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Salutació

Sí, aquest any hi haurà Festa Major. Però serà 
una Festa Major adaptada. Adaptada a les actu-
als circumstàncies marcades per la pandèmia. 

Si l’any passat la crisi sanitària ens va impedir 
celebrar-la, aquest any recuperem el principal 
esdeveniment lúdic de la vila però d’una ma-
nera diferent a la que estàvem acostumats en 
edicions anteriors: hi haurà menys actes (això 
sí, molt diversos i pensats per a tots els gustos i 
edats) i amb limitació d’aforament; a més, seran 
majoritàriament actes on serà necessari el re-
gistre previ i on haurem de seure en una cadira.

D’aquí la imatge del cartell i el lema “Omplim les 
cadires”, una manera gràfica de mostrar com 
es poden desenvolupar les activitats segons la 
normativa del Procicat.

En nom del consistori, vull agrair la tasca que 
han fet i faran els treballadors i treballadores de 
diverses regidories de l’Ajuntament així com les 
entitats participants per fer possible la Festa. 
Aquest any l’esforç organitzatiu té el plus afe-
git d’haver-nos d’emmotllar a una situació tan 
excepcional. 

Ignasi Giménez Renom
Alcalde

MESURES 
D’ACCESSIBILITAT

RESERVA 
D’ENTRADES

- Tots els actes són amb aforament limitat i re-
gistre d’assistents.

- Cal reserva prèvia d’entrada o inscripció als actes 
indicats al programa.

- Les entrades o inscripcions es poden reservar en 
línia a partir de l’1 de setembre a les 10 h a: www.
auditoricastellar.cat, les trobareu identificades 
al programa amb aquest símbol.  

- També a la taquilla de l’Auditori de l’1 al 3 de se-
tembre i del 6 al 13 de setembre de 10.30 a 13 h i 
de 17 h a 19.30 h.

- Si finalment no feu ús de la vostra entrada, us 
preguem que ho comuniqueu al correu cultura@
castellarvalles.cat per tal de poder alliberar la lo-
calitat i que una altra persona la pugui utilitzar. 

Manteniu-vos-en informats a través del web 
www.castellarvalles.cat.

MESURES 
SANITÀRIES 

La Festa Major 2021 està condicionada als nous pro-
tocols d’activitats i esdeveniments culturals apro-
vats per la Generalitat de Catalunya des del Procicat. 

Per fer front a la propagació 
de la Covid-19:

- L’ús de la mascareta 
   és obligatori.

- Recordeu que en tots els espais cal mantenir la 
   distància de seguretat entre persones.

- Eviteu les aglomeracions.

- Renteu-vos les mans sovint, trobareu gel 
   hidroalcohòlic als accessos de les activitats. 

- No està permès menjar, beure ni fumar dins dels 
   espais delimitats com a espais d’actuació.

- Arribeu als espais amb antelació per facilitar 
   l’entrada esglaonada.

- Recomanem que porteu l’entrada 
   descarregada al mòbil.

Accessibilitat auditiva 
Els espectacles i actes indicats amb aquest símbol 
disposaran d’un servei de préstec de bucles magnè-
tics individuals, un aparell adreçat a persones sordes 
i amb discapacitat auditiva que porten audiòfons o 
implants coclears. 
Els espectadors el podran sol·licitar en adquirir les en-
trades dels espectacles a través de la web de l’Auditori.

Llengua de signes
El concert de Roba Estesa compta amb interpretació 
en llengua de signes.

Espais reservats 
Els actes i espectacles disposaran d’espais reservats 
per a cadires de rodes.
Preguem que respecteu la reserva d’aquests espais 
indicats en els patis de cadires.
Les persones amb mobilitat reduïda disposaran de la-
vabos adaptats en tots aquells espais oberts on tenen 
lloc activitats a l’aire lliure: escenari d’El Mirador, es-
cenari de la plaça de la Fàbrica Nova i el Nou Espai del 
carrer Osona.

Fira d’atraccions
De 18 h a 19 h la fira funcionarà sense música ni so-
rolls en atenció als infants, joves i adults amb TEA o 
hipersensibilitat sensorial.

Aprofito també per donar les gràcies al personal 
de l’Àrea Bàsica de Salut per aprofitar el marc 
de la Festa Major per organitzar una marató de 
vacunació contra la COVID-19 sense que cal-
gui cita prèvia.

Tenint present tots els condicionants d’en-
guany, crec que és molt oportú fer una crida a 
la ciutadania perquè respongui a participar de 
la Festa Major d’una manera cívica. Som molts 
conscients que detectem, també a Castellar, 
comportaments que no ens agraden. I no volem 
que aquests comportaments es reprodueixin de 
manera ampliada durant la Festa Major. 

Ara bé, no fer una Festa Major perquè hi ha una 
minoria, molt petita, de persones que no es com-
porta cívicament seria una injustícia per a tot el 
poble. Sobretot tenint en compte que l’any pas-
sat la vam haver d’anul·lar.
Per això, crec que és molt important alertar el 
conjunt de la població, però d’una manera més 
concreta les famílies i els joves, de la importàn-
cia de respectar la normativa.

Volem una festa major adaptada i cívica.
Bona Festa Major!
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La Medalla de la Vila d’enguany s’ator-
garà a la comunitat educativa de Cas-
tellar, per reconèixer la gran tasca que 
ha fet en el darrer curs, enmig d’un 
context incert de pandèmia. Així ho 
va decidir l’Ajuntament en ple, amb 
la unanimitat de tots i totes les regi-
dores, en la darrera sessió, la del mes 
de juliol, i a proposta de la Comissió 
d’Honors i Distincions. Segons va 
explicar el regidor d’Educació, Joan 
Creus, la medalla vol reconèixer “el 
miracle que els centres educatius 
hagin pogut funcionar i acabar el 
curs molt millor de com el vam co-
mençar”. “La comunitat educativa 
ha estat a un nivell brillant i aques-

Comunitat educativa, gràcies
La Medalla de la Vila d’enguany vol reconèixer la tasca realitzada pels 
centres educatius en el darrer curs, enmig d’un context incert de pandèmia

ta medalla està estretament lligada 
a l’atorgada l’any passat a la comu-
nitat sanitària”, va dir. “D’aquesta 
manera, els dos pilars de la nostra 
societat hauran rebut el reconei-
xement merescut” –recordem que 
l’any passat el màxim guardó es va 
atorgar al CAP. De fet, s’aprofitarà 
l’acte per atorgar també la medalla 
a la comunitat sanitària, ja que l’any 
passat no es va poder fer l’acte per 
culpa de la pandèmia.

Des d’Esquerra, la regidora 
Núria Raspall va repassar els obs-
tacles que s’han hagut de salvar 
aquest curs, “els de les mascaretes 
i els grups bombolla, per evitar el 
tancament dels centres i garantir 
l’educació presencial, fet que s’ha 
aconseguit perquè la comunitat 
educativa no ha estalviat esforços”. 
Des de Junts per Castellar, Esther 
Font va recolzar l’atorgament  de la 
Medalla: “Per a tota la vila ha estat 
un exemple com s’ha treballat des 
de l’educació, i voldria recalcar la 
gran lliçó que han donat els infants 
del nostre poble d’adaptabilitat i re-
siliència”. D’altra banda, Matías de la 
Guardia, regidor de Ciutadans. també 

 Cristina Domene

Un alumne abraça un professor el darrer dia de classe del curs 20-21. || C. DÍAZ

va agrair la feina a la comunitat edu-
cativa i a les famílies “en un context 
molt dur com el que ens ha tocat”. 

L’atorgament de la màxima dis-
tinció del municipi és el primer acte 
de Festa Major i és el l’element cen-
tral de la recepció institucional a les 
entitats del municipi. L’acte disposarà 
d’un servei de préstec de bucles mag-
nètics adreçat a persones amb disca-
pacitat auditiva. És necessari reserva 
d’entrades per accedir-hi.

reconeixements anuals

L’any 2016 es va reconèixer amb la 
Medalla de la Vila els comerços de 
Castellar amb més de 50 anys d’his-
tòria. L’any 2017, la màxima distinció 
del municipi va ser per a l’entitat Co-
lònies i Esplai Xiribec, coincidint amb 
elseu 50è aniversari. L’Institut Caste-
llar va rebre el guardó el 2018, l’any en 
què feia 30 anys. El 2019, la medalla es 
va lliurar a títol pòstum a Joan Alonso 
Casajuana, cap de la policia local entre 
el 1985 i el 2019. L’any passat, la medalla 
va ser per al CAP Castellar, que també 
rebrà el reconeixement en aquesta re-
cepció institucional perquè el 2020 es 
va suspendre la Festa Major. 

Dijous 9 de setembre,
20 h
Plaça d’El Mirador. En cas 
de pluja es farà a l’Auditori
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Tret de sortida amb Quim Masferrer

 Marina Antúnez

Divendres 10, 20.30 h
Benvinguda a la 
Festa Major
amb Quim Masferrer
Pl. de la Fàbrica Nova

Quim Masferrer s’encarregarà de 
donar la benvinguda a la Festa Major. 
Sota el títol Bona gent, Masferrer 
torna a aterrar a Castellar del Va-
llès, després que ja ho hagués fet el 
19 de març del 2021. La clau de Bona 
gent és que cada funció és diferent 
perquè els protagonistes de la fun-
ció no són els mateixos espectadors 
i espectadores. “Jo no sé qui em vin-
drà a veure ni què m’explicarà, ni 
què preguntaré jo”. Precisament, 
aquesta és la gràcia de l’espectacle. 

