer pel Mediter-
rani amb el vaixell Costa Mágica. 
Travelplan i Air Europa sortejaran 
un bitllet d’avió d’anada i tornada 
per a dues persones a Mallorca.

Com sempre, a l’entrada hi 
haurà un photocall per immortalit-

zar la vetllada amb el fotògraf He-
ribert Gallardo. A més, l’organitza-
ció regalarà l’adhesiu original de la 
discoteca California El Cali, que va 
obrir el 1979 i va tancar el 1991. Pre-
cisament la trobada va sorgir com 
a tribut a la mítica discoteca, cone-
guda arreu del Vallès.
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salut, cultura, solidaritat

Marató de donació de sang

Un temps per al relax i 
la salut durant la festa

Divendres 06, de 10 a 
21 h
Marató de donació de 
sang
Auditori Municipal

Dissabte, 7, 10 h

Ioga en família
Lloc: Espai Tolrà
Organització: Anandhi Yoga
____________________________

Ioga Shaktidance
Lloc: pl. de la Llibertat
Organització: Viasanna Espai 
de Salut Integral
____________________________

Imatge d’arxiu d’una activitat de ioga a Castellar.  ||  ARxiu

 Redacció

La festa Major d’enguany inclourà una 
marató de donació de sang durant tot 
el divendres 6 de setembre a l’Audito-
ri Municipal, a càrrec del Banc de Sang 
i Teixits.

requisits per donar sang

Poden ser donants les persones 
entre 18 i 70 anys que pesin més de 
50 quilos. Les dones poden donar 
sang un màxim de tres vegades 
l’any i els homes, un màxim de qua-
tre. Així mateix, entre donació i do-
nació ha de passar un mínim de 
dos mesos. Tant per a la seguretat 
del donant com del receptor, abans 
de la donació els professionals sa-

nitaris del punt de recollida realit-
zen una entrevista mèdica. D’al-
tra banda, també es comprova la 
pressió arterial del donant i el ni-
vell d’hemoglobina. A més, al por-
tal web del Banc de Sang i de Tei-
xits (www.donarsang.gencat.cat), 
es poden consultar els requisits 
i condicionants que han de tenir 
en compte els futurs donants, i 
també els punts de recollida ha-
bituals i la ubicació de les unitats 
mòbils. Només a Catalunya, es pot 
donar sang a 16 hospitals i a més 
de 4.000 unitats mòbils. A la vila, 
les jornades de donació es desen-
volupen cada tres mesos al Cen-
tre Excursionista de Castellar, que 
es troba al carrer Colom, al local 
annex a l’Ateneu. 

Des de fa uns quants anys la pràc-
tica del ioga s’ha estés entre els 
castellarencs i castellarenques 
i, de fet, és una activitat fidel a 
la seva cita amb la Festa Major i 
promoguda per entitats diver-
ses i adreçada a públics molt he-
terogenis. Com a contrapunt a 
la disbauxa, les sessions de ioga 
permeten un moment de descon-
nexió, de relax i de trobar el ben-
estar físic però també anímic. 
I justament això és el que s’ofe-
rirà per partida doble el dissabte 
de Festa Major a les 10 del matí. 
D’una banda, Anadhi Yoga ha pre-
vist el l’Espai Tolrà una activitat 
de Ioga en Família. D’atra banda, 
a la plaça Llibertat, a la mateixa 

hora, Viasanna Espai de Salut In-
tegral organitza una sessió de Ioga 
Shaktidance, una disciplina que in-
tegra dansa i ioga de forma natu-
ral. 

De Joan Oliver a Pere Quart, amb la Colla de Sabadell

La commemoració del centenari de 
la Colla de Sabadell torna a Caste-
llar del Vallès per Festa Major. En 
concret, durant la jornada de dis-
sabte, 7 de setembre, tindrà lloc 
un itinerari guiat i amb lectures 
poètiques de la Colla de Sabadell 
pels edificis emblemàtics i signifi-
catius per a la vida del poeta saba-
dellenc però amb arrels castella-
renques Joan Oliver. Els escenaris 
seran l’Antic Ajuntament, Can Bor-
rell, El Marquet de les Roques i el 

nell. En aquest sentit, va destacar 
que encara ens poden aportar va-
lors culturals que nosaltres defen-
sem. I és que, més enllà de la ciutat 
de Sabadell, el centenari vol por-
tar arreu l’esperit de la Colla. El 
grup format per R. Marlet, J. M. 
Trabal, A. Vila Arrufat, J. Oliver, 
F. Trabal, A. Obiols, Ll. Parcerisa, 
M. Carreras i J. Garriga es troba 
a cavall del noucentisme i l’avant-
guarda més trencadora que recor-
ria Europa després de la Primera 
Guerra Mundial.

Com a cirereta dels actes 
del centenari de la Colla a Caste-
llar, tindrà lloc aquest itinerari, en 
què es podrà fer pícnic al pati del 
Marquet de les Roques. Per gau-
dir l’activitat caldrà fer una inscrip-
ció a lamuntada@lamuntada.cat. El 
preu és de 18 € adults; 10 € menors 
de 16 anys (inclou trasllats amb au-
tobusos, visita guiada i vermut de 
l’època amb vi 5quarteres al pati 
del Marquet de les Roques). 

Dissabte, 7 de 
setembre
De 12 a 18.30 h
Itinerari poètic
Sortida des de l’Antic 
Ajuntament

 M. A.

 Redacció

castell de Clasquerí en una trobada 
organitzada per La Muntada -cre-
adors del vi 5 Quarteres- i el Col-
lectiu Pere Quart. 

Ja l’abril passat, i dins dels 
actes del centenari, Castellar del 
Vallès va retre homenatge a la Colla 
de Sabadell. L’acte ta tenir lloc als 
Jardins del Palau Tolrà i va ser pro-
mogut, en nom del Col·lectiu Pere 
Quart, pel castellarenc Anton Car-
bonell, i va comptar amb la pre-
sència de Joan Safont, comissa-
ri de l’Any Colla de Sabadell; Cesc 
Prat, representant de la comissió 
100 anys de la Colla de Sabadell, 
i Antoni Dalmases, escriptor sa-
badellenc, que van parlar davant 
d’una audiència d’una cinquante-
na de personees.

La Colla de Sabadell és un 
grup que va impactar la ciutat de 
Sabadell. “L’acte no només els vol 
reivindicar sinó posar en valor 
que continuen sent vigents”, va 
dir en aquella ocasió Anton Carbo-

Muntatge amb les imatges guanyadores de l’any passat.  || ARxiu

Presentació del centenari de la Colla de Sabadell a Castellar, a l’abril.  || ARxiu
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el foc, que fa fora les males 
energies, no pot faltar a la festa, 
i cobrirà els carrers de castellar 
i el cel de la vila de llum, pólvora 
i foc. n’hi ha per a tothom, per a 
grans, per a petits, per als més 
valents o per als més tranquils

focs

Sota l’encantament 
del foc i el fum

La llum i el foc sempre van junts per la Festa Major. || q. pAscuAl

Dissabte 7,  21.30 h
Correfoc Infernal
Colla de Diables de l’ETC

Diumenge 8, 8 h
Despertar Tronera
Colònies i Esplai Xiribec

Diumenge 8,  21.30 h
Correfoc Infantil
Colla Infantil dels Diables 
de l’ETC

Dilluns 9,  22 h
Gran castell de focs
Zona esportiva del Pla de la 
Bruguera

Els focs que marquen la fi de la 
Festa Gran de la vila.

Passejada pels carrers del centre 
de la vila.

A càrrec de la Colla de Diables de 
Castellar i el seu drac, Víbria, i les 
colles convidades de Palau de Ple-
gamans i Premià de Mar.

