


El Nadal ha arribat a Castellar carregat de 
sorpreses, d’il·lusions i de bons desitjos. Els 
nostres carrers tornen a estar il·luminats i 
les botigues, com cada any, ben engalana-
des. Una vegada més la nostra vila s’omple 
de vida, llum, màgia i color.

El calendari ens recorda que és temps de 
preparar trobades familiars, d’organit-
zar dinars i sopars, d’intercanviar regals i 
abraçades, de somriure i d’estimar. Des de 
l’Ajuntament, amb la col·laboració de les di-
ferents entitats del nostre poble, us propo-
sem una gran varietat d’activitats perquè 
pugueu compartir amb la família i amics. 
Totes aquestes propostes podeu consul-
tar-les en les properes pàgines.

Nadal també és temps d’obrir les portes a la 
solidaritat, d’obrir-nos a nous reptes i noves 
esperances. Fem que en aquestes dates 
ningú se senti sol, que a cap llar de Caste-
llar hi manqui ni la il·lusió ni la força que cal 
per engegar nous projectes cada dia. 

Aviat encetarem un nou any. És una bona 
oportunitat per proposar-nos construir un 
món millor i una vila més feliç. I ho hem de fer 
entre tots i totes. Per al 2020 tenim sobre la 
taula diversos reptes ineludibles i inajornables.

En primer lloc, volem un món en pau i sense 
pobresa. On tothom tingui les mateixes 
oportunitats i ningú sigui discriminat per 
raó de sexe, ideologia o religió. Queda molt 
camí per recórrer en l’àmbit del feminisme, 
perquè reconeguem la igualtat i pluralitat 

de gèneres. No podem oblidar-nos de totes 
les persones que busquen refugi fugint de 
les guerres i de la misèria en els seus paï-
sos d’origen. I sobretot, hem d’apostar per 
una societat que promogui el diàleg, la to-
lerància i el respecte a la diversitat.  

Un altre repte primordial és afrontar la situ-
ació d’emergència climàtica a la qual hem 
arribat. En aquestes dates, una acció possi-
ble, per exemple, és fer un consum respon-
sable. Decantem-nos pels productes locals 
o de proximitat, pel comerç urbà, evitem les 
compres compulsives a les grans platafor-
mes que ens ofereix Internet; i pensem pri-
mer a reutilitzar el que ja tenim i no a malba-
ratar. Sense dubte, tenim la missió, també 
des del consistori, de contribuir al desenvo-
lupament sostenible desplegant el decàleg 
de mesures ambientals que ens vam com-
prometre a tirar endavant. 

En definitiva, i com diu l’escriptor i filòsof 
George Steiner, passem per aquest món 
com a “convidats de la vida” i entre totes les 
persones hem d’aprendre a ser bons con-
vidats, hem de procurar deixar-lo una mica 
millor de com ens l’hem trobat. 

Cadascú de nosaltres té la clau per fer-ho 
possible.

Bon Nadal i una bona entrada d’any per 
a tothom!

Ignasi Giménez Renom
Alcalde



FINS AL 
DIUMENGE 02 DE FEBRER
 
Ds., dg. i festius, d’11 a 13.30 h i 
de 17 a 20 h 
Dies feiners del 23 de desembre 
al 3 de gener, de 17 a 20 h
 
Local del Grup Pessebrista  
de Castellar (c. Dr. Pujol, 26)

La 69a edició de l’Exposició de Pessebres de 
la Capella ha escollit enguany les pel·lícules 
com a tema que uneix tots els diorames de 
la planta baixa i també l’exposició del pri·
mer pis.
 
Així, als diorames dels 15 quadres i les 4 vi·
trines (una de les quals ha estat elaborada 
pels 6 aprenents del taller de pessebres) de 
la planta baixa, les escenes bíbliques estan 
acompanyades per una escena o una ambi·
entació d’una coneguda pel·lícula de la his·

tòria del cinema, des d’Allò que el vent s’en·
dugué (1939) o Cantant sota la pluja (1952) 
fins a Mamma Mia! (2008) o Avatar (2009), 
passant per La vida de Brian (1979), Cinema 
Paradiso (1988) o Harry Potter i la pedra fi·
losofal (2001), entre d’altres.
D’altra banda, al primer pis s’hi pot trobar 
l’exposició “Viatge a l’interior d’una pel·
lícula”, preparada a cura del Club Cinema 
Castellar Vallès. La mostra fa un recorregut 
essencial per tots aquells elements que cal 
tenir en compte en el procés de creació i pro·

ducció d’un film. L’exposició inclou una mos·
tra de fotografies del rodatge de La plaça del 
Diamant, el 1981, a més d’un decorat original 
del film. També hi ha altres materials com 
objectes vinculats a la tasca de muntatge, 
i un reguitzell d’imatges clàssiques de cine·
ma, entre d’altres.

77è Concurs de Pessebres
Recolliu les bases fins al dia de Nadal i ins·
criviu·vos·hi! 
La visita del jurat serà el dia 29 de desembre.

69a Exposició de Pessebres de la Capella
“Pessebres de pel·lícula”

Organització: 
Grup Pessebrista de Castellar
 
Hi col·labora:  
Club Cinema Castellar



Organització: Cal Gorina, Club 
Cinema Castellar Vallès i L’Aula 
d’Extensió Universitària per a gent gran

Organització: Creu Roja i Kids&Us

Organització:  
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres

DIVENDRES 13 DE DESEMBRE
 
20 h
 
Auditori Municipal Miquel Pont

DISSABTE 14 DE DESEMBRE
 
11 h
 
Sala d’Actes d’El Mirador

DISSABTE 14 DE DESEMBRE
 
D’11.30 a 13 h  
(1r grup, 11.30 h;  
2n grup, 12.20 h)
 
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres

DocsBarcelona del mes:
‘When Tomatoes Met Wagner’ 

Sinopsi: 
Els tomàquets fan més bon gust si 
creixen amb la música de Richard 
Wagner? Elias és un petit poble 
agrícola i aïllat del centre de Grècia 
que està morint. 
Però dos cosins enginyosos, en 
Christos i l’Aleco, s’uneixen a les 
àvies d’aquest llogarret per conre·
ar tomàquets. 
Amb els seus coneixements i una 
mica d’ajuda de la música de Wag·
ner, volen fer realitat el seu somni: 
exportar pots de tomàquet orgànic 
arreu del món. Una història entra·
nyable sobre el poder de les relaci·
ons humanes i la importància de re·
inventar·se en temps de crisi.