“No sé què passarà, però el que sí 
que sé és que passaran coses molt 
boniques, que riurem, que ens emo-
cionarem junts, que ens sorpren-
drem, que aprendrem. Per a mi, això 
ja és motiu suficient per seguir fent 
aquest espectacle”.
La proposta teatral està pensada 
d’una forma diferent als especta-
cles de format més habitual, amb 
un guió i la resta, el Bona gent  està 
ideat per generar comunió a través 
d’una improvisació. “Es tracta de 
fer una cosa única, que només pas-
sarà en aquell moment i en aquell 
lloc, només podrem viure-la els qui 
siguem en aquella funció, aquest 
és l’origen del muntatge”. Quan va 
plantejar la idea, a nivell de produc-
ció, Masferrer es va trobar incom-
près, “em van dir si estava boig”. No 
tenien clar que anés bé ni si la gent li 
explicaria res, “però vaig demanar 
que m’ho deixessin provar i ja hem 
fet moltes funcions”.  
Prèviament, no li ha fet falta do-
cumentar-se gaire sobre el nostre 
municipi perquè, com diu, “tinc els 
documentalistes més importants 
del món, que són la gent de Caste-
llar del Vallès”. Però en sap coses 
perquè també ha vingut moltes ve-
gades a actuar aquí. “Fins i tot, en 
els orígens del Teatre de Guerrilla, 
Castellar del Vallès va ser dels pri-
mers pobles que va confiar en nos-

L’actor Quim Masferrer s’ha prodigat als escenaris castellarencs en els darrers anys. En la imatge, una de les seves actuacions a l’Auditori Municipal de Castellar. || Q. PASCUAL

L’humorista donarà la benvinguda als castellarencs i castellarenques que enguany participen en la Festa Major 2021

TRAJECTÒRIA

Quim Masferrer és fill de Sant Feliu 
de Buixalleu, on va néixer un 22 de 
juny de 1971.  És actor i director de 
teatre, guionista, presentador de 
televisió i monologuista. Ha col·laborat 
i presentat diferents programes de 
televisió i ràdio a les cadenes de TV3, 
RAC 1 i Catalunya Ràdio. És el fundador 
de Teatre de Guerrilla, l’any 1998. Ha 
dirigit i protagonitzat programes 
televisius i radiofònics per les cadenes 
catalanes TV3, RAC 1 i Catalunya Ràdio, 
i ha participat activament en altres 
programes conjuntament amb Albert 
Om (‘El club’, TV3) o Sílvia Cóppulo 
(‘El secret’, Catalunya Ràdio). Durant 
la temporada 2005-06 va participar 
en el programa de TV3 ‘Caçadors de 
bolets’. El 2006, Quim Masferrer va 
protagonitzar amb Teatre de Guerrilla, 
Carles Xuriguera, i Rafel Faixedas, el 
programa d’humor ‘Villaguerrilla’. A 
més, va ser el guionista i el presentador 
de la cerimònia dels III Premis Gaudí.
El setembre del 2013 va estrenar 
el programa ‘El foraster’, i va ser 
l’encarregat de presentar, amb Ana 
Boadas, les campanades de TV3 per 
donar la benvinguda el 2014. El 2014 
va presentar, amb Mònica Terribas, la 
Marató de TV3 contra les malalties del 
cor. Té una filla amb la seva parella, la 
periodista Xantal Llavina.

altres, quan encara no érem gens 
coneguts, quan érem una mica so-
nats. Recordo que vam actuar en 
un teatret petit”, afegeix Masferrer. 
L’actor se sent molt còmode als es-
cenaris, “a mi m’apassiona conèixer 
gent, tinc una gran sort perquè si no 
hi posés passió, no sortiria bé”. Re-
coneix que hi ha coses de les arts es-
cèniques que no provaria mai, “com 
fer de funambulista en un circ, o fer 
un musical”, però hi ha un espai on 
se sent molt còmode, i és explicant 
coses. “No sé si faig d’actor o de co-
municador, se’m fa difícil de dir, però 
crec que justament quan les coses 
costen de definir són interessants”.  
Masferrer es fixa molt en la gent, 
“parteixo del fet que tothom té una 
entrevista, tothom té coses inte-
ressants a dir. Hi ha un verb que 
m’apassiona i és compartir”. Com-
partim poc i hauríem de compartir 
més coses. Quan compartim, en surt 
beneficiat tant el que explica com el 
que escolta. “A mi m’encanta conèi-
xer els llocs a través de la seva gent”. 
El sector de les arts escèniques ha 
quedat tocat amb la Covid, així ho re-
coneix Masferrer. “Però, per sort, jo 
he pogut anar treballant. Vam parar 
quan tot es va tancar, però després 
hem seguit. Ens hem adonat que la 
gent té moltes ganes de riure, de 
fer volar la imaginació a través del 
teatre i de la cultura. Hem demos-

L’ACTUAL va poder parlar amb 
l’actor Quim Masferrer fa uns 
mesos perquè ens parlés de l’es-
pectacle ‘Bona gent’, que serà el 
tret de sortida de la nostra Festa 
Major 2021

trat que al sector ens hem posat les 
piles i que la cultura és segura. No 
podem tancar la cultura perquè ha 
estat clau.   
Durant la pandèmia va néixer el 
Moltes gràcies, que emana d’allà 
mateix que el Bona gent, “de les 
ganes de compartir”. El Moltes grà-
cies fins i tot el van fer a Alcarràs, 
amb confinament total. També es 
pot veure en línia. Es feia  dalt d’un 
escenari mòbil que passava pels 
carrers i també es podia seguir des 
de tot arreu gràcies a les noves tec-
nologies. 
Masferrer se sent molt afortunat 
de fer la feina que fa. “Mira que fa 
anys que faig aquesta feina i enca-
ra se’m posa la pell de gallina quan 
em diuen que les entrades s’han 
exhaurit, com va passar  a Caste-
llar el 19 de març. És molt fort que 
comprin una entrada per venir-te 
a veure a tu, i que una part del seu 
temps –que la vida és temps– el des-
tinin a venir a veure una cosa que 
he creat”. A ell l’emociona i no vol  
acostumar-s’hi, ho troba realment 
excepcional. “M’he sorprès moltíssi-
mes vegades. El component humà és 
sorprenent, que la gent comparteixi 
coses amb mi. Les persones som una 
caixa de sorpreses. El Bona gent va 
una mica més enllà de l’entreteni-
ment, va de compartir, i quan fem 
pinya som imparables”.    



05

Omplim les cadires

10, 11 i 12 de setembre,
21.30 h - 21.45 h - 22 h 
- 22.15 h - 22.30 h
Cinc projeccions cada nit a la 
façana de l’església
Carrer de l’Església

Una de les imatges de la proposta visual ‘El cant dels ocellots’ a l’església de Sant Esteve. || LL. CAMPMAJÓ

Ocellots a la façana neogòtica de Sant Esteve

  Cristina Domene

Què ens ha passat? Hem anat massa accele-
rats? Ja mirem els núvols prou estona?... Són 
les preguntes que ens plantegen des del conte 
visual i musical El cant dels ocellots, que ens 
proposa l’artista Lluís Campmajó i el seu equip.

Aquest mapping –projectat sobre la fa-
çana neogòtica de l’església de Sant Esteve– 
és una reflexió narrativa sobre el que ens 
està passant com a societat. “És una idea 
que vam començar a treballar en el confi-
nament, en què ens plantejàvem cap a on 
ha d’anar la societat. La primera premis-
sa, però, és saber sobre quina arquitectu-
ra es treballarà i en aquest cas, la façana 
de l’església és la que ens ha inspirat per 
fer el ‘video mapping’”, detalla el director 
Lluís Campmajó, expert coneixedor de la fa-
çana de la Catedral del Vallès, ja que no és el 
primer projecte que realitza en aquest edifi-
ci. El pregó del 2016 va ser digital, a la façana 
de l’església de Sant Esteve, i també va anar 
a càrrec d’ell. 

Tot i adoptar tecnologies emergents, 

‘El cant dels ocellots’ és un conte visual i 
musical que es presenta en forma de ‘mapping’ 
a la façana de l’església 

aquesta experiència parteix del dibuix en 
la seva essència. Una projecció amb mè-
todes tradicionals de dibuix animat a mà 
semblants a les dels primers mestres com 
Len Lye, Norman McLaren o Walt Disney. 
Un homenatge als pioners de l’animació en 
el cinema que es mulla en el ventall estètic 
del segle XX: és ple d’influències de la cultu-
ra pop global, gràfics gòtics i modernistes, 
traient suc a la sensualitat de la tipografia.

El cant dels ocellots és, també, un petit 
homenatge als musicals, un homenatge di-
recte a la col·laboració de Salvador Dalí amb 
Walt Disney en aquell fascinant moment 
Dumbo: el ball, rítmic i oníric, dels elefants 
a la mítica pel·lícula.