Recorregut: c. del Puig de la Creu, 
c. de l’Escorxador, c. de la Sèquia, 
c. de les Roques, c. de la Mina, c. de 
Sant Miquel, pl. Vella, c. de Mas-
crupell, pl. d’El Mirador

Les Espurnes aniran 
acompanyades de les colles 
infantils de Castellterçol, Les 
Franqueses del Vallès, Palau-
solità i els “Petardons” de Sant 
Feliu de Llobregat.

Recorregut: pl. del Mestre 
Gelonch, c. del General Boadella, 
c. Major, pl. de Cal Calissó, ctra. 
de Sentmenat i pl. d’El Mirador

El correfoc infantil està pensat 
perquè hi participin els més 
petits. Per raons de seguretat no 
està permesa la participació de 
persones adultes
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activitats al carrer

Diumenge 8 de 10 a 21 h
Street Market 1900
c. Sala Boadella, c. Hospital i 
c. Montcada

L’esperit de Festa Major

Dissabte 7 i diumenge 8
Escape room 
‘Salvem els gegants’
FEDAC Castellar

Aquest any, la  fira Street Market vol fer un ho-
menatge a les grans festes majors. Per això, 
els carrers Sala Boadella, Hospital i Montcada 
s’ambientaran com si fossin autèntics  enve-
lats de Festa Major, amb banderoles de colors. 
La fira, organitzada directament pels comerci-
ants locals de l’Associació de Comerciants de 
Castellar i Comerç Castellar, tindrà un espai 
habilitat per poder ballar i els carrers de la fira 
engalanats amb garlandes.
L’objectiu de l’esdeveniment Street Market 
Gran Festa Major és donar notorietat al co-
merç de la vila a cel obert, per tal de generar 
atractivitat comercial i lúdica i fomentar els 

Els gegants de Castellar estan en perill. La 
Lluna, el Sol i l’Estel han desaparegut i  hem 
de trobar-los perquè tornin a la cercavi-
la… Aquest és el punt de trobada de l’‘es-
cape room’  ‘Salvem els gegants’ que l’en-
titat Suma Castellar organitza dissabte i 
diumenge de Festa Major a l’escola FEDAC 
Castellar. Pel desenvolupament de l’acti-
vitat, es necessita ajut per descobrir què 
ha passat amb ells i com es poden salvar. 
“Ens va semblar maco recuperar la histò-
ria dels gegants ja que no poden sortir en 
cercavila i d’alguna manera els fem partí-
ceps de la festa”, explica Ferran Martínez, 
de Suma Castellar.  Els membres de l’enti-
tat s’han encarregat ells mateixos de disse-

productes de primera qualitat dels nos-
tres establiments. La intenció doncs, és 
afavorir la coneixença del comerç local als 
castellarencs i castellarenques, de mane-
ra que puguin sentir-s’hi més propers i així 
descobrir tota l’oferta que poden trobar 
al municipi. A la fira hi haurà una trentena 
de parades que oferiran als visitants dife-
rents productes: s’hi podrà trobar, comple-
ments i calçat, passant per llibres, música 
i artesania, a més del sector de l’alimenta-
ció amb embotits, formatges, dolços, gar-
rapinyades, una exposicions de cotxes, un 
espai de salut i fins i tot, un tastet de ver-
mut a granel. Tanmateix hi haurà un espai 
de grafologia i entitats culturals de la vila.
D’altra banda, la fira també comptarà amb 
dues ambientacions musicals en directe, 
una al matí i una altra a la tarda. I no ens 
oblidem dels petits, que poden gaudir fent 
un taller de garlandes des de les 11 del matí 
fins les 13 hores. I com a novetat hi haurà 
un concurs de beure en porró.

 Redacció

 Jordi Rius

Aspecte de Street Market durant l’any passat. || AJ.cAstellAR

Una actuació dels gegants de Castellar a l’Aplec de Castellar Vell de 2018. || q. pAscuAl

Propostes per escapar-se

nyar les proves per les quals hauran de passar 
els participants de l’‘escape room’. L’activitat 
comença amb el supòsit que els gegants, que 
fa temps que no els veu ningú, han estat aban-
donats en un soterrani i que s’han de salvar. 
Les proves de l’‘escape room’ passen per tres 
aules de l’escola FEDAC Castellar i “al final 
sona música de cercavila i un petit manifest 
en què s’explica la necessitat que aquestes fi-
gures de la imatgeria popular participin de la 
festa i al mateix temps intentar aconseguir 
que la gent s’animi a portar-los”. Tant la Lluna, 
el Sol i l’Estel estaran presents físicament a 
l’escola a la part final del joc.
Per participar a l’‘escape room’ cal formar un 
equip d’entre 4 i 8 persones. Per als menors 
de 12 anys és obligatori que vinguin acompa-
nyats d’un adult. Cada inscripció és per a un 
equip sencer i no cal realitzar una reserva per 
persona, sinó una per equip. La durada de l’ac-
tivitat és de 45 minuts i les inscripcions es 
poden fer al web sumacastellar.cat. El primer  
torn és a les 10 h  del matí i el darrer a les 19.30 
h. Encara queden alguns torns lliures, però és  
probable que s’omplin de seguida. Es pot re-
servar igualment a través del telèfon mòbil.

Es busquen voluntaris per a la 
Cursa Popular de Festa Major

L’organització de la Festa Major de Castellar del Vallès 2019 fa, com cada any, una crida a la ciu-
tadania del municipi per captar persones que estiguin interessades a col·laborar en l’organitza-
ció de la 37a Cursa Popular. La tasca d’aquestes persones, com és habitual, serà cobrir, amb l’ob-
jectiu de garantir la seguretat de tots els participants, els diferents punts del circuit urbà per on 
transcorrerà la prova, programada enguany el dissabte 7 de setembre a partir de les 18 hores.
 Així, tothom que hi estigui interessat podrà adreçar-se a la Regidoria d’Esports del 2 al 6 de se-
tembre, presencialment a El Mirador,  per telèfon al 93 714 40 40 o al 659 59 16 25 o bé enviant un 
correu electrònic a l’adreça jdonat@castellarvalles.cat. 
La Cursa Popular de Festa Major  transcorrerà pel nucli antic de Castellar, amb sortida i arribada a 
la plaça Major. Els petits (infants nascuts l’any 2009 i posteriors) recorreran un total de 800 me-
tres, mentre que els mitjans (nascuts els anys 2005, 2006, 2007 i 2008) hauran de recórrer un 
total de 2.000 metres i per completar la cursa d’adults (nascuts l’any 2004 i anteriors) s’hauran 
de recórrer 4.800 metres. Podeu consultar tota la informació de la 37a Cursa Popular al web mu-
nicipal www.castellarvalles.cat. 

Un participant del CAC a la cursa de l’any passat. || c.dOmene
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01/09/19
DiuMENGE

05/09/19
DiJOuS

06/09/19
DiVENDRES

10 h - Torneig Festa Major
A càrrec de Club Bitlles Colobrers
Lloc: Pistes Municipals de Bitlles Catalanes
Organització i més informació: Club de Bitlles 
Colobrers

20 h - Recepció institucional 
a les entitats ciutadanes del 
municipi
i Lliurament de la Medalla de la Vila a títol pòstum 
a Joan Alonso Casajuana 
Lloc: Jardins del Palau Tolrà

20.30 h - Cantada d’havaneres 
amb La Petita Havana i cremat 
de rom
Lloc: Av. de Sant Esteve, 71
Organització: Farmàcia Ros

21.30 h - Ballada de sardanes 
amb la Cobla Ciutat de Terrassa
Lloc: pl. del Mercat
Organització: ASAC

de 9 a 17 h - Jornada de portes 
obertes al Club Tennis Caste-
llar del Vallès
Si no ets soci o sòcia vine a jugar a tennis o pàdel 
gratuïtament.
Cal trucar al tel. 93 714 48 93 per reservar pista.
Lloc: instal·lacions del Club Tennis Castellar
Organització: Club Tennis Castellar del Vallès

de 10 a 21 h - Marató de 
donació de sang
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Banc de Sang i Teixits