Story time: 
Santa’s Elves

S’acosta Nadal i els ajudants de Santa 
Claus estan molt preocupats perquè en 
Rudolph, el ren màgic, està malalt! Acon·
seguirem ajudar·los a repartir els regals a 
temps? Aquest Nadal, Kids&Us col·labora 
amb la Creu Roja i la seva campanya “Els 
seus drets en joc”. Entrada gratuïta. Col·
laboreu·hi portant una joguina nova, no se·
xista i no bèl·lica o material escolar per a 
nadons, infants i adolescents.

Taller familiar 
d’elaboració d’infusions 

El Vergel de las Hadas (Centre de Sensi·
bilització Ambiental, Formació en Agroe·
cologia i Desenvolupament Rural Sosteni·
ble) portarà a terme aquest taller adreçat 
a infants de totes les edats acompanyats 
d’una persona adulta. Per poder·hi assis·
tir, cal fer reserva presencialment a la Lu·
doteca, o si ho preferiu també a l’a/e lu·
doteca@castellarvalles.cat o bé al telèfon 
93 715 92 89.

72 min
Grècia · 2019
Direcció
Marianna Economou
Versió original 
subtitulada en català



Sant Feliu del Racó viurà dissabte, 14 de desembre, l’ac·
te de plantada de l’arbre dels desitjos i l’encesa de l’es·
tel del campanar de l’església. L’activitat també inclourà 
una xocolatada popular i un taller d’elaboració de fana·
lets perquè els infants puguin rebre els Reis Mags com 
es mereixen el dia de la cavalcada.

L’Aula de Violí de l’escola de música Artcàdia ofe·
rirà dissabte, 14 de desembre, una audició musical 
per donar el tret de sortida a les propostes musi·
cals nadalenques.

Diferents grups de combos moderns d’Acció Musical 
Castellar ens oferiran un concert amb una gran vari·
etat de temes i estils que ens amenitzaran una vetlla·
da molt musical i per a tots els gustos.

L’arbre dels desitjos Audició de Nadal Concert Combos per Nadal 

Organització: Pessebre Vivent de 
Sant Feliu del Racó i Associació Grup 
Pessebrista Sant Feliu del Racó

Organització: Artcàdia Centre de 
Formació i Creació Artística i Acció 
Musical Castellar

Organització: Acció Musical Castellar

DISSABTE 14 DE DESEMBRE
 
17.30 h
 
Pl. del Dr. Puig

DISSABTE 14 DE DESEMBRE
 
18 h
 
Capella de Montserrat

DISSABTE 14 DE DESEMBRE
 
19 h
 
El Calissó d’en Roca



Organització:  
Entitats diverses

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE
 
De 9 a 14 h 
 
Pl. d’El Mirador

Castellar del Vallès se suma un any més 
a La Marató de TV3. En aquesta ocasió 
seran una vintena les activitats que es 
duran a terme diumenge 15 de desembre 
per recaptar fons per aquesta iniciativa 
que enguany està dedicada a les malalti·
es minoritàries. L’escenari principal de les 
propostes serà la plaça d’El Mirador (en 
cas de pluja, l’Espai Tolrà), tot i que també 
s’han previst altres ubicacions per a algu·
nes de les activitats organitzades. 

Totes les activitats tindran lloc de 9 a 14 h 
a la pl. d’El Mirador, excepte les indicades.

Durant el matí de dissabte, a més, es podrà 
adquirir una polsera commemorativa de 
La Marató de TV3 2019 a la vila, a un preu 
de 2 euros.

Programa d’activitats:

 
DISSABTE 14 DE DESEMBRE

Torneig de pàdel
Matí
Instal·lacions del Club Tennis Castellar
Organització: Club Tennis Castellar

Teatre: El castillo del descanso eterno
A càrrec del grup de teatre de l’Arc de Sant 
Martí
Taquilla inversa destinada a la Marató
18 h
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: Comissió d’atenció a perso·
nes amb discapacitat

 
DIUMENGE 15 DE DESEMBRE

Plantada i ballada de gegants i taller de 
titelles El Sol i La Lluna
Organització: Gegants de Castellar

54a Pujada del Pessebre a la Castellas-
sa de Can Torras
7.30 h sortida a peu des del local del CEC 
i 9 h qui hi vagi en cotxe, a l’aparcament 
del Girbau
Organització: Centre Excursionista de Castellar

Jocs castellers i taller de castells
Organització: Castellers de Castellar

Representació de l’obra Els Pastorets
A càrrec del Grup de Teatreros de l’AMPA 
El Sol i La Lluna
12 h
Sala de Petit Format de l’Ateneu

Organització: Grup de Teatreros de l’AM·
PA El Sol i La Lluna
Circuit “Okey-hoquei” per La Marató
Organització: Hoquei Club Castellar

Pinta bastoners i tasta el Ball de Bas-
tons
Organització: Ball de Bastons

Juga amb en Xiribec per La Marató
Organització: Colònies i Esplai Xiribec

Fes de bomber!
Organització: Associació Bombers Volun·
taris de Castellar i SERNA

Esquitx d’escacs
Partides ràpides, simultànies, macro·es·
cacs,...
Organització: Club Escacs Castellar

Fes el teu tió de Nadal i vesteix-te d’ADF
Organització: ADF Castellar

Exhibició de Nadales i taller
(Exhibició de Nadales a les 11 h)
Organització: Banda i Majorettes de Cas·
tellar

Pintacares i decoració de l’arbre de Nadal
Organització: Suma+ Castellar

Nocions de sardanes
Organització: ASAC

Exhibició de zumba
11 h
Espai Tolrà
Organització: Zumberes de Castellar

Esmorzar, torneig de tennis, pàdel, clínics 
tennis, pàdel dance i rifa per La Marató
Matí
Instal·lacions del Club Tennis Castellar
Organització: Club Tennis Castellar

Concert del grup Walking to the bar
11.45 h
Organització: Associació Acció Musical 
Castellar

Xocolatada amb melindros
Col·labora·hi amb 1 €
Organització: La Guspira

Taller de trencaclosques nadalenc
Venda de caixetes: 2 €
Organització: La Guspira