El resultat és un conte visual il-
luminant un tòtem de la comarca, una pro-
jecció arquitectònica que explora, amb força 
lúdica, un dels edificis més emblemàtics del 
Vallès. “La façana de Sant Esteve –amb el 
rosetó com a finestra a l’univers– esde-
vé així un gran mirall que ens interpel·la. 
Que ens pregunta per què volem anar tan 
lluny si no sabem anar a prop, que ens re-
corda que el món comença a la porta del 
teu veí i que reflexiona sobre la respon-
sabilitat individual en el bé col·lectiu. 
Ara més que mai”.

El projecte s’ha creat sota la direcció 
de Lluís Campmajó amb el guió de Plàcid 
Garcia-Planas. La música ha anat a càrrec 
de Berni Mora i els encarregats de l’anima-
ció 2D han estat Marc Calvet, Jaume Osman 
i Lluís Campmajó. Les veus que s’escolta-
ran a la història  són les de Bernat Garriga 
i Marta Rebordosa. Tot plegat compta amb 
el suport de l’equip tècnic de Baf.    
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Divendres 10, a partir 
de les 21 h
Concert de La Sra. Tomasa 
Nou Espai del carrer Osona
Organitza: Ajuntament i 
Vilabarrakes

 Rocío Gómez 

“Som un grup sense etiquetes, una mica canalles”

Imatge promocional del grup de La Sra. Tomasa, que actuaran divendres a la nit al Nou Espai del carrer Osona.  || CEDIDA

Música marinera i melodies folk amb bon humor

 R.G.

La nit de divendres arriba farcida de 
bon humor i de propostes joves i re-
frescants com El Pony Pisador, que 
pren el nom de la taverna i refugi 
predilecte que Tolkien va imaginar a 
El Senyor dels Anells. El nom ens ofe-
reix una idea de la filosofia d’aquest 
grup de folk. “El Pony Pisador som 
un grup de folk en el sentit menys 
ortodox de la paraula, però també 

som un grup de folk en el sentit més 
ampli de la paraula. En definitiva, 
el teu grup de folk de confiança”. 
D’aquesta manera es defineixen els 
membres d’El Pony Pisador, un grup 
de cinc joves de Barcelona  que bar-
reja música folk i tradicional d’ar-
reu del món. I ho fan amb un equili-
bri perfecte entre  sentit de l’humor  
i virtuosisme. L’aire despreocupat 
d’El Pony Pisador en directe és con-
tagiós i desperta el bon humor i les 
ganes de participar del públic de cada 
vila que visiten. En un concert seu es 
pot gaudir a parts iguals de melodies 
folk, harmonies vocals i jocs amb els 
espectadors en un ambient agrada-
ble per a totes les edats. 

Concretament, tres  anys  des-
prés  del  primer  disc autoeditat  
Yarr’s  i  Trons,  que  els  ha  portat  a  
fer concerts a Regne Unit, Alemanya, 
Holanda o els Estats Units, publiquen 
el seu segon  treball,  Matricular una 
Galera (Coopula,  2019).  Val a dir que 

cada concert és únic, ja que mai re-
peteixen repertori. Per a la presenta-
ció d’aquest nou disc, compten amb 
una secció rítmica de contrabaix, 
piano i bateria. De fet, el  segon  tre-
ball discogràfic  d’El  Pony  Pisador  
proposa  un  viatge  pel  món  a tra-
vés  de  la  música  marinera i les me-
lodies folk, amb influències  que van 
des del swing a l’havanera, passant 
per les danses búlgares o el heavy 
metal. Tot plegat, amb esperit pira-
ta i tonades que conviden a brindar, 
a somriure a tort i a dret per com-
partir la bonança marinera i els re-
cords dels bons estius.

 El Pony Pisador es reivindiquen 
com el primer grup de la Península en 
cantar sea shanties, és a dir les can-
çons de treball marineres, i l’únic en 
actuar en festivals internacionals del 
gènere. També han explorat i combi-
nat gèneres com el yodel, fins i tot cre-
ant la primera cançó de yodel en ca-
talà, o els cants harmònics tuvans.  

· Tot i la pandèmia, ha estat un 
estiu mogut, amb molts concerts 
i col·laboracions.
Hem fet concerts, però un percen-
tatge més petit del que hauríem fet 
qualsevol altre estiu. És el que els ha 
passat a molts grups com el nostre. 
No som ni de petit format ni de gran 
format, som en terra de ningú. Hem 
pogut salvar l’any, estem sobrevivint. 
Per fer-ho, hem de treballar d’altres 
coses, però no deixarem mai de llui-
tar per La Sra. Tomasa. És el nostre 
projecte de vida. Som una família, són 
el meu grup d’amics. Fa més de vuit 
anys que va néixer el grup, i som gai-
rebé els mateixos membres.

· Heu sabut reinventar-vos per 
tirar endavant. Quina és la clau?
Hem estat molt actius, hem inten-
tat fer moltes coses, però la veritat 
és que aquests dos últims anys han 
estat molt durs. Ens ha tocat el rebre. 

Imatge promocional d’El Pony Pisador. || CEDIDA

Divendres 10, a partir 
de les 21 h
Concert d’El Pony Pisador 
Nou Espai del c. Osona
Organitza: Ajuntament i 
Vilabarrakes

L’ACTUAL entrevista Pau Lobo, 
líder de la banda La Sra. Tomasa, 
un dels caps de cartell de la Festa 
Major. La banda presentarà el seu 
últim disc, ‘Alegre pero peligroso’, 
amb un directe vibrant i festiu.

El 21 de febrer del 2020 vam publicar 
el nostre tercer disc i teníem previst 
que la gira comencés el 21 de març. 
Teníem dates tancades per tota Es-
panya i també fora.  Una setmana 
abans ens van confinar i tot se’n va 
anar en orris. Tot el que havíem pre-
parat durant un any va quedar atu-
rat. Durant aquells mesos vam deci-
dir posar en marxa altres projectes, 
com per exemple portar a la gran 
pantalla la música. Vam decidir fer 

un concert al cine, perquè els cinemes 
estaven oberts i els festivals tancats. 
El 2019 vam gravar amb El Colectivo 
diversos concerts, i això es va trans-
formar en La historia se repite (live 
sessions show), que es va projectar 
als cinemes. Va ser una altra manera 
de consumir música en semidirecte.

· Són moments en què la col-
laboració entre grups és més im-
portant que mai?

En el nostre cas, el 2017 va néixer 
el projecte de El Colectivo, amb qui 
vam fer els concerts Live Sessions. 
Sempre hem col·laborat amb artis-
tes emergents i amb amics, i al final 
això es va transformar en El Colecti-
vo. El 2019 vam repetir els concerts, 
i és el que vam portar a la gran pan-
talla. Després el Festival Más  y Más 
ens va donar l’oportunitat de repe-
tir-ho al Teatre Coliseum, de tor-
nar-nos a trobar dalt de l’escenari. 

El projecte El Colectivo neix de la 
dita “la unió fa la força”.

· Heu modificat el format del 
concert per adaptar-vos a la 
normativa de prevenció de la 
Covid-19?
El nostre últim disc Alegre pero pe-
ligroso, és més madur, amb can-
çons més tranquil·letes i aptes 
per a tots els públics. Això ens 
permet adaptar el directe. Te-
nint en compte que som un grup 
canyer, el concert serà modera-
dament mogut. El fet que el pú-
blic estigui assegut, amb la mas-
careta, ens afecta perquè nosal-
tres recorrem molt a la connexió 
amb la gent. No pots veure si can-
ten, si criden, si somriuen. 
  
· El concerts de La Sra. Tomasa 
sempre són una festa. Això és el 
que trobarem a la Festa Major?
Som un grup sense etiquetes, una 
mica canalles, i fem el que ens dona 
la gana. La intenció és sempre pas-
sar-ho bé. Sabem quina és la situa-
ció, i tothom sap quins problemes 
té a sobre. És per això que inten-
tem que els concerts siguin una 
festa, per evadir-se, perquè ningú 
necessita que li recordin les seves 
cabòries. Això sí, el nostre especta-
cle està musicalment molt cuidat i 
oferim qualitat dalt de l’escenari. 

· Quins són els projectes de 
futur del grup?
Tenim la necessitat de parar una 
mica. Aquesta tardor tenim algu-
nes dates de concerts confirmades, 
però després la nostra intenció és 
tancar-nos a l’estudi per fer música 
nova, per tornar a connectar amb 
la música, sense pretensions. 
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Blues, folk i rock amb Firewood 
Band i els teloners Nothing Re 

Jazz de 
qualitat, 
per 
divendres

Dissabte 11, 19 h
Concert acústic de 
Firewood Band i 
actuació prèvia de 
Nothing Re
Auditori Municipal

Pep Coca és el contrabaixista de 4/4 Gats.  ||  CEDIDA

 M. Antúnez

A les 19 hores del dissabte dia 11, coin-
cidint amb la Diada Nacional de Cata-
lunya, s’ha previst un concert de Fi-
rewood Band, que aniran precedits 
dels teloners castellarencs Nothing 
Re. La banda Firewood Band va néi-
xer l’any 2017 per part dels músics Ja-
vier López i Quim Aguasca. “La nos-
tra idea va ser fer un grup de folk, 
rock, flues, molt centrat en els anys 
70, amb inflències de Gary Clark, 
Susan Terski, NeilYoung, etc.”, diu 
Aguasca.