17.30 h - “Fes el teu hort vertical”
Activitat adreçada a infants de totes les edats 
acompanyats d’una persona adulta.
Places limitades. Inscripció prèvia a la Ludoteca, a l’a/e 
ludoteca@castellarvalles.cat o al tel. 93 715 92 89.
Lloc: Pati de Les 3 Moreres
Organització: Ludoteca Municipal Les 3 Moreres

 de 18 a 20 h - Torneig popular 
de tennis taula
Obert a tots els castellarencs i castellarenques.
Inscripció gratuïta de 18 a 18.15 h.
Lloc: Espai Tolrà
Organització: Associació d’Amics del Tennis Taula 
Castellar

18 h - Warm Up
Música, servei de barra, bon ambient i convidats 
sorpresa!
A càrrec de La Kantera.
Lloc: Era d’en Petasques
Organització: Vilabarrakes 
+ info: Instagram i Facebook de Vilabarrakes

de 18.30 a 20.30 h - L’Escola 
d’Adults s’obre a la Festa Major
Portes obertes, jocs de taula i berenar.
Lloc: Escola Municipal d’Adults 
(c. dels Pedrissos, 9, baixos)
Organització: Escola Municipal d’Adults

19 h - Inauguració de l’exposició 
“Castellar Cultural i Creatiu”
Lloc: Centre d’Estudis de Castellar - Arxiu 
d’Història (c. de la Mina, 9-11)
Organització: Centre d’Estudis de Castellar del 
Vallès- Arxiu d’Història de Castellar 
Hi col·labora: Estudi Fotogràfic Sandra Galera

 19.30 h - Sopar popular
Entrepà + beguda + mocador Vilabarrakes: 6 €
Lloc: Era d’en Petasques
Organització: Vilabarrakes
+ info: Instagram i Facebook de Vilabarrakes

19.30 h - Cercavila de benvingu-
da a la Festa Major
Hi participen la Colla de diables de l’Esbart Teatral 
de Castellar, Tucantam Drums, Castellers de 
Castellar, Ball de Bastons i Ball de Gitanes.
Itinerari: pl. de Catalunya, c. de Prat de la Riba, c. de 
Santa Perpètua, c. de Sala Boadella, pl. d’El Mirador

20 h - Repicada general de 
campanes anunciant les 
festes i missa vespertina
Lloc: Parròquia de Sant Esteve i Capella de la Verge 
de Montserrat

 20 h - Exposició del concurs 
de fotografia artística: 
41è Trofeu Joan Riera i 55è 
concurs en color
Inauguració de l’exposició fotogràfica.
Lloc: El Calissó d’en Roca
Organització: Centre Excursionista de Castellar

20.30 h - Pregó: “Suma a la 
Festa Major”
A càrrec de Suma+ Castellar i Borja Sand Artist, 
companyia Ytuquepintas.
Lloc: pl. d’El Mirador

 21.15 h - Concert d’Oques 
Grasses. Gira ‘Fans del sol’
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova

22 h - Cantada d’havaneres 
amb Havàname
Lloc: pl. d’El Mirador

22.15 h - Inici del XIV 
Correlokals de 
Castellar del Revés
Recorregut i parades: Era d’en Petasques, Cal 
Gorina (c. del Centre), Ateneu (c. de Colom), pl. del 
Mestre Anyé i pl. de la Miranda
Organització: Vilabarrakes 
+ info: Instagram i Facebook de Vilabarrakes

 23 h - Festa 10a Trobada 
Amics dels 80s i 90s
La millor música per al millor públic, amb DJ David 
Fuentes.
Entrada lliure
Lloc: Recinte Firal de l’Espai Tolrà
Organització: Amics dels 80s

agenda



DEL 06 aL 9 DE sEtEmbrE DE 201916

07 h - XXIX Concurs de Gos-
sos de Mostra i XIII Trobada de 
Campions Sant Humbert
Inscripcions al local social de Societat 
Castellarenca a les 7 h.
Esmorzar per a tots els i les participants i 
assistents.
Lloc: zona depuradora
Organització: Societat Castellarenca 

de 9 a 14 h - XLVI Tirada Infantil 
amb Carrabina d’Aire i Blanc fix
Premis per a tothom.
Lloc: zona depuradora
Organització: Societat Castellarenca

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

 de 9 a 14 h - Col·lecta anual 
“Catalunya contra el càncer”
Lloc: pl. del Mercat i c. de Montcada
Organització: AECC Castellar

de 9 a 13 h - Exhibició de Karate 
Kyokushin Castellar
Activitat oberta a tots els públics.
Lloc: Pavelló Dani Pedrosa
Organització: Club Esportiu Kyokushin Castellar

de 9 a 14 h - Torneig
quadrangular de Festa Major i 
presentació dels equips de la 
Temporada 2019-2020
Lloc: Espai Tolrà
Organització: Associació d’Amics del Tennis Taula 
Castellar

 de 9 a 13 h - Jornada de 
portes obertes a l’Escola de 
Trial ElBixu
Lloc: Escola de Trial ElBixu
Organització: Escola de Trial ElBixu

 de 9 a 13 h - Mou-te en cotxe 
d’autocròs
Exhibició-exposició de cotxes de competició.
Circuit tancat amb pilots experimentats que 
donaran voltes a tothom que vulgui conèixer 
l’experiència de córrer en un cotxe d’autocròs.
Activitat per a totes les edats.
Lloc: circuit Pla de la Bruguera
Organització: Escuderia T3

de 9 a 21 h - Futbol de
Festa Major
XXII Torneig i Memorial Joan Cortiella 
(categories infantil, cadet, juvenil i femenina)
Lloc: Camp de Futbol Joan Cortiella – Can Serrador
Organització: Unió Esportiva Castellar

 de 9 a 20 h - Obert 
americana pàdel
Torneig obert de pàdel, tipus americana, tothom 
contra tothom. 
Inscripcions obertes fins al dimarts 3 de setembre 
a les 18 h.
Lloc: instal·lacions del Club Tennis Castellar
Organització: Club Tennis Castellar del Vallès

 de 10 a 20 h - ‘Escape room’ 
“Salvem els Gegants”
Inscripcions al web www.sumacastellar.cat 
Lloc: FEDAC Castellar
Organització: Suma+ Castellar
 

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

de 10 a 14 h - Tastet de ‘slot’ i 
portes obertes
Les curses d’escalèxtric es fan al nostre país 
des de 1962. Posem a disposició la nostra pista, 
una de les més grans de Catalunya, amb 58 m de 
corda i vuit carrils. Els comandaments i cotxes els 
posa Budellets, si algú ho vol, pot portar els seus. 
L’única condició és no portar imant. Servei de 
consulta tècnica per a qui ho vulgui.
Lloc: c. d’Osona, 14
Organització: Budellets Slot Club

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 

10 h - Ioga en família
Lloc: Espai Tolrà
Organització: Anandhi Yoga

 de 10 a 11 h - Ioga Shaktidance
Lloc: pl. de la Llibertat
Organització: Viasanna Espai de Salut Integral

 d’11 a 14 h - 26è Pintacarrers 
per a tothom
Lloc: c. de l’Hospital 
Organització: Colònies i Esplai Xiribec

d’11.15 a 13.30 h - Aplec de les 
Arenes
Festa de les marededeus trobades.
Horari: 11.15 h - Missa
12.30 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 

11.30 h - Cercavila de la Banda 
de Majorets, Trompetes i 
Tambors de Castellar
Itinerari: pl. de Catalunya, c. de Prat de la Riba, c. 
de Catalunya, c. de Barcelona, av. de Sant Esteve, 
c. de Sant Pere d’Ullastre, pg. de Tolrà, c. del 
Centre, pl. Major i pl. del Mercat
Organització: Banda i Majorettes Castellar del 
Vallès