Tallers
Organització: Stop Bullying Castellar

 
DISSABTE 28 DE DESEMBRE

Sopar benèfic per recaptar fons per a 
La Marató de TV3
Hi haurà actuacions musicals i escèniques
De 20.30 a 23 h
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: La Guspira

Relació d’organitzadors: Agrupació de Defen·
sa Forestal, Associació Zumberes Castellar, 
Comissió d’atenció a persones amb discapa·
citat, Club Tennis Castellar, Gegants de Cas·
tellar, UE Castellar, Associació de Comerci·
ants, STOP Bullying, Coral Xiribec, La Guspira, 
Bombers Voluntaris de Castellar, SERNA, Ho·
quei Club Castellar, AMPA teatreros El Sol i La 
Lluna, SUMA+ Castellar, CB Castellar, Banda i 
Majorettes, Aula d’Extensió Universitària per 
a gent gran, Castellers de Castellar, Colònies i 
Esplai Xiribec, Acció Musical Castellar, Ball de 
Bastons, Club Escacs Castellar, Centre Excur·
sionista de Castellar, ASAC i pastisseries Villa·
ró, Andreví, Muntada, Sant Jordi i Domènec

Castellar del 
Vallès amb La 
Marató de TV3 



Fira de Nadal 

Comerç Castellar organitza un any més, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
la vila, la Fira de Nadal de Castellar del Va·
llès, una proposta nadalenca que compta·
rà amb la participació d’establiments del 
petit i mitjà comerç tant del municipi com 
de fora, a més d’autònoms, artesans, enti·
tats i associacions. 
Tots hi posaran una paradeta, amb la inten·
ció d’omplir la vila d’ambient nadalenc i ofe·
rir productes i serveis per realitzar les com·
pres desitjades d’aquesta època de l’any.

Enguany, l’activitat comercial es comple·
tarà amb diverses propostes lúdiques com 
el tió gegant, que cagarà regals als infants 
de 10 a 13.30 h i de 17 a 19 h o el taller de 
construcció de fanalets que s’ha progra·
mat entre les 11 i les 13 h al carrer de Sala 
Boadella. A més, hi haurà un taller de je·
roglífics, de 17 a 18.30 h, dinamitzat per 
Jordi Esteban, autor del llibre Mots ama·
gats. 500 enigmes per descobrir. 500 mo·
tius per somriure. Esteban també és autor 
dels jeroglífics del joc d’enginy i llengua 
Endevina·la en què la ciutadania de Cas·
tellar ha pogut participar les darreres set·
manes omplint les butlletes distribuïdes 

a les 55 botigues que han col·laborat en 
aquesta iniciativa pensada per promou·
re l’ús del català al comerç. Precisament, 
després del taller es farà el lliurament 
de premis d’aquesta iniciativa del Servei 
Local de Català i Comerç Castellar, que 
consisteixen en dos vals de compra per 
valor de 50 €.

La música també estarà present a la Fira 
de Nadal, amb un concert de M. Davis a 
les 12 hores i una batucada a les 18.30 h. 
En aquest mateix horari s’ha previst una 
xocolatada per a tothom, gentilesa de la 
pastisseria Andreví.

Organització:  
Comerç Castellar
 
Hi col·labora: Ajuntament

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE
 
De 10 a 19 h
 
C. Sala Boadella, c. Hospital i 
c. Montcada



54a Pujada del Pessebre a la 
Castellassa de Can Torras

Un any més, i ja en són 54, el Centre Excursionista de Castellar organit·
za la Pujada del Pessebre a la Castellassa de Can Torras. Els senderis·
tes experimentats sortiran del local del CEC a les 7.30 h. La resta, orga·
nitzats per grups o individualment, fent o no part del camí en cotxe, han 
de tenir en compte els horaris següents:

• 9 h – Trobada a l’aparcament del Girbau.
• 10.15 h – Esmorzar familiar al coll de la Castellassa.
• 10.45 h – Trasllat del pessebre a mans dels infants fins a lliurar·lo       
                      als escaladors i cantada de nadales.
• 11 h – Tast de torrons i vi i, tot seguit, caga tió per als infants.
• 11.30 h – Comiat i tornada a casa.

Cinema familiar: ‘El Rei Ruc’ 

Sinopsi: 
El Rei Lleó ha decidit que ha arribat el dia de 
la seva jubilació, i la seva assistent li aconse·
lla convocar eleccions per donar legitimitat 
al successor. El que no sap és que ella té un 
pla per aconseguir un rei titella a qui pugui 
controlar i creu que en Mangu, un humil ruc 
que té el favor popular, és el candidat ideal. 
Comença la campanya electoral i comen·
ça a ser evident que en Mangu no es deixa·
rà controlar.

Concert de Nadal 
Cor Sant Esteve i Coral Xiribec

Com cada any, i ja en fa 27, el Nadal castellarenc comp·
tarà amb aquest tradicional concert en què participaran 
el Cor Grans, el Cor Mitjans i el Cor Menuts del Cor Sant 
Esteve, el Kor Ítsia i la Coral Xiribec. Un cop més, el reper·
tori d’aquesta actuació consistirà en un recull de nadales 
i cançons d’arreu del món.

Organització:  
Centre Excursionista de Castellar

Organització:  
Ajuntament

Organització:  
Cor Sant Esteve i Coral Xiribec

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE
 
A partir 7.30 h
 
Sortida des del CEC (c. Colom)

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE
 
16.30 h
 
Auditori Municipal Miquel Pont

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE
 
A partir 18.30 h
 
Església de Sant Esteve

Animació · 85 min
Pakistan · 2018
Direcció: Aziz Jindani
Versió en català



Cicle Gaudí
Comèdia dramàtica · 85 min
Espanya · 2019
Direcció: Dani de la Orden
Versió original (castellà)

Sinopsi: Fa tres mesos que en Litus va 
morir en un accident de trànsit. La que va 
ser la seva xicota, els seus dos amics i un 
antic company de grup de música es reu·
neixen al pis on vivia. El seu germà Toni els 
ha convocat perquè els ha de donar algu·
na cosa que en Litus els va deixar abans 
de morir.

Diumenge d’estrena:
‘Litus’

Durant la setmana del 16 al 20 de desembre 
l’Escola Municipal de Música Torre Balada ha 
organitzat activitats extraordinàries.
En aquest sentit, dilluns 16 de desembre es 
durà a terme el tradicional concert de Nadal, 
que comptarà  amb la participació dels grups 
instrumentals i de cant coral, des de sensibi·
lització fins als de 4t de Musicant, i també els 
participants en el taller de cant.
D’altra banda, els dies 17, 18, 19 i 20 de desem·
bre, les instal·lacions de l’escola seran l’esce·
nari de diverses audicions musicals.
Les activitats són obertes a tothom.