La formació actua en format 
elèctric i en format acústic. “A Cas-
tellar, dissabte que ve, el que propo-
sem és el format acústic, perquè cre-
iem que l’Auditori Municipal és molt 

bon lloc per aquest format”. 
El grup interpretarà versions 

del que és el seu primer disc i també 
altres temes del disc que estan prepa-
rant i que preveuen publicar al desem-
bre. Una de les peces que més sona és 
el seu primer single, “Twenty dollars”. 
Al directe, hi haurà dues guitarres 
acústiques, dues veus, una bateria, 
un baix, i al piano els acompanya 
Azorin Fenoll. “També hi haurà una 
altra sopresa, Marc Sans tocarà dos 

Els components del grup Firewood Band, que actuen dissabte.  || CEDIDA

temes amb el saxo”. 
Firewood Band són un grup 

vocal que canta en anglès, i algun 
tema en castellà. “Quan cantes amb 
el teu idioma, la gent rep més direc-
tament la lletra i nosaltres hi donem 
molta importància, a la lletra”. 

El públic que vulgui assistir a 
aquest concert haurà de fer reserva 
prèvia de cadira, restar assegut, por-
tar mascareta i mantenir la resta de 
mesures de seguretat. 

Divendres 10, 
22 h
Concert de jazz 
amb 4/4 Gats
Plaça d’El Mirador

Els 4/4 Gats, “que rebem 
aquest nom pel compàs més 
comú del jazz i de la música 
moderna”, segons diu el con-
trabaixista Pep Coca, inter-
pretaran diversos estàndards 
del jazz, temes originals de sa-
xofonistes tenors i composici-
ons de Dani Rambla, el pianis-
ta del quartet, juntament amb 
Oriol Cot a la bateria, Pep Coca 
al contrabaix i Vitalik Badri al 
saxo tenor. Tot i no ser un con-
cert vocal, “sí que tindrà molt 
de ritme”. Aprofiten un reper-
tori que beu del jazz dels anys 
60, quan aquest estil ja no es ba-
llava com als anys 30. 
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Nit de versions al carrer Osona

 Rocío Gómez 

Dissabte 11, 21 h
Concert de La Banda del 
Coche Rojo i CE1NO
Nou Espai del carrer Osona
Organitza: Ajuntament i 
Vilabarrakes 

· Hi ha molts grups de versions. 
Què carateritza La Banda del 
Coche Rojo?
Som una banda molt contudent a l’es-
cenari, l’espectacle està molt treba-
llat. És un concert pensat per pas-
sar-s’ho bé. Toquem temes que van 
des del pop, fins al rock, reggaeton, 
tecno, cançons de mestissatge... El 
concert va de menys a més. Comen-
cem d’una manera més tranquil·la. 
Som un grup molt sòlid.

· Com serà el concert de Festa 
Major de Castellar?
L’essència de l’espectacle és la matei-
xa de sempre, però tenim en compte 
que el públic està assegut. La gent té 

ganes de festa, d’expressar-se i de ba-
llar. La gent s’ho passa bé, amb una 
mica de contenció, perquè les can-
çons conviden a ballar. En referència 
al repertori, la gràcia és que toquem 
coses molt diferents que permeten 
que cadascú celebri més unes can-
çons que unes altres. La part tecno 
acostuma a funcionar molt, i la de 
reggaeton també. La part de grups 
catalans que fem amb un mix de 
Txarango, Doctor Prats o Catarres, 
també té molt d’èxit. Convido que la 
gent ens acompanyi perquè com més 
serem més riurem! S’ho passaran bé 
tiguin l’edat i els gustos que tinguin. 
Podran oblidar-se de tots els proble-
mes d’aquest any i mig.

· Una de les estrelles del xou és la 
Pantera de Cubelles, la cantant 
de la Banda de Coche Rojo.
Només per veure-la a ella, i escol-
tar-la, ja paga la pena venir. Canta 
molt bé, és molt carismàtica i di-
vertida, i la resta del grup intentem 
acompanyar-la.

· Heu pogut salvar l’estiu quant a 
concerts i recuperar-vos de l’any 
passat?
La situació ha millorat si ho compa-
rem amb l’any passat, però som lluny 
de la xifra de concerts d’altres anys. 
En comparació al 2020 que va ser un 
drama, el 2021 l’estiu ha anat millor.

· Què necessita el sector de la mú-
sica per reactivar-se?

Imatge promocional del grup de versions La Banda del Coche Rojo. || CEDIDA

La Banda del Coche Rojo fa parada a Castellar amb un repertori ple de cançons per escalfar la nit de dissabte 

REGGAETON I TRAP CASTELLARENC AMB CE1NO 

CE1NO  és un grup emergent de música 
urbana que compta amb quatre joves 
de Castellar del Vallès. Els seus noms 
artístics són: Makakokain, LilBig, 
LilMore i ElPerinsky. La seva música 
barreja trap, dancehall, reggaeton i  
R&B, i combinen el català, l’anglès i el 
castellà en les seves cançons. El seu 
primer disc porta per títol  ‘Una vida’ i 
consta de sis temes que intenten ex-
plorar diversos estats d’ànim. La jove 
banda de música urbana ha apostat 
de valent per aquest projecte artístic 

L’administració pública no ha estat 
gaire hàbil, perquè tant les ajudes 
com la suspensió d’actes no ha estat 
del tot clara. S’hauria d’haver agilit-
zat i fer-ho més fàcil per ajudar mi-
llor els músics i els artistes.   

trajectòria

Amb uniforme de feina blau i ver-
mell i el motor revisat, La Banda del 
Coche Rojo torna a girar per Cata-
lunya amb la ITV passada, liderats 
pel carisma i la solidesa de la seva 
cantant, la Pantera de Cubelles. 
Bufen nous aires al panorama mu-
sical i aquesta nova brisa es deixa 
sentir en el repertori de La Banda 
del Coche Rojo, que aposta per mú-
siques que connecten amb les noves 
generacions. Des del reggaeton més 
caribeny fins a la música en cata-
là del moment, passant pel techno, 
l’ska o el pop de diva i, això sí, amb 
alguna concessió a la patxanga i 
els èxits de dècades passades. Per 
exemple, sonaran a la Festa Major 
cançons d’Alaska, Ska-P i Sergio 
Dalma, però també d’Ed Sheeran, 
Bad Bunny, Pitbull, Jennifer López, 
La Pegatina, Queen, Morat, Gigi 
d’Agostino, Gloria Gaynor o Brit-
ney Spears, entre d’altres. Serà 
una passejada per un bon grapat 
de cançons que de ben segur for-
men part de la banda sonora dels 
estius de diverses generacions. Cal 
destacar que La Banda del Coche 
Rojo va guanyar el premi ARC 2016 
al millor grup de versions.  

L’ACTUAL entrevista Pep Cols, 
membre del grup de versions La 
Banda del Coche Rojo, que visiten 
Castellar amb espectacle i reper-
tori renovat per encendre aquesta 
nit de Festa Major.

que va fer les primeres passes a través 
de les xarxes socials i de la plataforma 
YouTube. Les seves primeres cançons 
són tota una declaració d’intencions: 
‘Tony Montana’, ‘Grandiós’, ‘Ara ho 
som’, ‘Bentley’, ‘Temps perdut’ i 
‘Atuendo’. Una compilació de música 
per ballar a través de les experiències i 
les aspiracions d’aquest grup castella-
renc. De fet, el nom de CE1NO sorgeix 
de la línia C1 de la Vallesana que per a 
ells és un transport que identifica la 
vila de Castellar del Vallès.
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Dilluns 13, 19 h 
Concert-Cabaret-Circ
Espectacle Violeta
Plaça Catalunya

Un moment de l’espectacle ‘Violeta’ amb dos acròbates a la roda Cyr.  || IMAGINARIUS

‘Violeta’, un espectacle cabaret
musical que dibuixa històries

  Cristina Domene

Violeta és un espectacle conjunt del 
Col·lectiu La Persiana i el grup de mú-
sica Venancio y los Jóvenes de An-
taño, un concert-cabaret de gent que 
té ganes de gaudir d’una bona estona. 
Set acròbates enamorats de la mú-
sica en directe de Venancio y los Jo-
venes de Antaño i cinc músics espa-
terrats amb els acròbates provinents 
d’escoles de tot el món (Brussel·les, 
Lima, Londres o Barcelona). 

Durant l’espectacle, els acròba-
tes i els músics aniran ballant, tocant, 
cantant, fent figures impossibles per 
dibuixar històries davant del públic 
que, de ben segur, estarà bocabadat. 
Les perxes xineses, les rodes Cyr, el 
quadrant rus, l’escala d’equilibris i 
el trapezi fix aniran sortint a escena 
acompanyats dels sons evolvents de 

la guitarra, la trompeta, la percussió, 
el baix i les veus dels músics. Estrenat 
el 2014 al Trapezi de Reus, ha passat 
per les festes de la Mercè, Etnosur, 
la Fira de Circ de la Bisbal, el Festi-
val Internacional SESC de Circos de 
São Paulo (Brasil), el Festival Zanuzaj 
(Malta), la Bienal de Circ de Marsella 
i molts més festivals, teatres i festes 
majors de Catalunya, la península i 
França. De fet, Violeta va rebre els 
premis Zirkólika de Circ de Catalu-
nya 2014 al millor espectacle de circ 
de carrer i la millor música original.