 11.30 h i 12.30 h - Teatre de 
carrer: ‘Asteroid’
A càrrec de la companyia Campi qui pugui 
Lloc: espai familiar de la pl. de la Fàbrica Nova

 de 12 a 18.30 h - Itinerari “De 
Joan Oliver a Pere Quart, 
amb la companyia de la Colla 
de Sabadell”
Itinerari guiat i amb lectures poètiques de la Colla 
de Sabadell pels edificis emblemàtics i significatius 
per a la vida de Joan Oliver: Antic Ajuntament, Can 
Borrell, El Marquet de les Roques i el castell de 
Clasquerí. 
Porta el teu entrepà o pícnic per fer-lo al pati del 
Marquet de les Roques. 
Inscripcions: lamuntada@lamuntada.cat
Preu: 18 € adults; 10 € menors de 16 anys (inclou 
trasllats amb autobusos, visita guiada i vermut de 
l’època amb vi 5quarteres al pati del Marquet de 
les Roques).
Places limitades · Espai de trobada: Antic 
Ajuntament (c. Major, 74)
Organització: La Muntada · Amb el suport del 
Col·lectiu Pere Quart

de 17 a 18 h - ‘Coaching’ amb
Karuna
Tastet de ‘coaching’ estratègic per gestionar les 
nostres pors
A càrrec de Núria Castro
Lloc: Centre Karuna (c. de l’Església, 2 local)
Organització: Centre Karuna

 

de 18 a 20.30 h - Festival de 
patinatge
Lloc: Pavelló Joaquim Blume
Organització: Club Patí Castellar del Vallès

18 h - Actuació castellera
A càrrec dels Castellers de Castellar i 3 colles 
convidades: Castellers de Santpedor, Esperxats de 
l’Estany i Colla Castellera de Cornellà
Lloc: pl. d’El Mirador
Organització: Castellers de Castellar

de 18 a 19.30 h - XXXVII Cursa 
Popular  
Inscripcions gratuïtes a les pistes d’atletisme del 
2 al 6 de setembre, de 19 a 21 h. Es podran fer 
presencialment, per telèfon (93 714 73 54) o per 
correu electrònic (cacastellar@yahoo.es)
Horaris: 
18.00 h, cursa petits: 800 m
18.15 h, cursa mitjans: 2.000 m
18.45 h, cursa grans: 4.800 m
Lloc: sortida i arribada a la pl. Major 
Organització: Club Atlètic Castellar 
 Hi col·labora: Ajuntament

18 h - Teatre de carrer: ‘Set up’
Espectacle de circ i pallassos a càrrec de la 
companyia Los Barlou
Lloc: espai familiar de la pl. de la Fàbrica Nova

 de 18.30 a 19.30 h - Exhibició 
de ball de saló
Lloc: Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Tot Ballant i Pas de Ball

18.30 h - Concert musical i 
projecció audiovisual
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Casa de Andalucía Castellar del 
Vallès

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

 19 h - Concert amb Mucca 
Failate 
Presenten nou single: “Rota”
Lloc: pl. de Cal Calissó

19 h - Teatre: ‘El rei borni’
Lloc: Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: Esbart Teatral de Castellar
+ info: a/e esbartteatralcastellar@gmail.com

de 19 a 21 h - Actuació musical 
de Carles Argelaguet versio-
nant Lluís Llach
Lloc: pl. de la Llibertat
Organització: Castellar per la Independència

20 h - Exhibició de Kenpo Karate
Demostració de l’art marcial Kenpo Karate a 
càrrec de Lorenzo Jiménez Medina, campió del 
món i d’Espanya, i amb la participació d’alumnes 
campions d’Espanya de l’últim torneig nacional de 
Kenpo Karate · Lloc: pl. Major
Organització: Lince’s Kenpo Karate Studios Castellar

20.30 h - Cinema: 
‘Bohemian Rhapsody’
Lloc: pl. d’El Mirador

 21 h - Sopar amb ball popular 
i rom
Lloc: pl. de Sant Joan (Can Carner)
Organització: Associació de Veïns de Can Carner

 21 h - Canya-tapa
Lloc: Cal Gorina
Organització: Cal Gorina

21.30 h - Correfoc infernal
A càrrec de la Colla de Diables de Castellar i el seu 
drac, Víbria, i les colles convidades de Palau de 
Plegamans i Premià de Mar.
Recorregut: c. del Puig de la Creu, c. de 
l’Escorxador, c. de la Sèquia, c. de les Roques, 
c. de la Mina, c. de Sant Miquel, pl. Vella, c. de 
Mascrupell, pl. d’El Mirador
Organització: Colla de Diables de l’Esbart Teatral 
de Castellar

de 22 a 2.30 h - Nit de 
monòlegs
Monòlegs a l’aire lliure amb un final de festa amb 
música de DJ RC
Lloc: Platja de la Balena - Pl. de Catalunya 
23 h - Momo, tribut a Queen en concert
Lloc: pl. d’El Mirador

23 h - Momo, tribut a Queen
en cancert
Lloc: Pl. d’El Mirador

23 h - Ball de Festa Major amb 
Trio Pentagrama
Lloc: Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Pas de Ball

de 23 a 5.30 h - Vilabarrakes, 
Castellar del Revés
Actuacions en directe 
d’O’Funk’illo, 
Bemba Saoco i DJ
Servei de barra a càrrec dels col·lectius de 
Vilabarrakes
Lloc: Espai Vilabarrakes (El Pla de la Bruguera)
Organització: Vilabarrakes
+ info: Instagram i Facebook de Vilabarrake

07/09/19
DiSSaBtE

agenda
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08/09/19
DiuMENGE

8 h - II Tirada social de 
recorregut de caça
Lloc: Can Pascol (Caldes de Montbui)
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 - 21è Tast 
d’Excursionisme
Excursió matinal d’uns 8 a 10 km apta per a tothom 
i de caire sociocultural.
Itinerari per la zona de les Arenes.
Lloc de sortida: Centre Excursionista
(c. de Colom, s/n)
Organització: Centre Excursionista de Castellar 

de 8 a 20 h - XI Torneig de Bitlles 
Catalanes “Vila de Castellar 2019”
Hi participen 10 o 12 clubs d’arreu de Catalunya.
Lloc: pistes municipals de bitlles catalanes
Organització: Club de Bitlles Castellar del Vallès

09 h - Torneig de petanca de 
Festa Major
Inscripcions al lloc del torneig.
Lloc: pl. de Catalunya
Organització: Grup de Petanca Castellar

09 h - Torneig de petanca de 
Festa Major
Inscripcions al lloc del torneig.
Lloc: pl. de Catalunya
Organització: Grup de Petanca Castellar

 de 9 a 14 h - Mercat del Trasto
Lloc: pl. d’El Mirador

 de 09 a 14 h - Col·lecta anual 
“Catalunya contra el càncer”
Lloc: pl. del Mercat i c. de Montcada
Organització: AECC Castellar

 de 09 a 14 h - 10è Open 
Memorial Carles Simón
Amb la presència de jugadors de lligues nacionals. 
Lloc: Espai Tolrà
Organització: Associació d’Amics del Tennis Taula

 de 09 a 14 h - Obert de tennis 
per a grups
Inscripcions obertes fins al 3 de setembre a les 18 h.
Lloc: instal·lacions del Club Tennis Castellar
Organització: Club Tennis Castellar del Vallès

de 09 a 21 h - Futbol de Festa 
Major
XXII Torneig i Memorial Joan Cortiella (categories 
infantil, cadet, juvenil i femenina)
Lloc: Camp de Futbol Joan Cortiella – Can Serrador
Organització: Unió Esportiva Castellar

 

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

de 10 a 20 h - ‘Escape room’ 
“Salvem els Gegants”
Inscripcions al web www.sumacastellar.cat.
Lloc: FEDAC Castellar
Organització: Suma+ Castellar