Concert de Nadal i 
audicions de l’EMM 
Torre Balada

Organització:  
Club Cinema Castellar Vallès

Organització:  
Escola Municipal de Música 
Torre Balada

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE
 
18.45 h
 
Auditori Municipal Miquel Pont

DIES 16, 17, 18, 19 i 20 DE DESEMBRE
 
18 h
 
Auditori Municipal  (16/12) 
Escola Municipal de Música Torre 
Balada (17, 18, 19 i 20/12)



Converses entre
la Lessing i la Pàmies

La Biblioteca Municipal Antoni Tort organitza aquesta lec·
tura pública de textos de Doris Lessing i Teresa Pàmies 
a càrrec de les veus d’Agnès Hernández, Héctor Hernán·
dez, Rosa M. Baró i Marina Antúnez. L’activitat, coordina·
da per Mònica Mimó, també comptarà amb  acompanya·
ment musical a càrrec de Marina Antúnez.

Cinefòrum:
‘El vendedor de tabaco’ 

Sinopsi: Viena, 1937, du·
rant la unió d’Àustria i l’Ale·
manya nazi. Un noi de disset 
anys és aprenent d’un vene·
dor de tabac, entre els cli·
ents del qual hi ha el metge 
neuròleg i pare de la psicoa·
nàlisi Sigmund Freud.

Arribada dels patges reials

Dos patges reials arribaran el 21 de desembre a la plaça 
d’Europa i agafaran les cartes que s’hauran repartit des 
de Comerç Castellar a tots els comerços de l’Associació. 
A més, a les 10.30 h es repartirà una xocolatada, gentilesa 
de Casa Còrdova, i els nens i nenes podran fer un taller de 
fanalets. Tot seguit, els patges aniran amb carrossa fins a 
la plaça del Mercat, amb la col·laboració de l’Hípica Cas·
tellar, on els esperarà l’Ambaixador.

L’Ambaixador dels Reis Mags visitarà el Mercat Municipal 
els matins dels dissabtes 21 i 28 de desembre. Tots dos 
dies, entre les 11 i les 14 hores, recollirà les cartes amb els 
desitjos que els més petits vulguin fer arribar a Ses Ma·
jestats. Ah! I podreu fer·vos una foto amb ell!

L’Ambaixador dels Reis 
visita el Mercat 

Contes del Perú 
L’Hora del Conte Infantil

Espectacle a càrrec del Grup Bufanúvols, que aquest estiu 
ha fet un viatge al Perú que els ha fet conèixer la riquesa 
de la seva cultura ancestral. Han recopilat diferents con·
tes en què els infants són els protagonistes, amb música 
i cançons que us volen explicar:
‘L’Anna i el secret de l’Awqui’: La petita Anna viu a les mun·
tanyes amb la seva àvia. S’entristeix quan veu que la gent 
de la seva comunitat se’n va. I és perquè fa mesos que no 
plou i els camps no produeixen. L’Anna trobarà la solució 
a dalt de la muntanya.
‘La papa imilla’: El conte de la papa imilla ens explica l’ori·
gen d’aquesta varietat de patata.

Organització:  
Biblioteca Municipal

Organització:  
Club Cinema Castellar 

Organització:  
Comerç Castellar i Grup Il·lusió
 
Hi col·labora: Ajuntament

Organització:  
Mercat Municipal i Grup Il·lusió

Organització:  
Biblioteca Municipal

DIJOUS 19 DE DESEMBRE
 
19.30 h
 
Biblioteca Municipal Antoni Tort

DIVENDRES 20 DE DESEMBRE
 
21 h
 
Auditori Municipal Miquel Pont

DISSABTE 21 DE DESEMBRE
 
De 10 a 11 h
 
Pl. d’Europa

DISSABTES 21 i 28 DE DESEMBRE
 
D’11 a 14 h
 
Auditori Municipal 

DISSABTE 21 E DESEMBRE
 
11.30 h
 
Biblioteca Municipal Antoni Tort

Drama · 117 min
Àustria · 2018
Direcció: Nikolaus Leytner
Versió original subtitula-
da en castellà



Un concert protagonitzat per nens i nenes 
que participen en diferents formacions 
musicals i instrumentals. En concret, les 
formacions que actuaran en aquest con·
cert seran el Cor Petits Músics, l’Orques·
tra Infantil de Castellar, l’Orquestra Juve·
nil de Castellar, el Cor Jove i el Grup de 
Percussió.

Des de l’any 1993, Colònies i Esplai Xiri·
bec té cura de fer i plantar un pessebre 
a la Casa de la Vila, als Jardins del Palau 
Tolrà. Enguany la plantada ja arriba a la 
26a edició i finalitzarà amb una cantada 
al pessebre.

Del 21 al 31 de desembre, Sige Sport Caste·
llar manté oberta aquesta campanya de re·
collida de joguines noves, que es destina·
ran a Càritas. Som molt conscients que no 
tots els infants poden obrir regals per Nadal, 
i volem contribuir perquè així sigui una mica 
més possible! Les persones que hi participin 
podran gaudir d’un dia a les instal·lacions de 
forma gratuïta (una invitació per persona. És 
imprescindible mostrar el DNI a recepció).

El Col·lectiu Les Carnera organitza aques·
ta activitat, que coincideix amb el solstici 
d’hivern, amb l’objectiu de fer un acte de 
memòria a les dones castellarenques as·
sassinades per bruixeria ara fa 400 anys. 
L’activitat consistirà en una teatralització 
i un sopar amb begudes i micro obert que 
tindrà lloc a continuació a Cal Gorina.

Organització:  
Acció Musical Castellar
 
Preu: 3 €

Organització:  
Colònies i Esplai Xiribec

Organització:  
Sige Sport Castellar

Organització:  
Les Carnera. 
Col·lectiu Feminista de Castellar

DISSABTE 21 DE DESEMBRE
 
12 h
 
Auditori Municipal Miquel Pont

DISSABTE 21 DE DESEMBRE
 
19 h
 
Jardins del Palau Tolrà

DEL 21 AL 31 DE DESEMBRE
 
Complex Esportiu de Puigverd

DISSABTE 21 DE DESEMBRE
 
19.30 h
 
Plaça Vella

Concert Musiquem 
per Nadal 

26a Plantada 
del Pessebre 

Per Nadal, cap nen/a 
sense joguina! 