És just citar els artistes que 
fan possible aquest espectacle sota 
la direcció de Joan Ramon Graell. 
Al Col·lectiu La Persiana tenim al 
Gris Juncà (trapezi fix), Asvin López 
(perxa xinesa), Tomeu Amer (escala 
d’equilibris), Sílvia Capell (roda cyr), 
Sergio González (roda cyr i perxa 
xinesa), Clara Prieto (perxa xine-
sa i corda), Jordi Serra (quadrant 
rus), Amanda Delgado (quadrant 
rus) i Debi Cobos (quadrant rus). La 
banda Venancio y los Jóvenes de An-
taño està  formada per Dani Alvarez 
(veu i composició), Joan Gil (guitarra 
i coros), Bernat Torras (percussió i 
coros), Gerard Cantero (baix i coros) 
i Leo Torres (trompeta).    

És un espectacle conjunt amb set acròbates del 
Col·lectiu La Persiana i els músics Venancio y los 
Jóvenes de Antaño
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“Reivindiquem des de la festa i l’alegria”

 Rocío Gómez 

Diumenge 12, 21 h
Concert de Roba Estesa i 
The Tyets
Nou Espai del carrer Osona
Organitza: Ajuntament i 
Vilabarrakes 

· Què veurem al concert de Festa 
Major d’aquest diumenge?
Estem molt contentes de poder tocar 
per fi una mica i de tornar al Vallès. 
Venim amb l’espectacle en directe  Do-
lors, un projecte que vam començar el 
2020, quan vam publicar l’EP, abans 
de la pandèmia. No el vam poder rodar 
gaire, i  això és el que hem fet durant 
l’estiu. A poc a poc ens hem acostumat 
al nou format de concert amb la gent 
asseguda i la mascareta, però  al prin-
cipi va ser difícil. Als nostres concerts 
necessitem notar l’energia del públic. 
És una relació horitzontal. Necessitem 
veure que la gent s’ho passa bé. Ens 
hem reinventat una mica per seguir 
compartint la nostra música., i que la 
cultura no pari.

· Dieu que feu folk ‘calentó’. A què 
us referiu ben bé?
És una etiqueta que ens vam posar al 
principi. Fa uns quants anys que som 
en aquest grup, des del 2011! Hem evo-
lucionat molt musicalment, i hem pas-
sat per diverses etapes i estils per no 
avorrir-nos. Hi va haver una època en 
què reivindicàvem molt la música folk, 
la sonoritat tradicional d’instruments 
com el violí i l’acordió. En aquell mo-
ment, l’etiqueta folk calentó volia rei-
vindicar el fet de portar allò tradicio-
nal, privat, a un espai públic i obert. 
Ara el folk ens queda una mica més 
lluny i estem explorant la música elec-
trònica, altres sonoritats. 

· Aquesta evolució també us ha 
portat a l’activisme feminista des 
d’una perspectiva festiva.
Roba Estesa va començar com un grup 
d’adolescents que es troben per pren-
dre algo, i a més fan cançons. Amb els 
anys hem anat passant per escena-
ris més grans, per festivals... Des del 
principi el grup tenia una perspectiva 
feminista, però amb els anys hem ad-
quirit més consciència política i hem 
reflexionat molt més sobre quin és el 
nostre paper dalt de l’escenari. Això 
ens ha fet tenir un discurs potent en 
els nostres concerts.

· El públic us ha acompanyat en 
aquest viatge?
Sí. El públic que teníem al principi era 

La banda de música urbana i folk, Roba Estesa, presentarà el seu últim EP ‘Dolors’ al Nou Espai del carrer Osona

NIT DE TRAP MEDITERRANI AMB THE TYETS

El trap i l’autotune són dos dels pilars 
que han fet que aquest duo del Mares-
me es coli a bona part de les festes ma-
jors i festivals de música de Catalunya 
que s’han celebrat aquest estiu. Amb 
un estil fresc i gamberro, amb lletres 
plenes d’humor que coquetegen amb 
la paròdia, van capbussar-se en el món 
de la música després d’una juguesca a 
les Santes de Mataró del  2018. Ara bé, 

molt familiar, d’entitats feministes amb 
les quals col·laboràvem molt. Gràcies 
al Premi Enderrock vam poder gra-
var un disc, i vam poder tocar en esce-
naris més grans. Els premis et donen 
molta visibilitat. El nostre públic ens 
ha acompanyat en aquest procés i n’es-
tem molt contentes.  

· Sou un grup que se sent molt cò-
mode en les festes majors?
Sí, per què tenim un discurs polític 
però el reivindiquem des de la festa i 
l’alegria. La festa és política, i és im-
portant prendre’n consciència. Jus-
tament en els espais d’oci nocturn es 
produeixen moltes agressions i algu-
nes dinàmiques que cal trencar.

· A l’escenari us acompanya una 
intèrpret de la llengua de signes. 
Sí, la Sandra participa en tots els con-
certs i va de bracet de la figura de la 
cantant. Es va posar en contacte amb 
nosaltres i ens va obrir un altre camp 
de conscienciació. Amb aquest gra-
net de sorra intentem fer els concerts 
més accessibles. Estem a favor de la 
inclusió social a través de la cultura, i 
des de Roba Estesa intentem fer una 
tasca de visibilització d’aquesta llen-
gua. Tant de bo a poc a poc l’oci noc-
turn i tota la cultura en general siguin 
més accessibles.

· Després de la gira de ‘Dolors’, 
preparareu nou disc o aprofita-
reu per fer un descans?
Estem preparant material nou. Hem 
aprofitat la pandèmia per compondre, 
per explorar noves maneres d’expres-

L’ACTUAL entrevista Clàudia Gar-
cia-Albea, membre de la banda de 
folk festiu i música urbana Roba 
Estesa, que presentarà el seu últim 
EP ‘Dolors’ aquest diumenge a la 
Festa Major de Castellar.

sar-nos, més metodologies de crea-
ció i sonoritats. Això s’ha traduït en 
un nou disc que presentarem a l’oc-
tubre en la Fira de la Mediterrània, i 
a partir d’aquí començarà una gira 
de concerts. Encara no podem dir el 
títol però sí que el concert de presen-
tació serà al desembre a la sala Apolo 
de Barcelona. Sempre havíem tocat a 
l’Apolo {2} i ens fa molta il·lusió tocar 
a la sala gran. Estem molt conten-

tes!  Reflexionant una mica, crec que 
es nota que el disc el vam començar 
a compondre durant el confinament. 
Totes les cançons apel·len a emocions, 
a la necessitat de sobreviure a un in-
cendi. Aquestes emocions, que són 
presents al disc, fan referència d’una 
manera o d’una altra a tot el que ha 
suposat per a nosaltres la pandèmia. 
Això sí, sempre amb un to festiu, sigui 
al disc o dalt de  l’escenari. 

trajectòria

Roba Estesa és un grup del camp 
de Tarragona que ha revolucionat 
el folk festiu. Tot plegat, a través de 
la fusió de música urbana i melodi-
es folk. La banda trepitja fort l’esce-
nari amb lletres que parlen d’apo-
derament femení, de les contradic-
cions quotidianes de l’ésser humà 
i de la celebració, per sobre de tot, 
de la vida. Després del seu primer 
treball Descalces, el 2016,  dos anys 
després  publiquen Desglaç, un disc 
que busca potenciar la lluita i la pre-
sència de la dona a gran escala i ex-
plicitar el poder d’una col·lectivitat, 
i que parla de l’alliberament de les 
dones i el gaudi d’aquesta lliber-
tat. Més de 250 concerts en els úl-
tims tres anys i gires per República 
Txeca, Dinamaca, Hongria i tot l’es-
tat espanyol han fet de Roba Estesa 
una les bandes amb més projecció 
internacional de l’escena catalana. 
El 2016 van guanyar el Premi Grup 
Revelació de la revista Enderrock, i 
el 2021 s’emporten a casa el Reco-
neixement Mare Terra dels XXVII 
Premis Ones Mediterrània. Just 
abans de l’esclat de la pandèmia, 
Roba Estesa va publicar un EP, Do-
lors, en què exploraven noves sono-
ritats més electròniques sense per-
dre el pols del folk, amb la voluntat 
de capbussar-se des d’un punt de 
vista festiu en les emocions i en els 
canvis. L’activisme feminista i la in-
clusió social a través de la cultura 
són les puntes de llança d’aquesta 
banda tarragonina que prepara nou 
disc per a la tardor. 