 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 

de 10 a 14 h - Torneig infantil 
d’escacs 
Memorial Gregorio Sánchez.
Obert a tothom.
Lloc: pl. Major (davant del Casal d’Avis)
Organització: Club d’Escacs Castellar del Vallès i 
Associació d’alumnes i exalumnes del Col·legi El Casal

de 10 a 21 h - Street Market Gran 
Festa Major
Fira comercial .
Lloc: c. de Sala Boadella, de l’Hospital i de 
Montcada
Organització: Comerç Castellar
Hi col·labora: Ajuntament 

de 10 a 11 h - Ioga en família
Lloc: pl. de la Llibertat
Organització: Viasanna Espai de Salut Integral

 10.30 h - 11a Bicicletada de 
Festa Major
6 km per a totes les edats a partir dels 4 anys
Inscripció gratuïta de 9.30 a 10.30 h i limitada a 
400 participants.
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
Es recorda que l’ús del casc és obligatori 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 i inscrites.

d’11 a 14 h - Cercavila bastonera
A càrrec de les colles de Castellar i de Canyet de 
Badalona.
Lloc: inici a l’Obra Social Benèfica i recorregut 
per: 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 (monument al Mestre Joan 
Munt) i finalització al c. de Sant Miquel 
Organització: Ball de Bastons de Castellar

d’11 a 14 h - Espectacle familiar: 
‘El secret de la Nanna, un 
conte desplegat en un camió’
A càrrec de la Companyia de Teatre Anna Roca.

Lloc: espai familiar de la pl. de la Fàbrica Nova

d’11.30 a 13.30 h - Vermut fresc 
de Festa Major
Lloc: pl. de Cal Calissó
Organització: Esquerra Republicana

 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 - Xerrada Reiki
Lloc: Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: Anandhi Yoga

 12 h - 10a Ballada Popular de 
Gitanes
Lloc: pl. d’El Mirador
Organització: Ball de Gitanes

 de 12 a 17 h - Vermut 
electrònic
Amb música a càrrec de DJ Pepero.
Lloc: Platja de la Balena - Pl. de Catalunya 

12.15 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

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

de 15 a 22 h - VII Obert de 
voleibol de Festa Major
Torneig 6x6. Els equips poden ser mixts. 
Categories sub-16 (menors de 16 anys),  inscripció 
gratuïta, i absoluta (totes les edats), 18 €/
equip. Inscripcions fins al 3 de setembre per 
correu electrònic a voleibol@fscastellar.net amb 
l’assumpte “Open Festa Major 2019” o fins a 
arribar a 16 inscrits.
Lloc: Pavelló de Puigverd
Organització: Futbol Sala Castellar

 de 16 a 21 h - Tarda de 
futbol sala 
Realitzarem partits amistosos amb els cadets, 
juvenils i sèniors.
Lloc: Pavelló Joaquim Blume
Organització: Futbol Sala Castellar

18 h - Ballada de sardanes a 
càrrec de la Cobla La Principal 
de la Bisbal
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova

18 h - Amalia de Triana 
en concert
Acompanyada de Yaiza Melero (salsa i flamenc); 

agenda

Carlos Vinche (canción española); Joaquín Alvero 
(presentador) i la companyia de ball Nunca es 
Tarde (sevillanes).
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont

18.30 h - Concert de swing amb 
Angué & Her Hot Jazz Trio
Veu: Angué; piano: Federico Mazzanti; contrabaix: 
Pere Loewe
Lloc: pl. de Cal Calissó
Organització: SonaSwing 

 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 - Teatre: ‘El rei borni’
Lloc: Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: Esbart Teatral de Castellar
+ info: esbartteatralcastellar@gmail.com

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

21.30 h - Correfoc infantil
A càrrec de la Colla Infantil de Diables de 
Castellar Les Espurnes i de les colles infantils de 
Castellterçol, Les Franqueses del Vallès, Palau-
solità i Plegamans i els “Petardons” de Can Calders 
de Sant Feliu de Llobregat.
Recorregut: pl. del Mestre Gelonch, c. del General 
Boadella, c. Major, pl. de Cal Calissó, ctra. de 
Sentmenat i pl. d’El Mirador
Organització: Colla Infantil dels Diables de l’Esbart 
Teatral de Castellar
Nota: El correfoc infantil està pensat perquè hi 
participin els més petits. Per raons de seguretat no 
està permesa la participació de persones adultes.

 23 h - Concert de Joan Rovira
Presentació del disc ‘Dies millors’.
Lloc: pl. d’El Mirador

 de 23 a 5.30 h - Vilabarrakes, 
Castellar del Revés
Actuacions en directe de Sense Sal, EKO Versions i 
DJ.
Servei de barra a càrrec dels col·lectius de 
Vilabarrakes
Lloc: Espai Vilabarrakes (El Pla de la Bruguera)
Organització: Vilabarrakes 
+ info: Instagram i Facebook de Vilabarrakes
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09/09/19
DilluNS

10/09/19
DiMaRtS

setembre
DiSSaBtE 14 i DiuMENGE 15

11/09/19
DiMECRES

de 9 a 17 h - Jornada de portes 
obertes al Club Tennis 
Castellar del Vallès
Si no ets soci o sòcia vine a jugar a tennis o pàdel 
gratuïtament
Cal trucar al tel. 93 714 48 93 per reservar pista
Lloc: instal·lacions del Club Tennis Castellar
Organització: Club Tennis Castellar del Vallès

 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
Activitats:
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 cobert i totes    
   les instal·lacions disposen de monitor 
   · 10 autos de xoc sostenibles per a públic familiar
   · Làsertag
   · Gran ludoteca de jocs tradicionals amb jocs    
   gegants
   · Trenet gratuït per a tothom 
   · Carrusel artesanal accionat amb bicicleta
   · Futbol Sala: circuits amb pilota. Partits de 3x3 
   de 9 a 14 h · Organització: Futbol Sala Castellar
   · Voleibol: partits/concurs de tocs
   de 9 a 14 h · Organització: Futbol Sala Castellar
  · Minitennis al carrer
   de 10 a 13 h · Organització: Club Tennis Castellar     
   del Vallès
   · Activitats obertes de rugbi
   d’11 a 13 h i de 16 a 18 h · Org.: Rugbi Club  
   Castellar del Vallès (Gossos)
   · Exhibició de ‘bike trial’
   Passis a les 11 h i a les 12 h ·  Escola Trial Elbixu

13 h - Bany d’escuma 
(per a petits i ganàpies)
Porta la tovallola i les ulleres de la piscina
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova
Amb la col·laboració activa dels Bombers 
Voluntaris de Castellar
Amb gelats obsequis gentilesa de Farggi - La 
Menorquina.