“Jutjades per ser dones. 
Ja passava fa 400 
anys a Castellar”



El Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó, que 
compta amb 3.000 visitants anuals, inclourà en·
guany la recreació de 35 escenes bíbliques al 
nucli antic de Sant Feliu (aquest any torna l’esce·
na dels Reis!), amb la participació de 90 figurants. 
A més, també s’hi instal·larà l’arbre dels desitjos, 
amb fades i photocall nadalec, i també s’oferirà 
una degustació gratuïta de caldo de Nadal, gen·
tilesa d’Aneto.
D’altra banda, els infants podran portar la seva 
carta a l’Ambaixador dels Reis Mags, i tothom 
podrà gaudir de la música dels DJ Fer i RC. A més, 
la tarda del dissabte 28 se sortejarà una panera 

entre tots els assistents. El tiquet d’entrada serà 
la butlleta per participar en el sorteig.

També es farà recollida solidària d’aliments, pro·
ductes de neteja de la llar i d’higiene personal per 
a Càritas Castellar. Les aportacions es podran di·
positar en uns contenidors que hi haurà a l’entra·
da del pessebre.

Es recomana aparcar els cotxes al El Serrat (camp 
de futbol al terreny parroquial).

Hi haurà sorpreses per celebrar el 10è aniversari!

10è Pessebre Vivent de Sant Feliu 

Organització:  
Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó

21, 26 I 28 DE DESEMBRE
 
Dies 21 i 28 de 19 a 20.30 h; 
dia 26, de 19.30 a 21 h
 
Sant Feliu del Racó
 
Preu: 5 €  
(menors de 12 anys, gratuït)



Els Castellers de Castellar i la Penya So·
lera Barcelonista organitzen diverses 
sessions del quinto nadalenc obertes a 
tota la ciutadania que tindran lloc entre 
els dies 21 de desembre i 6 de gener. 
Els horaris i espais de cada sessió són 
els següents:

Des de fa més de 30 anys Sant Feliu del 
Racó manté viva la tradició dels pesse·
bres amb aquesta exposició que compta·
rà amb diversos diorames que es podran 
visitar al local de l’entitat durant les festes 
nadalenques. Enguany, la mostra celebra 
la 39a edició.

Sessions de quinto Pessebres a Sant 
Feliu del Racó 

Organització:  
Entitats diverses

Organització:  
Associació Grup Pessebrista de Sant 
Feliu del Racó

DEL 21 DE DE DESEMBRE 
AL 6 DE GENER
 
Diferents horaris i espais

DEL 21 DE DE DESEMBRE 
AL 6 DE GENER
 
Diferents horaris
 
Dies 21, 22, 25, 26, 28 i 29 de 
desembre i 1, 4 i 6 de gener, 
de 18 a 21 h 
Dia 5 de gener, d’11 a 13 h 
“Ca la Pepeta” (pl. Dr. Puig, 2)
 
Inauguració: dissabte 21 de 
desembre, 12.30 h

Dies 21, 22, 25, 26, 28 i 29 de 
desembre i 1, 4 i 6 de gener, 19 h 
Local de la Penya Solera 
Organització: Penya Solera 
Barcelonista 
Hi haurà servei de bar.
 
Dj. 26 de desembre, 
de 16 a 22 h 
Sala Blava de l’Espai Tolrà 
Organització.: Castellers de  
Castellar



Cinema familiar:
‘Maléfica: Maestra del mal’

Sinopsi: La història passa diversos anys 
després dels esdeveniments narrats a la 
primera pel·lícula, i explora la relació entre 
Maléfica i Aurora i les aliances que es for·
men per sobreviure a les amenaces del 
món màgic en què viuen.

Sinopsi: Quan el cèlebre novel·lista de mis·
teri Harlan Thrombey és trobat mort a la seva 
mansió just després del seu 85è aniversari, el 
detectiu Benoit Blanc és reclutat misteriosa·
ment per investigar. Per intentar descobrir la 
veritat sobre la mort de l’escriptor es mourà 
entre una xarxa de pistes falses i mentides in·
teressades.

Tarda de contes solidària

Els infants de Castellar podran gaudir d’una jornada solidà·
ria per recaptar fons per al projecte de cooperació “La gota 
musical”, que treballa perquè la música arribi a tots els nens 
i nenes de Panamà que no tenen accés a la cultura de mane·
ra lúdica i educativa. L’activitat comptarà amb Roser Julià, 
amb la proposta Las Ranitas Doradas, i amb Gabi Ruiz, que 
explicarà un conte tradicional català. A més, també hi haurà 
una tradicional cagada del tió.

Diumenge d’estrena: 
‘Puñales por la espalda’

Organització:  
Ajuntament

Organització:  
La Taca

Organització:  
Ajuntament

DIUMENGE 22 DE DESEMBRE
 
12 h i 16.30 h
 
Auditori Municipal Miquel Pont

DIUMENGE 22 DE DESEMBRE
 
De 17.30 a 20 h
 
Sala de Petit Format de l’Ateneu

DIUMENGE 22 DE DESEMBRE
 
19 h
 
Auditori Municipal Miquel Pont

Fantàstic · 118 min
Estats Units · 2019
Direcció:
Joachim Rønning
Versió doblada

Intriga · 130 min
Estats Units · 2019
Direcció: Rian Johnson
Versió doblada



El Pare Noel, als carrers 
de Castellar

El Pare Noel recorrerà els dies 23 i 24 de desembre diver·
sos carrers de Castellar en una activitat de dinamització 
comercial en què també repartirà caramels sense gluten 
per als nens i nenes amb qui es trobi.

Espectacle familiar: 
‘Circus Family Show’

Eltriolalala són els artífexs d’aquest espectacle de clown 
fresc i espontani capaç de divertir i d’arribar al cor de tot 
tipus de públic. En aquesta proposta, pare, mare i tres 
fills compartiran escenari, bogeries i diversió per oferir un 
espectacle complet amb màgia, malabars i també músi·
ca en directe. L’espectacle és de taquilla inversa per col·
laborar en aquest projecte. També s’hi poden portar jo·
guines, material escolar, etc., que la companyia repartirà 
arreu del món.