The Tyets no es casa amb ningú, i tot i 
que van sorgir a la vora del reggaeton 
en català, els últims ‘singles’ s’acosten 
al pop mediterrani més comercial. 
Faran parada a Castellar amb el seu 
segon treball discogràfic, ‘El Pipeig’ 
(Luup Records), un àlbum que compta 
amb la col·laboració d’artistes i grups 
consolidats com Ferran Palau, La 
Fúmiga o Els Amics de les Arts.
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Actes per la Diada 
Nacional de Catalunya 

Dissabte 11, 11 h
Acte institucional
Al peu de la senyera de la 
plaça Catalunya

L’11 de setembre se celebra la Diada 
Nacional de Catalunya. A Castellar 
del Vallès, des del 2017, l’Ajuntament 
fa la tradicional ofrena floral al peu de 
la senyera de la plaça Catalunya. L’al-
calde de Castellar, Ignasi Giménez, 
farà lectura d’un  manifest instituci-
onal amb motiu de la festa, instituï-

da  pel recentment constituït Parla-
ment de Catalunya l’any 1980, que va 
declarar-la festa nacional.

La CAL, l’ANC i partits com 
ERC i Junts per Castellar estan en-
llestint l’ofrena que faran al carrer 
de les Roques, davant de Cal Targa, 
la que va ser residència d’alguns es-
tius del president Lluís Companys. 
Està previst que l’acte compti amb 
la interpretació de l’himne de Cata-
lunya a càrrec de la violoncel·lista 
Laia Rocavert. 

A l’hora de tancament 
d’aquest suplement, encara no s’ha 
pogut precissar l’horari concret de 
les ofrenes.

 Jordi Rius

Torna la col·lecta anual 
contra el càncer 

Actes per 
al públic 
familiar 

 Cristina Domene

Com és habitual per Festa Major, la 
secció local de l’AEEC - Catalunya 
Contra el Càncer aprofitarà els dies 
de festa gran, quan més gent pas-
seja pel carrer, per realitzar la col-
lecta anual. Concretament els tro-
barem, per poder col·laborar amb 
la causa, el 10 i 11 de setembre, de 9 
a 13.30 hores, a la plaça del mercat i 
a la cruïlla del carrer Sala Boadella 
amb el carrer Hospital.

Enguany, sota l’epígraf “Càn-
cer i pobresa”, la iniciativa vol recor-
dar que podem canviar l’altra cara 
de la moneda i millorar la situació 
de pobresa que viuen els pacients a 
causa de la malaltia. I és que el càn-
cer empitjora la situació dels paci-
ents més vulnerables, perquè prop 
de 30.000 persones afectades a Es-
panya entren en risc d’exclusió cada 

La formació Ambauka presenta, el 
dia 4 de setembre a les 16 h, la pel-
lícula Ambauka i el fantasma Bubu-
bú. El film s’emetrà en streaming 
i es podrà veure a través d’aquest 
portal: https://ambauka.cat/FM-
CAstellar/. El dia 11 de setembre, a 
les 16 h, es repetirà la projecció. Qui 
vulgui conèixer el grup d’animació 
en directe podrà fer-ho a les 18 h, en 
un concert familiar amb la mateixa 
formació Ambauka a la plaça de la 
Fàbrica Nova. Ambauka presentarà 
l’espectacle De cap per avall. També 
s’ha previst la participació de la Colla 
Gegantera de Castellar. Oferiran una 
proposta de música 100% en direc-
te combinant sons i músiques popu-
lars i moderns.    || M. A.

Divendres 10 i 
diumenge 11, 
de 9 h a 13.30 h 
Plaça del Mercat i 
carrer Sala Boadella

any. El 58% veuen empitjorada la si-
tuació laboral per pèrdua de feina i 
ingressos i més de la meitat han as-
sumit una despesa mèdica de més de 
1.000 euros. Unes dades que l’AEEC 
- Catalunya Contra el Càncer vol re-
vertir amb #Acuerdocontraelcáncer.

Més de deu mil persones ja 
s’han adherit a aquest acord perquè 
tothom tingui les mateixes possibili-
tats per prevenir el càncer, viure amb 
ells i accedir als resultats d’investi-
gacions. Amb l’acord contra el càn-
cer “ens unim per eliminar les di-
ferències davant aquesta malaltia 
en un any en què tot ha estat més 
complicat, ja que la pandèmia ha 
agreujat la situació de vulnerabi-
litat prèvia en què ja vivien moltes 
persones amb càncer”.

Davant d’aquesta situació, 
l’AECC - Catalunya Contra el Càn-
cer fa una crida a les administraci-
ons públiques perquè ajudin a pal-
liar l’efecte d’aquesta crisi posant 
en marxa mesures concretes, i de-
mana a tota la societat que s’uneixi 
a l’acord contra el càncer.

També es poden fer donacions 
a través de Bizum amb el codi 11244 i 
el concepte Barcelona o enviant un 
SMS al 28014 AECC Barcelona. La 
donació serà d’1,20 €.  

Dissabte 4 i 11, 
‘Ambauka i el fantasma 
Bububú’ a les 16 h 
(streaming)

Dissabte 11,
concert d’Ambauka 
a les 18 h 
Plaça de la Fàbrica Nova
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DC. 8 DE SETEMBRE

Aplec de les Arenes
Festa de les marededéus 
trobades. Celebració del 80è aniversari de 
la portada de la Mare de Déu de les Arenes. 
Missa oficiada per mossèn Artur Boardman i 
mossèn Txema Cot.
Hora: 12 h
Lloc: ermita de la Mare de Déu de les Arenes
Org.: Amics Ermita de les Arenes

Presentació del llibre i inauguració de 
l’exposició de l’obra del pintor 
Domènec Triviño
Hora: 20 h
Lloc: Sala Violant Carnera del Centre d’Estu-
dis de Castellar – Arxiu d’Història
Org: Centre d’Estudis de Castellar – Arxiu 
d’Història

DJ. 9 DE SETEMBRE 

Recepció institucional a les entitats 
ciutadanes del municipi i lliurament de la 
Medalla de la Vila a les comunitats sanità-
ria i educativa  
Hora: 20 h 
Lloc: Pl. d’El Mirador. 
En cas de pluja es farà a l’Auditori 

DV. 10 DE SETEMBRE

Col·lecta Associació 
Espanyola contra el càncer
Horari: de 9 a 13.30 h
Lloc: Pl. Mercat / Mirador - 
c. Sala Boadella cantonada 
c. Hospital
Org.: Associació Espanyola contra el càncer
 
Taller familiar de Kapla
Horari:  de 17.30 a 19.30 h
Lloc: C. Sala Boadella (davant la Ludoteca i 
Biblioteca)
Org.: Ludoteca Municipal Les Tres Moreres 
 
Repicada general de 
campanes anunciant les festes i missa ves-
pertina
Hora: 20 h
Lloc: Parròquia de Sant Esteve i Capella de la 
Verge de Montserrat
 
Inauguració de l’exposició fotogràfica del 
concurs Joan Riera i entrega de premis
Hora: 20 h
Lloc: Local del Centre 
Excursionista (c. Colom, s/n)Org.: CEC
 
Benvinguda a 
la Festa Major 
Bona gent amb Quim 
Masferrer      
Hora: 20.30 h
Lloc: Pl. de la Fàbrica Nova

Mapping: 
El cant dels ocellots  
Hores: 21.30 h – 21.45 h – 
22.00 h – 22.15 h – 22.30 h 
Lloc: C. de l’Església
 
Concert amb 
La Sra. Tomasa i 
El Pony Pisador 
Hora: 21 h 
Lloc: Nou Espai del C. Osona 
Org.: Ajuntament i Vilabarrakes

Concert acústic de 
Firewood Band i actuació 
prèvia de Nothing Re  
Hora: 19 h 
Lloc: Auditori Municipal 
Miquel Pont

Concert amb Los Mucca 
i actuació prèvia de 
Petit & Comité   
Hora: 21 h   
Lloc: Pl. d’El Mirador
 
Projecció de Castellar Mon Amour: 
Un Passeig del Puig al Torrent, 
una producció de Dansa Parc     
Hora: 21.30 h
Lloc: Pista de la Pl. Catalunya
Org.: Dansa Parc
 
Mapping de Festa Major: 
El cant dels ocellots    
Hores: 21.30 h – 21.45 h – 
22 h – 22.15 h – 22.30 h 
(5 passis de 15 minuts)
Lloc: C. de l’Església

Concert amb La Banda del 
Coche Rojo i CE1NO   
Hora: 21 h
Lloc: Nou Espai del C.Osona 
Org.: Ajuntament i Vilabarrakes

DG. 12 DE SETEMBRE

Tast d’excursionisme  
Itinerari guiat i comentat per algunes 
de les masies de l’entorn de Castellar. 
Visitarem Can Puigverd, Can Sant Pere 
d’Ullastre, Can Casamada i Can Ametller, 
a més de conèixer dades d’altres masies 
per les quals no passarem.
Hora: 8 h
Lloc de sortida: Pl. Major
Org.: CEC
Hi col·labora: Centre d’Estudis de Castellar -
Arxiu d’Història

Bitlles: Tirada popular 
de la Festa Major
Hora: 10 h 
Lloc: Pistes municipals de 
bitlles catalanes
Org.: Club Bitlles 
Castellar del Vallès