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

 de 21.30 a 00 h - Festa Retro 
Vintage Vinils
Disco mòbil amb vinils.
Lloc: pl. Major (davant del Casal d’Avis)
Organització: Cal Crustó

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

de 19 a 21 h - I trobada de Jocs 
de Taula de Festa Major
Per a gent jove i adults.
Lloc: El Calissó d’en Roca
Organització: Tasta jocs (Castellar del Vallès), 
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres i Servei Local de 
Català
Places limitades al nombre de taules de joc. 

a partir de les 20 h - Maridatge 
musical
A càrrec de La Posidònia i Andreví Pastissers
Lloc: Terrassa d’El Mirador
Organització: Comerç Castellar

 20.30 h - Torneig del Vallès             
Unió Esportiva Castellar vs. Club At. Tibidabo
Lloc: Camp de Futbol Joan Cortiella – Can Serrador
Organització: Unió Esportiva Castellar

diversos horaris - “Cloenda de 
Festa Major”
18a Trobada de Tardor al Puig de la Creu
Vetlla a Santa Maria, vista panoràmica del Vallès, 
portes obertes, esmorzar i activitats diverses 
Sardanes amb la Punt Cat Cobla.
Lloc: El Puig de la Creu
Organització: Amics del Puig de la Creu
 

de 10 a 14 h - Diada de l’Aeri 
Model Club Castellar
- Demostració de vol d’avions, drons i helis
- Bateig de vol de drons i avió
- Pista de cotxes RC oberta a tot el públic que 
vulgui portar-hi el seu cotxe
Lloc: Camp de vol de Can Sallent
Organització: Aeri Model Club Castellar

11 h - Acte institucional amb 
motiu de la Diada Nacional 
de Catalunya
‘El cant dels segadors’ serà interpretat per la 
JOCVA.
Lloc: al peu de la senyera de la pl. de Catalunya

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

POST-FESTA MAJOR:

agenda
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litúrgies

Ofici solemne en honor de 
Sant Esteve i 18a Trobada 
al Puig de la Creu

Diumenge 8, a les 12.15 hores, l’església de Sant Esteve acollirà 
un ofici solemne en honor de sant Esteve, patró titular de la par-
ròquia amb la veneració de les relíquies i cant dels goigs. 

Dissabte 14 i diumenge 15, i com a cloenda de Festa Major, tin-
drà lloc la Trobada de Tardor al Puig de la Creu. Es farà una vet-
lla a Santa Maria i sardanes amb la Punt Cat Cobla. Hi haurà 
també, portes obertes, esmorzar i activitats diverses. 
Organització: Amics del Puig de la Creu

Diumenge 8 / 14 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 6
20 h parròquia de st. esteve i 
capella de la Verge de montserrat

Festa de les marede-
deus trobades

El 8 de setembre se celebra als Països Catalans el Dia de les Ma-
rededeus Trobades, una cita litúrgica que a Castellar tindrà lloc 
un dia abans, dissabte 7, a l’ermita de les Arenes. Per a la ce-
lebració, s’ha previst una missa i, posteriorment, a les 12.30 
hores, tothom està convidat a la cantada d’havaneres amb el 
grup Port Vell. Aquesta festivitat simbolitza la troballa de figu-
res de fusta que s’havien amagat abans de la invasió musulma-
na i que es van retrobar. Són marededeus trobades, entre d’al-
tres, 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 7
ermita de la mare de déu de les Arenes, 
a partir de les 11.15 h
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La plaça de la Fàbrica Nova serà un dels punts neu-
ràlgics d’aquesta edició de la Festa Major. Fins a 
quatre espectacles infatils es desenvoluparan en 
aquest espai recentment remodelat i que ofereix 
una zona de jocs infantils inspirats en la llegenda 
del drac de Sant Llorenç.

propostes infantils

Les activitats familiars es concentren a 
la remodelada plaça de la Fàbrica Nova

 Redacció

Una de les novetats destacades de la Festa Major 2019 és 
la concentració de bona part de les activitats familiars i 
espectacles infantils a la plaça de la Fàbrica Nova, un dels 
espais públics especialment adreçats a la població infantil. 
La nova zona de jocs infantils de l’Espai Tolrà, de temàti-
ca medieval, reprodueix la llegenda del drac de Sant Llo-
renç del Munt. Explicada per un panell informatiu situat en 
un dels laterals del parc, la història explica la llegenda del 
comte de Barcelona Guifré el Pilós i la Brívia, un monstre 
que devorava tot allò que es trobava al seu pas. 

Així, en aquest espai, la mainada podrà gaudir d’Asteroid, 
una proposta de teatre de carrer a càrrec de la companyia 
Campi qui pugui (dissabte 7 de setembre, al matí), de l’es-
pectacle de circ i pallassos Set up, de la companyia Los 
Barlou (dissabte 7 de setembre, a la tarda), i dels contes 
desplegats dins un camió El secret de la nana (diumenge 
8 de setembre). 

El nou espai de jocs infantils de la plaça de la Fàbrica Nova es va inaugurar el juny passat.  || q. pAscuAl
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La Jornada de la Infància acostuma 
a ser un dels plats forts de la Festa 
Major. Una proposta que ha esdevin-
gut un clàssic per als dilluns de Festa 
Major, quan les nens i nenes enca-
ra no han començat l’escola i les va-
cances arriben a la seva fi. Es trac-
ta d’una jornada que concentra a la 
Pla de la Fàbrica Nova i l’Espai Tolrà 
nombroses activitats de lleure i amb 
diversió assegurada. 
Aquest any s’ofereix un circuit 

d’aventura: 2 rocòdroms, pont pen-
jat i tirolina, Roco sense fi i Jumping 
4 en 1. També hi haurà inflables per a 
grans (Tobogan Fantasia i Toro Me-
cànic) i Inflables per a petits (Tigre, 
Selva, Ludoteca i Multí Marí). L’orga-
nització informa que tots els inflables 
s’instal•len sota cobert i totes les 
instal•lacions disposen de monitor.
La Jornada de la Infància també 
mantindrà clàssiques atraccions 
de fira però amb un toc especial: hi 
haurà 10 autos de xoc sostenibles 
per a públic familiar, Lasertag (com 
un paintball). Hi haurà un carrusel 
artesanal accionat amb bicicleta, 
una gran ludoteca de jocs tradicio-
nals amb jocs gegants i el tradicional 
trenet gratuït per a tothom  amb sor-
tides des de la plaça mateix.
Alguns clubs locals organitzaran ac-
tivitats per facilitar la pràctica de 
l’esport a la Jornada de la Infància. 
En concret, el Futbol Sala organitza 
circuits amb pilota i partits de 3x3. 
De la mà del Futbol Sala Castellar-
també es faran partits de voleibol i 
concurs de tocs durant tot el matí. El 
Club Tennis Castellar s’encarregarà 
d’organitzar un minitennis al carrer, 
mentre que el Rugbi Club Castellar 
(Gossos) oferirà diverses activitats 
obertes d’aquest esport. 
La cirereta esportiva serà una exhi-
bició de ‘bike trial’ d’11 a 12 hores a 
càrrec de l’Escola Trial Elbixu.
Com cada any, la traca més impor-
tant vindrà gràcies al bany d’escu-
ma (per a petits i ganàpies) que por-
ten a terme els Bombers Voluntaris 
de Castellar a partir de les 13 hores, i 
que convida els participants a portar 
la tovallola i les ulleres de la piscina.
El toc dolç seran els gelats obsequi 
gentilesa de Kalise - La Menorqui-
na, SA.

 Redacció

propostes infantils

Imatge d’una edició anterior del Bany d’escuma organitzat pels Bombers durnat la Jornada de la Infància.  || q. pAscuAl

La Jornada de la 
Infància: un clàssic 
de Festa Major
Com cada dilluns de Festa Major, els nens i nenes 
de Castellar podran gaudir de moltes activitats
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Per Festa Major, enguany torna 
el grup Mucca Failate, format per 
cinc components, dos d’ells caste-
llarencs: Sergi Camps (teclats) i 
Adrián Velasco (guitarra espanyo-
la), a més de Juan Carlos Sánchez 
Juanka (veu, de Sabadell), Sergi 
Gaitán (bateria, de Terrassa) i Is-
rael Pérez (baix, de Badalona). En 
breu també incorporaran Manuel 
Benítez (guitarra elèctrica).

La música que ofereix Mucca 
Failate és d’estil pop rock, “i se-
guim fusionant el reggae, l’ska 
i la rumba”, comenta Juanka, el 
cantant. El fet que cadascú tingui 
un estil diferent enriqueix el grup, 
“perquè surt l’estil Mucca Fai-
late, que agrada molt a la gent”, 
segons Adrián Velasco, el guitar-
rista.