Activitats de la Parròquia

Les esglésies de Sant Esteve i de Sant Feliu 
del Racó i la Capella de Montserrat acolli·
ran durant aquestes dates les celebracions 
pròpies de les festes nadalenques:

A l’Església de Sant Feliu:
Dt. 24/12 (20 h): Missa del gall
Dc. 25/12 (10.15 h): Missa de Nadal
Dg. 29/12 (10.15 h): Missa de la
Sagrada Família
Dc. 01/01 (10.15 h): Missa de Santa Maria

A l’Església de Sant Esteve:
Dt. 24/12 (18 h): Missa del “pollet”
Dt. 24/12 (23.59 h): Missa del gall
Dc. 25/12 (12.15 h): Missa de Nadal
Dj. 26/12 (11 h): Missa Solemne de Festa 
Major en honor del nostre patró, St. 
Esteve
Ds. 28/12 (20 h) i dg. 29/12 (12.15 h): 
Missa de la Sagrada Família
Dt. 31/12 (20 h) i dc. 01/01 (12.15 h):

Missa de Santa Maria
A la Capella de Montserrat:
Dg. 29/12 (20 h):
Missa de la Sagrada Família
Dc. 01/01 (20 h): Missa de Santa Maria

D’altra banda, l’11 de gener es durà a 
terme una sortida de tot el dia, oberta a 
tothom, per visitar la Cova de Manresa 
i el Pessebre Vivent d’Ardèvol. Les 
inscripcions estaran obertes els dijous 
2 i 9 de gener, de 18.30 a 19.30 h, al 
despatx parroquial de Sant Esteve (c. 
Església, 16). Les places són limitades. 
Més informació al tel. 667 20 70 88.

Organització:  
Ajuntament Comerç Castellar

Organització:  
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres

Organització:  
Parròquia de Sant Esteve

23 I 24 DE DESEMBRE
 
Ds. 23, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
 
Carrers de Castellar

DILLUNS 23 DE DESEMBRE
 
17.30 h
 
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres

DEL 24 DE DESEMBRE 
A L’11 DE GENER
 
Diferents horaris
 
Diferents espais



VII Torneig de Nadal Indoor 3x3 Futbol

El Torneig de Nadal Indoor 3x3 Futbol ar-
ribarà enguany els dies 28 i 29 de desem-
bre. En aquesta setena edició, totes les 
categories seran mixtes. Hi haurà obsequi 
per a tots els participants i premis per als 
dos primers classificats de cada catego-
ria. L’any passat vam aconseguir fer més 
de 100 partits i 1.000 gols, i aquest any 
ens hem proposat superar-ho. Ajuda’ns!
Inscripcions i més informació a l’a/e info@
moutealescola.cat.

Voleu saber com s’hi juga? Consulteu 
aquest vídeo: https://www.youtube.com/
watch?v=ugcajtZ6ATw.

Horaris*:
Ds. 28/12, de 9 a 14 h: pre-benjamí
Ds. 28/12, de 16 a 19 h: pre-benjamí (finals)
Dg. 29/12, de 9 a 14 h: benjamí
Dg. 29/12, de 16 a 19 h: benjamí (finals)

*Horaris provisionals en funció dels
equips inscrits.

Festa de la llufa

Com ja és habitual cada 28 de desem·
bre, Dia dels Innocents, l’Esplai Sargan·
tana també organitza enguany la festa de 
la llufa. Durant tot el matí, l’entitat ha pro·
gramat activitats no només adreçades als 
infants i als joves, sinó a tota la ciutadania. 
Tot, acompanyat de moltes llufes!

Arribada dels 
patges reials

Els patges reials també seran dissabte 28 
de desembre a Castellar del Vallès. Arriba·
ran a la plaça de Cal Calissó a les 10 hores, 
i des d’allà iniciaran un recorregut pels car·
rers de la vila tot repartint caramels sense 
gluten entre els més petits.

V Torneig de Nadal 
de futbol sala 

El club Futbol Sala Castellar organitza la 5a 
edició del torneig de 12 h FutSal, adreçat 
a jugadors i jugadores a partir de 16 anys, 
que hauran de jugar un mínim de tres par·
tits. Les places per participar·hi són limi·
tades, i les inscripcions es poden formalit·
zar fins al 23 de desembre al telèfon 627 
19 70 19. El preu d’inscripció per equip és 
de 95 €.

Organització:  
Mou-te a l’escola

Organització:  
Esplai Sargantana

Organització: 
Futbol Sala Castellar

Organització:  
Comerç Castellar i Grup Il·lusió
 
Hi col·labora: Ajuntament

28 I 29 DE DESEMBRE
 
Diferents horaris
 
Pavelló Dani Pedrosa

DISSABTE 28 DE DESEMBRE
 
De 10 a 13 h

Pl. d’El Mirador

DISSABTE 28 DE DESEMBRE
 
De 10 a 11 h
 
Pl. de Cal Calissó

DISSABTE 28 DE DESEMBRE
 
12 h
 
Pavelló Joaquim Blume



Torneig de Nadal de voleibol

Cinema familiar: ‘La oveja Shaun. 
La película: Granjaguedón’

Durant tot el dia, el voleibol envairà tots els racons del 
pavelló de Puigverd. Al matí, tindrà lloc un torneig sub·
16 de modalitat 4x4 mixta totalment gratuït, mentre que 
a la tarda s’ha organitzat un torneig sènior de modalitat 
4x4 mixta amb un preu de 5 € per jugador. Cal tenir que 
en compte que les places són limitades i que les inscrip·
cions s’han de formalitzar abans del 23 de desembre al 
telèfon 627 19 70 19.

Sinopsi: Uns llums estranys planegen sobre 
el cel del tranquil Mossingham anunciant 
l’arribada de visitants d’una galàxia llunya·
na, però a la granja Mossy Bottom l’ovella 
Shaun i la resta de ramat continuen fent de 
les seves. Després d’aquesta incursió, una 
extraterrestre adorable amb sorprenents 
poders es queda a la Terra i Shaun hi veu 
una oportunitat de diversió alienígena.

10è Cros de Sant Silvestre Solidari

Enguany el Cros de Sant Silvestre Solidari que organitzen 
l’associació d’ajuda al poble sahrauí ESCOAC i el Club At·
lètic Castellar arriba a la 10a edició, amb una cursa que, 
com és habitual, recorrerà uns 5 km i tindrà la sortida i 
l’arribada a les pistes municipals d’atletisme.