Torneig de bàsquet 
Horari: de 10 a 13 h
Lloc: Pavelló Puigverd
Org.: CBC

Tastet d’hoquei i 
partits d’exhibició
Horari: de 10 a 13 h i 
de 17 a 19 h
Lloc: Pavelló Dani Pedrosa
Org.: Hoquei Club Castellar

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

Street Market Castellar
Fira comercial 
Horari: de 10 a 20.30 h 
Lloc: Pl. d’El Mirador
Org.: Comerç Castellar
Hi col·labora: Ajuntament
de Castellar

Concert de Jazz: 
4/4 GATS 
Hora: 22 h
Lloc: Pl. d’El Mirador 

DS. 11 DE SETEMBRE

Col·lecta Associació 
Espanyola contra el càncer
Horari: de 9 a 13.30 h
Lloc: Pl. Mercat / Mirador - 
C. Sala Boadella cantonada 
C. Hospital
Org.: Associació 
Espanyola contra el càncer

Tast de marxa nòrdica  
Entrenament guiat d’aquesta modalitat 
esportiva. Durada aproximada 2 hores.
Informació, consells i beneficis que aporta 
la pràctica de la marxa nòrdica més una 
sortida per un itinerari urbà de 15 minuts 
guiat per una monitora. Grups de 10 persones.
Hora: 10 h
Lloc d’inici: Local del Centre 
Excursionista (C. Colom, s/n)
Org.: CEC

Campionat popular 
de tennis taula  
Activitat oberta a tots els castellarencs 
i castellarenques, especialment als 
infants menors de 12 anys i de 
12 a 16 anys
Horari: de 9 a 13 h
Lloc: Espai Tolrà
Org.: Associació Amics Tennis 
Taula Castellar
 
SCALEXTRIC: Jornada de portes 
obertes i tastet de SLOT 
Horari: de 9.30 a 13 h
Lloc: Local social de Budellets. C. Osona 14, 
a sobre de les oficines de Motor Sport
Org.: Budellets Slot Club

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

Acte institucional amb 
motiu de la Diada Nacional 
de Catalunya
Hora: 11 h
Lloc: al peu de la senyera de 
la plaça Catalunya

Pintacarrers
Horari: d’11 a 14 h
Lloc: Pl. Francesc Macià i 
Pl. Llibertat
Org.: Colònies i Esplai Xiribec 

Estrena de la pel·lícula 
Ambauka i el 
fantasma Bububú
Descobreix el grup de 
música familiar de Festa Major!
Hora: 16 h
Enllaç: 
https://ambauka.cat/FMCastellar/

Concert familiar 
amb Ambauka 
De cap per avall    
Amb la participació de la 
Colla Gegantera de Castellar
Hora: 18 h
Lloc: Pl. de la Fàbrica Nova

PROGRAMA
DE FESTA 

MAJOR 2021
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Ballada country de 
Festa Major     
Hora: 19.30 h
Lloc: Pl. Major
Org.: Amics del Ball de Saló

Concert popular de Festa Major 
amb la Cobla Orquestra 
La Principal de la Bisbal    
Hora: 19.30 h
Lloc: Pl. de la Fàbrica Nova 

Mapping de Festa Major: 
El cant dels ocellots  
Hores: 21.30 h – 21.45 h 
– 22 h – 22.15 h – 22.30 h 
(5 passis de 15 minuts)
Lloc: C. de l’Església

Concert amb Roba Estesa 
i The Tyets   
Hora: 21 h
Lloc: Nou Espai del c. Osona 
Org.: Ajuntament i 
Vilabarrakes

DL. 13 DE SETEMBRE

Espai Aventura’t 
Parc d’aventura amb tirolines, ponts, 
rocòdroms, jumping... per a nens i
nenes de més de 7 anys
Horari: de 10 a 13.30 h i de 17 a 19 h 
Lloc: Pl. Fàbrica Nova
Org.: Ajuntament

Juguem en família 
Espai de joc i moviment lliure i creatiu 
per a infants entre 1 i 6 anys a càrrec 
de la Cooperativa Tata Inti
Horari: de 10 a 13.30 h 
i de 17 a 19 h
Lloc: Espai Firal Espai Tolrà
Org.: Ajuntament

Concert - Cabaret- Circ: Violeta amb 
el Col·lectiu La Persiana i Venancio 
y los Jóvenes de Antaño 
Hora: 19 h
Lloc: Pl. Catalunya

Concert d’havaneres 
a càrrec de Les Anxovetes    
Hora: 20 h
Lloc: Pl. Mirador

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

Marató de vacunació 
contra la COVID-19
Si ets de Castellar i tens 12 anys o 
més... ja pots vacunar-te sense 
cita prèvia. Cal portar la targeta 
sanitària individual o document 
d’identificació
Horari: d’11 a 18 h
Lloc: CAP Castellar del Vallès 
(C. de Ripollet, 30)
Org.: Generalitat 
de Catalunya

Sardanes amb la Cobla 
La Principal de la Bisbal  
Hora: 11.30 h
Lloc: Jardins del Palau Tolrà
Hi col·labora: ASAC 

Ofici solemne en honor de Sant Esteve, 
patró titular de la Parròquia
Veneració de les relíquies i cant dels goigs
Hora: 12.15 h
Lloc: Església de 
Sant Esteve
Org.: Parròquia de 
Sant Esteve
 
Baralla d’aigua
Baralla d’aigua entre els assistents 
a l’acte amb globus, pistoles d’aigua, galledes...
Hora: 12 h
Lloc: Pl. Catalunya
Org.: Associació de 
Bombers Voluntaris de 
Castellar del Vallès

Día de la Danza: LUXURIA, nou 
espectacle de Barcelona Flamenco 
Ballet sota la direcció de David Gutiérrez
Hora: 12 h
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont 
Org.: Aires Rocieros
Aforament limitat. Reserva prèvia a 
la casa d’Andalusia
al 669 770 954 o 
airesrocieroscastllarenc@gmail.com 

Ballada popular de 
Ball de Gitanes i Ball 
de Bastons   
Hora: 18.30 h
Lloc: Pl. Major
Org.: Ball de Gitanes i 
Ball de Bastons de Castellar del Vallès

DS. I DG. 18 I 19 DE 
SETEMBRE

Cloenda Festa Major 2021 
19a Trobada de Tardor al Puig de la Creu
Activitats diverses al Puig de la Creu,
 emmarcades en la Trobada de Tardor
Diversos horaris
Lloc: el Puig de la Creu
Org.: Amics del Puig de la Creu

FIRA D’ATRACCIONS
DEL DJ. 9 AL DL. 13 DE 
SETEMBRE
Horari: de 18 a 00.30 h
Lloc: Instal·lat al costat de les pistes 
d’atletisme (entre ronda de Tolosa i c. Olot)

 De 18 a 19 h la fira funcionarà sense mú-
sica ni sorolls en atenció als infants, joves i 
adults amb TEA o hipersensibilitat sensorial

EXPOSICIÓ DE L’OBRA 
DEL PINTOR DOMÈNEC TRIVIÑO
DEL 9 AL 22 DE SETEMBRE
Horari: de dilluns a divendres de 17 a 19 h
Lloc: Sala Violant Carnera del Centre 
d’Estudis de Castellar – Arxiu d’Història
Org.: Centre d’Estudis de Castellar – 
Arxiu d’Història

EXPOSICIÓ DE COL·LECCIONISTES 
DE CASTELLAR
DE L’11 AL 13 DE SETEMBRE
Horaris: dies 11 i 12, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h;
dia 13, de 10 a 13 h
Lloc: Espai Sales d’El Mirador 
(accés per pl. Major)
Org.: Cercle de Col·leccionistes de Castellar 

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA DEL CONCURS 
JOAN RIERA 
DEL 9 AL 29 DE SETEMBRE
Horaris: dilluns, dimecres i 
divendres de 19 a 21 h, 
excepte els dies 11, 12 i 13 (Festa Major) que 
l’horari serà de 12 a 14 h i de 18 a 20 h.
Lloc: Local del Centre Excursionista 
(c. Colom, s/n)
Org.: CEC
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Dimecres 8,  
12 h
Ermita de la Mare de 
Déu de les Arenes
Organitza:
Amics de l’Ermita de 
les Arenes

Dissabte 11,  
21.30 h
Projecció de ‘Castellar 
mon amour: un passeig 
del Puig al Torrent’
Dansa Parc 
Pista de la plaça de 
Catalunya

Diumenge 12,  
12 h
‘Luxuria’, de Barcelona 
Flamenco Ballet
Aires Rocieros 
Castellarencs
Auditori Municipal
Reserva prèvia al 
669770954

 Marina Antúnez

80 anys de la portada de la Verge 
fins a l’Ermita de les Arenes

Aquest any, a més de celebrar la 
Festa de les Marededéus Trobades, 
els Amics de l’Ermita de les Arenes 
també celebren que fa 80 anys de la 
portada de la imatge de la Verge de 
Sant Feliu a les Arenes, l’any 1941. 
“No ho vam poder celebrar en la 
data concreta, el dia 14 d’abril, per 
culpa de la pandèmia”, diuen des de 
l’entitat. Per això, s’ha postposat fins 
aquest 8 de setembre.