Enguany, la formació presen-
ta l’últim single, “Rota”, que arri-

Mucca Failate: “Seguim fusionant ‘reggae’, ska i rumba”

artistes locals

 Marina Antúnez

Teatre amb 
‘El rei borni’ 
En el teatre, com en el bon men-
jar, val més poc i bo que molt i mal 
cuinat. Fa goig quan el teatre ama-
teur és teatre de qualitat i, a l’Es-
bart, sempre tenen a punt els plats 
més ben elaborats.
L’obra El rei borni, dirigida per Al-
fonso Fernández i interpretada 
per Maria Hernández, Àlex Tor-
rano, Joan Romeu, Montse Gatell 
i Herman Fernández, que broden 
els papers, és un muntatge que no 
perd el ritme, en què l’argument 
estira i estira els fils de la vida de 
la Lídia i la Sandra, dues amigues 
que es retroben, després d’anys 

sense veure’s, a casa de la prime-
ra. I els fils de les respectives pa-
relles, un antiabalots, el David, i un 
antisistema, l’Ignasi. L’un ha bui-
dat l’ull a l’altre en l’intent de dis-
soldre una manifestació. Danys col-
laterals, diu el David.

El text, que també té la seva 
versió cinematogràfica (estre-
nada el 2016), explora els racons 
més foscos de la consciència de les 
persones, en fa aflorar les pròpies 
contradiccions i esquerda els fona-
ments en enfrontar-se a les opci-
ons oposades. 

A El rei borni tot es qüestiona. 
Qui són els bons? Qui són els dolents? 
Els personatges es busquen a si ma-
teixos, intenten comprendre’s i creu-
re’s les pròpies paraules. El camí que 
els ha portat fins a on són no és fàcil 
d’explicar, ni, sovint, d’acceptar. Com 
justificaran les seves accions?  ||  m. A. 

ba després de l’anterior, que van 
presentar en un concert de Festa 
Major l’any passat, titulat “Bonita 
melodía” “que va tenir molt bona 
acollida”, afegeix Juanka. 

A més d’aquest tema, que ja 
té videoclip propi, les cançons que 
presentaran a Castellar del Vallès 
són tots temes propis.

La música de Mucca atrau 
gent de molts àmbits diferents. 
De fet, qui els ha vist ja sabrà que 
el líder del grup connecta molt 
amb el públic i el fa riure, també 
l’interpel·la i el fa gaudir. 

Les lletres de les cançons de 
Mucca Failate parlen de la vida 
quotidiana. “Parlem dels barris, 
alguns temes de política, tot 
sempre des del respecte”. No 
trobarem temes d’amor de pare-
lla, segons diuen, prefereixen par-
lar d’un amor més volàtil, com el 
que es té cap a la música, cap a un 
fill, o coses similars.  ||  m. Antúnez

Dissabte 7 i diumenge 8, 19 h
‘El rei borni’, a càrrec de l’ETC
Sala de Petit Format de l’Ateneu

Dissabte 7, 19 h
Concert amb Mucca Failate 
Plaça de Cal Calissó
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publicitat
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Gran parc d’atraccions
Com cada any, el parc d’atraccions, 
tant per als adults com per als 
més petits, estarà instal·lat, des 
del dia 6 de setembre, al carrer de 
la Garrotxa, al costat de les Pistes 
d’Atletisme (entre ronda de Tolosa 
i c. Olot). L’horari d’obertura serà 
de 18 a 1 h.

Punt d’Informació 
Horari: matins de 12 a 13.30 h 
dissabte, diumenge i dilluns; tardes 
de 19 a 21 h divendres, dissabte i 
diumenge.
Lloc: vestíbul de l’Auditori 
Municipal Miquel Pont.

Guarniments
Amb motiu de la Festa Major, 
us convidem a guarnir balcons i 
finestres amb flors i senyeres, així 
com els aparadors dels comerços 
i altres establiments. 

El trànsit
Us recomanem que us abstingueu 
d’utilitzar el cotxe per fer 
desplaçaments dins de Castellar 
durant la Festa Major i que 
respecteu les normes de circulació.

També us recordem que no es pot 
aparcar en aquells carrers afectats 
per rues, correfocs, etcètera.

Aparcament pl. Major
L’aparcament subterrani de la 
plaça Major estarà obert els dies 
de Festa Major, de 8 a 22 h, excepte 
el dilluns 9 i el dimecres 11 de 
setembre, que no s’obrirà.

Consells generals
Al Punt d’Informació disposeu de 
polseres identificatives per a nens 
i nenes, en què es pot anotar el 
seu nom i un telèfon de contacte 
per poder localitzar els familiars o 
responsables en cas que es perdin. 
Les polseres són reutilitzables i un 
cop acabat l’esdeveniment l’infant es 
pot treure la polsera i guardar-la per 
a una altre ocasió en què assisteixi a 
activitats amb molta concurrència 
de gent.
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 disminueix totes 
les vostres capacitats. 

Cadires
Es recomana portar 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 
tothom.

Assistència
Hi haurà servei d’assistència de 
primers auxilis en els 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 
comportament cívic de totes les 
persones de Castellar i visitants.
La Regidoria de Cultura i la 
Comissió de Festes agraeixen la 
col·laboració dels grups, entitats 
i persones que, de manera 
desinteressada, han fet possible 
aquesta Festa Major.
I demanen comprensió i tolerància 
als veïns afectats per les 
activitats programades i els seus 
inconvenients.

Notes per a la Festa Major: recomanacions i consells
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vilabarrakes

Tres nits per 
posar Castellar 
del revés 

Divendres 6 de setembre, 
Correlokals. Dissabte i 
diumenge, 7 i 8, Barrakes

Ha estat hivernant durant mesos, sepultat per 
la ressaca. Desaparegut del mapa. Però ha avi-
sat que tornarà i el jovent de la vila confia en 
ell. El president de Vilabarrakes, Bartomeu 
Totelquepogueu, un any més liderarà la gres-
ca de la Festa Major. Trobareu aquest capgròs 
gamberro enfilat a l’escenari de l’Skate Park, 
got en mà, ballant com si no hi hagués demà.

A l’agenda dels castellarencs joves -i no 
tan joves-, mai falten els dies que Vilabarra-
kes posa del revés Castellar. La gresca es con-
centarà en tres dies: el divendres 6 de setembre 
de Correlokals, amb sortida des de l’Era d’en Pe-
tasques, a les 22.15 h; i el dissabte 7 i el diumenge 
8, en què l’Skate Park acollirà els diferents con-
certs de Barrakes. El plat fort serà el segon dia, 
el concert d’O’Funk’illo, un grup veterà de Sevi-
lla amb més de 20 anys de trajectòria.

Dotze col·lectius fan possibleVilabarrakes: 
Cal Gorina, Palmers, ETC, La Penúltima, Anima-
likos, Waikiki, Sense Nom, Zona Rate, Kantera, 
Hoquei Splica, Posidònia i Capgirats. 

 Redacció

Dos joves esbojarrats a primera fila d’un concert de Vilabarrakes, a l’Skate Park.   || q. pAscuAl
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esports

Any rere any, l’agenda esportiva és una de les més importants per 
la Festa Major, consolidant l’esport com a una de les parts més  
destacades del cap de setmana festiu. Des d’exhibicions d’arts 

marcials, passant per jocs de taula com el dòmino i els escacs, au-
tomobilisme, futbol, bàsquet, ciclisme o activitats com slot o aero-

modelisme omplen el cartell d’aquest 2019, en què us deixem un 
tast de les activitats més multitudinàries.

 Albert San Andrés

Dissabte 7, a les 18 h
Cursa Popular
Plaça Major

La Cursa Popular és potser l’acte esportiu més reconei-
xible de la Festa Major. Amb 37 edicions és la fita es-
portiva més longeva en temps festiu i un acte que ningú 
es pot perdre, ni com a participant ni com a especta-
dor. Amb sortida des de la plaça Major, existeixen tres 
circuits adaptats als més petits, als mitjans i als grans, 
amb recorreguts d’entre 800 i 4.800 metres. Inscripci-
ons gratuïtes a les pistes d’atletisme del 2 al 6 de setem-
bre, de 19 a 21 h. Es podran fer presencialment, per telè-
fon (93 714 73 54) o per correu electrònic (cacastellar@
yahoo.es).  || A.s.A.