En aquesta ocasió, la recaptació de la cursa es destinarà 
a Open Arms, una organització no governamental i sense 
ànim de lucre que té la principal missió de protegir amb 
la seva presència al mar totes aquelles persones que in·
tenten arribar a Europa fugint de conflictes bèl·lics, per·
secució o pobresa.

Per poder·hi participar, caldrà ensenyar el comprovant del 
donatiu fet a Open Arms, d’un mínim de 5 €, al número de 
compte ES37 1491 0001 2930 0007 6060.

Organització:  
Ajuntament

Organització:  
Futbol Sala Castellar

Organització:  
Esport, Cooperació i Acció (ESCOAC) i 
Club Atlètic Castellar

DIUMENGE 29 DE DESEMBRE
 
12 h i 16.30 h
 
Auditori Municipal Miquel Pont

DIUMENGE 29 DE DESEMBRE
 
Tot el dia
 
Pavelló de Puigverd

DIUMENGE 29 DE DESEMBRE
 
11 h
 
Pistes d’atletisme

Animació · 86 min
Regne Unit · 2019
Direcció: Will Becher, 
R. Phelan
Versió en castellà





La Coral Pas a Pas us convida a gaudir d’un viatge ple 
d’emocions, llums, tradició, desitjos, història i família. El 
concert que oferirà aquesta formació està dirigit per Clara 
Martí i compta amb la direcció escènica d’Irene Garrido i 
amb la música de Miquel Garcia al piano.

Ens agrada el Nadal i el volem compartir amb tu!

Sinopsi: L’Isidro és un home de 59 anys que no té feina 
perquè la crisi el va expulsar del mercat laboral. Després 
de dos anys sense rebre ofertes de feina, arriba a la con-
clusió que l’única manera de tornar a treballar i sentir-se 
útil és muntant el seu propi negoci. Amb l’ajuda de dos 
amics, l’Arturo i el Desiderio, s’embarcarà en el projecte 
ambiciós de muntar una guarderia. 

Aquesta proposta s’adreça a tots els infants i joves de les 
categories prebenjamí a cadet. En horari de matí, la tecnifi-
cació comptarà amb entrenadors del club i jugadors del pri-
mer equip. Obert a tothom! L’únic requisit és fer les inscrip-
cions abans del 23 de desembre, al telèfon 627 19 70 19 o bé 
a les oficines del club, els dimarts i dijous, de 18 a 20 hores.

Organització:  
Coral Pas a Pas
 
Col·laboració: 
Espaiart i Escènics
 
Preu: 3 € 
 

Organització:  
Ajuntament

Organització:  
Futbol Sala castellar

DIUMENGE 29 DE DESEMBRE
 
19 h
 
Sala de Petit Format de l’Ateneu

DIUMENGE 29 DE DESEMBRE
 
19 h
 
Auditori Municipal Miquel Pont

30 i 31 DE DESEMBRE 
2 i 3 DE GENER
 
Matins
 
Pavelló de Joaquim Blume

Concert de Nadal

Diumenge d’estrena: ‘@buelos’ 

Tecnificació de futbol sala

Comèdia · 98 min
Espanya · 2019
Direcció:
Santiago Requejo
Versió original (castellà)



Dimecres 1 de gener
18 h – Harry Potter y la piedra filosofal (2001).
152 min.
21.15 h – Harry Potter y la cámara secreta (2002). 
154 min.

Dijous 2 de gener
17 h – Harry Potter y el prisionero de Azkaban 
(2004). 137 min.
20 h – Harry Potter y el cáliz de fuego (2005). 157 min.

Divendres 3 de gener
17 h – Harry Potter y la orden del Fénix (2007). 
138 min.
20 h – Harry Potter y el misterio del príncipe 
(2009). 153 min.

Dissabte 4 de gener
17 h – Harry Potter y las reliquias de la muerte – 
Part 1 (2010). 146 min.
20 h – Harry Potter y las reliquias de la muerte – 
Part 2 (2011). 130 min.

L’Auditori Municipal Miquel Pont engegarà l’any 2020 
amb la projecció de les vuit pel·lícules de Harry Potter, 
la totalitat de la filmografia basada en els llibres de la 
saga literària escrita per J. K. Rowling. Els vuit films bri-
tànics estan protagonitzats per Daniel Radcliffe, Rupert 
Grint i Emma Watson en els papers de Harry Potter, 
Ronald Weasley i Hermione Granger, respectivament.

Organització:  
Ajuntament (Castellar Jove)
 
Preu: Entrada gratuïta

1, 2, 3 I 4 DE GENER
 
Diferents horaris
 
Auditori Municipal Miquel Pont

Projecció de les pel·lícules 
de la saga de Harry Potter

Reserveu les vostres 
entrades a www.

auditoricastellar.cat!

També podeu buscar 
als comerços de la vila 

diferents objectes de 
Harry Potter. Si els 

trobeu, feu-vos-hi una 
foto i pengeu-la a Ins-

tagram amb el hashtag 
#castellarmagic i etique-

tant-hi @castellar_jove 
i @comercastellar.



Servei d’Atenció Ciutadana (El Mirador)
· Dijous 2 de gener, obert de 8.30 a 14.30 h (tardes tancat)
· Resta de dies, horari habitual, dilluns i divendres de 8.30 a 
14.30 h i de dimarts a dijous de 8.30 a 19 h (excepte 6, 24, 25, 
26, 31 de desembre, 1 i 6 de gener)

Recepció El Mirador i servei telefònic (93 714 40 40)
Horari habitual: de dilluns a divendres de 8.30 a 20.30 h ex·
cepte els dies 23, 27 i 30 de desembre, en què l’horari serà 
de 8.30 a 14.30 h

Servei de Recaptació
· De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h

Servei de SOREA
· De dilluns a divendres, de 9 a 13 h, i dijous de 16 a 19 h
· Tancat els dies 6, 24, 27 i 31 de desembre
· Dia 2 de gener, de 9 a 13 h i de 16 a 19 h (subjecte a canvi)

Servei de Català
· Tancat del 20 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos) 

Tots els serveis d’El Mirador tancaran els dies 6, 24, 
25, 26, 31 de desembre, 1 i 6 de gener. Resta de dies:

Edifici El Mirador

Biblioteca Municipal Antoni Tort

· Tancada els dies festius i els dies 24, 28 i 31 de desembre
· Resta de dies, horari habitual: de dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h 
i de 16 a 20.30 h; dissabtes, de 10 a 13 h

Deixalleria Municipal

Tancarà els dies 6, 8, 25, 26 de desembre i 1 de gener. Resta de dies, 
horari habitual: de dimarts a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 18.30 h; 
dissabtes, de 10 a 14 h; i diumenges, de 9 a 14 h. Dilluns tancat

Ludoteca Municipal Les 3 Moreres

Oberta per a infants i famílies els dies: dilluns 23, divendres 27 i di·
lluns 30 de desembre, dijous 2 i divendres 3 de gener, de 17 a 19.30 h
Els dies festius, els dissabtes 21 i 28 de desembre i el dimarts 7 de 
gener romandrà tancada

Arxiu Municipal

Tancat del 30 de desembre al 6 de gener. 
Resta de dies, horari habitual: obert dimarts i dijous de 9 a 14 h

Mercat Municipal

Obert en horari habitual, de dilluns a dissabte de 8.30 a 21 h, ex·
cepte els dies 24 i 31 de desembre, que tancarà a les 19.30 hores



Amb aquesta mostra que hi haurà instal·lada fins al 8 de 
gener al Pati de Les 3 Moreres, els nens, nenes, pares, 
mares, educadores... de la Ludoteca recomanen jocs i 
joguines per a aquest Nadal. Veniu a buscar idees!

Els infants de 3 a 12 anys podran gaudir durant les va·
cances de Nadal de tardes de joc lliure i altres activitats 
que els tenim preparades (taller de construcció de fa·
nalets, jocs sensorials, manualitats, jocs de taula i molt 
més). També hi poden participar les famílies amb in·
fants de totes les edats. Recordeu que la Ludoteca es·
tarà tancada els dissabtes 21 i 28 de desembre i 4 de 
gener, i també el dimarts 7 de gener.

El Servei d’Atenció Ciutadana (El Mirador), l’Espai Tolrà, 
la Biblioteca Municipal Antoni Tort, el Casal Catalunya i el 
Casal d’Avis de la pl. Major disposaran a partir del 30 de 
desembre d’un total de 3.000 calendaris de paret que es 
repartiran gratuïtament fins a finalitzar existències. Edi·
tats per Ielou Comunicació, els calendaris del 2020 con·
tenen 12 fotografies (una per mes) ubicades a Castellar.

Alguns dels espais de Ràdio Castellar ofereixen una 
programació especial aquests dies:

Magazín ‘Dotze’: especials en la seva franja horària 
de dilluns a divendres a partir de les 12 h.
‘Les Nits de Castellar’: especial amb música, poemes 
i altres continguts nadalencs els dies festius.
Emissió en diferit del Concert de Nadal de les Co-
rals Sant Esteve, Xiribec i Kor Ítsia: es podrà escol-
tar els dies de Nadal i Sant Esteve a les 13 i a les 20 h, 
i els dies de Cap d’Any i Reis. També a través del ser-
vei de Ràdio a la Carta de l’emissora al portal www.
lactual.cat.

A més, les tardes dels dies festius del Nadal s’emetrà 
un programa especial de continguts nadalencs, que 
presentarà Òscar Cardona.

A PARTIR DEL 23 DE DESEMBRE

Diferents espais

Organització:  
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres

Organització:  
Ludoteca Municipal les 3 Moreres
 
Preu: 8 €/tarda en efectiu o utilitzant 
l’abonament de 10 sessions

FINS AL 8 DE GENER
 
Pati de Les 3 Moreres

DIES 23, 27 I 30 DE DESEMBRE I 2 
I 3 GENER
 
De 17.00 a 19.30 h
 
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres

DURANT TOTES LES FESTES
 
Ràdio Castellar (90.1 FM)

Exposició: “Encara no hi has 
jugat mai? Te la recomano!”

Ludoteca oberta per vacances

Calendaris de 2020

Programació de Nadal 
de Ràdio Castellar



Melcior, Gaspar i Baltasar recorreran 
els carrers de Castellar la vigília del 6 de 
gener per 46è any consecutiu de la mà 
del Grup Il·lusió. Durant el seu recorre-
gut, repartiran uns 1.100 quilos de cara-
mels sense gluten entre els nens i nenes 
que els vulguin seguir. 

Enguany, la cavalcada manté el mateix ho-
rari i itinerari de l’any passat. Les tres car-
rosses dels Reis Mags de l’Orient tornaran 
a lluir amb el decorat, mobiliari i visuals 
que es van renovar l’any passat, després 
que sortís escollida la proposta del Grup 
Il·lusió en el procés de pressupostos par-
ticipatius del municipi. 

A més de les tres carrosses, n’hi haurà una 
per a l’Ambaixador, que recollirà les car-
tes de “darrera hora”, una que represen-
tarà una habitació d’un infant i una altra 
que simbolitzarà un vapor antic. També hi 
seran la Banda de Majorettes, els Caste-
llers de Castellar, Colònies i Esplai Xiribec, 
l’AMPA de l’Escola Mestre Pla  i diversos 
vehicles d’acompanyament d’empreses 
i col·laboradors, incloent ADF, Bombers 
Voluntaris, Policia Local i el servei d’am-
bulàncies.

Un dels moments de més expectació serà 
el de l’adoració al Pessebre Vivent de Co-
lònies i Esplai Xiribec, que enguany arri-
ba a la 27a edició, un cop els Reis arribin 
al passeig de la plaça Major.

Cavalcada de Reis 

Recorregut: Espai Tolrà, c. de 
Portugal, c. de Suïssa, c. de Barcelona, 
av. de Sant Esteve, c. de St. Pere 
Ullastre, pg. de Tolrà, c. de General 
Boadella, c. Major, pl. de Cal Calissó, 
ctra. de Sentmenat, pg. de Tolrà, 
adoració al Pessebre Vivent de 
Colònies i Esplai Xiribec a la zona 
esglaonada del pg. de la pl. Major 
i recepció institucional a la pl. d’El 
Mirador. 
 
 
Organització:  
Grup Il·lusió i Ajuntament
 
Col·laboració:  
Banda i Majorettes de 
Castellar del Vallès, Castellers de  
Castellar, Colònies i Esplai Xiribec, 
AMPA Escola Mestre Pla. 

DIUMENGE 5 DE GENER
 
18 h