XXXVII Edició de la 
Cursa Popular  

Diumenge 8, 11.30 h 
Bicicletada Popular
Plaça de la Fàbrica Nova

Diu el llibre que les bicicletes són per a l’estiu i per tant 
s’ha d’aprofitar el que queda d’aquest per fer un tomb pels 
carrers de la vila, en el circuit tancat a la circulació. Hi ha 
6 km de trajecte apte a partir dels 4 anys i amb inscripció 
gratuïta. Es recorda que l’ús del casc és obligatori per anar 
en bicicleta. L’organització lliurarà begudes isotòniques i 
coca per als participants al final del recorregut. Sorteig 
de productes de Bike Tolrà entre tots els inscrits.  ||  A.s.A.

XXI Edició de la 
Bicicletada Popular

Diumenge 8, 12 h
Torneig de bàsquet de FM
Pavelló Puigverd

Un any més, el CB Castellar aprofitarà la Festa Major 
per a presentar el primer equip en un partit amistós 
contra el CB Sant Pere de Terrassa al pavelló Puigverd. 
Amb un projecte molt diferent del de temporades an-
teriors, l’equip comandat pel debutant Quim Pérez vol 
mostrar la seva millor versió en el partit d’estrena de 
la temporada, abans del començament de la lliga a fi-
nals de setembre. Els groc-i-negres també estrenaran 
la nova equipació per a aquesta temporada.  ||  A.s.A.

Torneig de bàsquet 
de Festa Major

La Festa Major, la millor 
pretemporada esportiva
La gran quantitat d’actes esportius de qualitat fan de la 
FM’19 la millor manera de poder gaudir de la multitud 
d’activitats i dels diferents esports, durant el cap de 
setmana, per entrar en el curs esportiu en plena forma

Dissabte 7, de 9 h a 13 h
‘Mou-te en cotxe d’autocròs’
Circuit Pla de la Bruguera

Un dels actes més espectaculars i vistosos de tota la 
Festa Major és el Mou-te en cotxe d’autocròs, organitzat 
per la mítica Escuderia T3 de Castellar. Després de 
rescatar aquest acte fa quatre anys, en aquesta edició 
la gran novetat serà l’exposició de vehicles de compe-
tició. Per a grans i petits, voltes gratuïtes al circuit en 
cotxes de competició, que faran les delícies dels amants 
de les emocions fortes i la velocitat.  ||  A.s.A.

‘Mou-te en cotxe 
d’autocròs’
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Guillem Arderius

concurs de cartells festa major 2019

Xavier MIralles Pep Martí Ariadna TorrentsDavid Rosales Quim Morgui

Alba Gomez Gabriela Alejandra Hector Casanovas Marc Subirana

L’Ajuntament de Castellar va convocar per tercer any consecutiu un concurs per escollir el cartell de la Festa Major d’enguany. L’obra del dissenyador Xavier Miralles va resul-
tar guanyadora d’entre totes les propostes presentades. En aquesta pàgina, podeu veure el cartell guanyador més una selecció dels cartells més destacats.
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exposicions

‘Castellar  Cultural i Creatiu’ al Centre d’Estudis

  Redacció

Vistes de Castellar amb la catedral del Vallès al fons. || ARxiu

La secció d’art del Centre d’Estudis i Arxiu 
d’Història de Castellar inaugura el I Con-
curs de Fotografia del Centre d’Estudis de 
Castellar, digital i creatiu. Els participants 
havien d’enviar una fotografia original del 
paisatge urbà del municipi de Castellar, ma-
nipular la fotografia digitalment utilitzant 
qualsevol programa d’edició o aplicació i 
penjar la imatge manipulada a instagram 
amb l’etiqueta #castellardigitalicreatiu que 
proposa el @centreestudiscastellar. Hi podi-
en participar totes les persones a partir de 
16 anys i cada participant podia presentar, 
com a màxim, dues fotografies acompanya-
des d’una breu descripció.

La finalitat d’aquest certamen és, mit-
jançant la fusió de la fotografia i il·lustració 
i l’ús de les noves tecnologies i les eines digi-
tals, aconseguir una creativa expressió d’Art 
Digital o DigitArt. Les fotografies havien de 
ser del terme municipal de Castellar, per 
tant, inclouen Sant Feliu del Racó, urbanit-
zacions, etcètera.

La mostra s’adreça a totes les persones 
interessades en l’art, la fotografia, el paisat-
ge i la cultura que vulguin mostrar una visió 
personalitzada de Castellar, posant èmfasi 
en la creativitat per descobrir les formes i 

les perspectives que la rutina sovint ens im-
pedeix veure.

El concurs té com a resultat visible una 
exposició que s’inaugurarà per Festa Major i 
en què es reconeixeran especialment els gua-
nyadors i les guanyadores. La finalitat és que 
qui partipi ajudi a redescobrir Castellar, a fer 
visible l’ànima, l’esperit de Castellar.

El jurat està format per membres espe-
cialitzats en art i fotografia del municipi, del 
Centre d’Estudis de Castellar i per un mem-
bre de l’Estudi Sandra Galera, patrocinador 
del concurs.

La secció d’art del Centre d’Estudis i Arxiu d’Història de Castellar inaugura una mostra de fotografia digital

Exposició 
“Castellar Cultural i Creatiu”
Dies: del 6 al 30 de setembre

Horaris: els dijous, de 17 a 20 h; 
els divendres, de 10 a 13 h

Lloc: Centre d’estudis de Castellar
Arxiu d’Història (c. Mina, 9-11)

Organització: 
Centre d’Estudis de Castellar 
del Vallès - Arxiu d’Història 
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concurs d’instagram

L’actual.cat
#fmcastellar19 #fmcastellar2019

Qui hi participa?
Qualsevol persona física a partir de 13 
anys (no implicada en la definició i pre-
paració d’aquest concurs) que publiqui 
a Instagram una o més fotografies de la 
Festa Major 2019 de Castellar amb un 
títol i l’etiqueta #fmcastellar19 o #fm-
castellar2019.

Durada del concurs
Del 6 al 9 de setembre.

Tema i característiques de les imatges
• Han de ser imatges fetes a Castellar du-
rant la Festa Major 2019.

• Han de ser obres originals del partici-
pant, que no infringeixin els drets de re-
producció ni cap altre dret de tercers i 
que no tinguin cap contingut obscè, se-
xualment explícit, violent, ofensiu, incen-
diari o difamatori.

L’organització podrà rebutjar fotografies 
i missatges que incompleixin les carac-
terístiques anteriors, o que puguin ser 
ofensives contra persones, entitats o ins-
titucions, i queda exonerada de qualsevol 
responsabilitat respecte a possibles in-
compliments dels participants en matè-
ria de drets de la propietat intel·lectual, 
industrial o d’imatge.

Premis
Tres vals de 60 € per sopar a qualse-
vol restaurant de Castellar del Vallès a 
convenir amb l’organització. El concurs 
podrà quedar desert per decisió del jurat.

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’Ajuntament, 
sense exclusivitat i sense limitació tem-
poral, el permís d’explotació i reproduc-
ció de les fotografies, de conformitat amb 
la vigent llei de propietat intel•lectual, in-
closa la seva explotació a la xarxa d’In-
ternet.

Acceptació de les bases
La participació al concurs suposa l’accep-
tació íntegra d’aquestes bases.Muntatge amb les imatges guanyadores de l’any passat.  || ARxiu



DEL 06 aL 9 DE sEtEmbrE DE 201932

publicitat