S’ha previst la presència de l’al-
calde de la vila, Ignasi Giménez, la 
regidora de Cultura, Joana Borre-

go, a més dels responsables del Parc 
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

En motiu d’aquesta gran cele-
bració s’han fet uns goigs molt espe-
cials que commemoren els 80 anys, 
molt bonics. “En aquests goigs hi ha 
dibuixades totes les ermites i cape-
lles del terme municipal de Caste-
llar del Vallès”, expliquen els Amics 
de les Arenes. Al costat d’aquests 
goigs hi ha una sanefa de roses –ja que 
la celebració s’havia de fer a l’abril, 
prop de Sant Jordi– i també perquè 
aquestes eren unes flors que agra-
daven molt a Roser Lleixà, la caste-
llarenca que els va inspirar i que ens 
va deixar recentment. 

A més, “també regalarem un 
llibret que vam fer amb l’Ajunta-
ment, es tracta d’una reproducció 
que s’ha recuperat d’un llibret que 
l’Ajuntament va editar en motiu de 
la primera”. Els obsequis s’entrega-
ran degudament guardats dins d’una 
carpeta, acabada la missa.

Aquesta, que serà oficiada per 
Txema Cot, el mossèn que se’n va, i 
el rector entrant, Artur Boardman, 

tindrà lloc a l’exterior de l’ermita. En 
finalitzar la missa es farà un obsequi 
al mossèn Txema Cot. A l’ofici, també 
seran presents el propietari Lluís Va-
lero i Meri Pi de la Serra, germana del  
cantant Quico Pi de la Serra i futura 
propietària de l’Ermita de les Arenes. 

Tot i que enguany no hi haurà 
havaneres, els Amics de les Arenes 
sí que han previst una exposició que 
recull entre 8 i 10 fotografies de gran 
format, en un plafó, on es pot apre-
ciar el moment en què es va portar 
la verge de Sant Feliu a les Arenes, 
el 14 d’abril de 1941.

Val la pena afegir que, al pont 
del Turell, per on va pasar la Verge, 
també hi havia moltes processons 
que s’aturaven, al costat d’una gran 
creu de fusta. Gràcies a la recerca 
d’Albert Antonell i Joan Castells, s’ha 
pogut saber que el motiu d’aques-
ta creu  es remet a la batalla que va 
tenir lloc a Catafau, coneguda com 
el foc de Catafau, de l’any 1875, entre 
els carlins i les forces locals. Sembla 
que ferits i morts es feien baixar fins 
a aquest punt del pont.  

Reposició de la Verge de les Arenes, el 13 d’abril del 1941, procedent de Sant Feliu del Racó. || CECV-AH. FONS: JORDI GARRÒS

Principal de la Bisbal, una indispensable de Festa Major

 Marina Antúnez

La Cobla Orquestra la Principal de la 
Bisbal, dirigida per Francesc Cassú i 
Jordi, compta amb quatres veus (dues 
masculines i dues femenines) i una 
dotzena de músics, a més d’un equip 
tècnic humà.

Aquesta famosa formació em-

pordanesa es va crear l’any 1888 a la 
ciutat de la Bisbal d’Empordà, reco-
llint la saba i l’experiència de cobles 
més antigues. Ha estat guardonada en 
tots els certàmens en quèha pres part.

La Principal de la Bisbal és con-
ceptuada, ara per ara, com la prime-
ra cobla dels Països Catalans, sobi-
rana indiscutible de places i aplecs, 
i una de les nostres institucions més 
prestigioses. A causa de la seva gran 
anomenada, la seva presència en les 
sales de concerts, aplecs i festes ma-
jors de més entitat és indispensable.

Aquest espectacle compta amb 
un servei de préstec de bucles mag-
nètics individuals, un aparell adreçat 
a persones sordes i amb discapacitat 
auditiva. Els aparells es poden sol-
licitar en adquirir l’entrada.  La Cobla Principal de la Bisbal.  || CEDIDA

Diumenge 12, 19.30 h
Concert popular de Festa 
Major amb la Cobla 
Orquestra la Principal de la 
Bisbal
Plaça de la Fàbrica Nova

La dansa també 
protagonitza la festa

Una de les passades actuacions d’Aires Rocieros a l’Auditori Municipal. || ARXIU

La Festa Major d’enguany també tin-
drà activitats centrades en a dansa, 
una disciplina que es podrà gaudir en 
dos estils diferents.

D’una banda, l’escola de Dansa 
Parc oferirà una projecció de dansa 
clàssica, filmada a diversos indrets 
emblemàtics del municipi i que comp-
ta amb la participació de tot l’alumnat 
de l’escola. S’ha titulat Castellar mon 
amour: un passeig del Puig al Torrent i 
es podrà veure a la pista de la plaça de 
Catalunya. Caldrà fer inscripció prèvia.

D’altra banda, l’entitat Aires Ro-
cieros Castellarens ha programat una 
activitat que ha titulat  Día de la Danza, 
i que comptarà amb la participació de 
la Barcelona Flamenco Ballet amb el 
nou espectacle Luxúria, dirigit per 
David Gutiérrez. També hi participa-
rà el Grupo de Flamenco de la Casa 
de Andalucía de Castellar del Vallès.

L’acte tindrà lloc el dia 12 de se-
tembre, a les 12 del migdia, a l’Audito-
ri Municipal Miquel Pont. A causa de 
la Covid-19, l’aforament és limitat i, 
per tant, caldrà fer inscripció prèvia 
a través del telèfon 669 77 09 54 o bé 
al correu airesrocieroscastellarenc@
gmail.com.  || M. A.
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Quan la Sara Montiel era l’estrella i la 
cultura popular s’estenia als carrers
L’ACTUAL fa un repàs a la programació 
de festes majors de fa 40, 30 i 20 anys, en 
què es pot veure l’evolució del format

  Jordi Rius

A dalt, una imatge dels anys 70 de Sara Montiel i a sota el líder de Los Rebeldes, Carles Segarra, fent la lectura del pregó . || ARXIU

El concessionari Seat-Fiat Autotodo 
Castellar anunciava a doble pàgina al 
programa oficial de la Festa Major de 
1981 les novetats  de models: els Seat 
127, 131 i el Ritmo i el Panda, mentre 
que el concessionari Citroën anunci-
ava la novetat del Visa II. L’oficina de 
la carretera de Sentmenat de Banca 
Catalana, el Banc d’Osca –del Grup 
Banc de Bilbao–,  el Banc Hispà Ame-
ricà, la Caixa d’Estalvis de Sabadell o 
la Caixa de Barcelona –totes avui dia 
desaparegudes– a més de La Caixa 
omplien les pàgines de publicitat del 
programa. Fa 40 anys, Castellar tenia 
cinema, el cinema Califòrnia, i propo-
sava per als dies de Festa Major les pel-
lícules Sissi, La Dama y el vagabundo, 
El vicari d’Olot i Superman II amb la 
corresponent emissió del NO-DO, la 
projecció del qual va ser obligatòria en 
totes les projeccions de pel·lícules fins 
el gener del 1976, tot i que es va poder 
mantenir voluntàriament fins al 1981. 
La desapareguda discoteca Saüc, del 
carrer Doctor Rovira, també s’anun-
ciava al programa, així com la Unió 
de Botiguers de Castellar, futur em-
brió de l’Associació de Comerciants 
de Castellar, amb el lema “La imatge 
de la millor compra”.

L’alcalde d’aleshores, Miquel 
Pont, proposava a la salutació del 
programa que “deixem de costat 
tot quant de circumstancial i ac-
cessori ens pugui dividir, i que so-
bresurti el que de comú ens uneix i 
així d’aquesta unió, puguem donar 
al nostre poble estimat tot quant li 
correspon i es mereix”. 

sara montiel, ventura i família pi-

carol

Quant al programa, el primer dia de 
Festa Major, el plat fort va ser la re-
presentació a l’envelat del vodevil 
Un piset amb entrada lliure de Michel 
André a càrrec de Trup 69 teatre que 
comptava amb la participació d’artis-
tes com Margarida Minguillon, Fran-
cesc Orella i Ricard Reguant. El 1981, 
l’11 de setembre encara no se celebra-
va la diada nacional de Catalunya. 
Els plats forts d’aquell dia van ser la 
presència de la reina del cuplé Sara 
Montiel amb l’espectacle Saritísima 
i el ballet Grup Zoom, que va portar 
l’empresari Ricard Ardévol. 
A la crònica del setmanari Forja del 
disabte 19 de setembre s’afirmava que 
l’espectacle “anà mitjanament bé, o 
sia, ni bé, ni malament, allò que vul-
garment solen dir ‘mig en plata, mig 
en quartos’”.

El matí de dissabte 12 hi va haver 
un col·loqui informatiu sobre la radi-
oafició, a càrrec dels diferents radio-
afeccionats de Castellar. El col·loqui 
es va retransmetre per tota la vila 
al 102.3 de la FM de Ràdio Castellar 
amb el desig que “esperem que tin-
gui molts oients al poble. Qualsevol 
receptor de ràdio que disposi de FM 
és vàlid”. La crònica del setmanari 
Forja apuntava que “segurament que 
la protagonista principal d’aques-
ta Festa Major ha sigut Ràdio Cas-
tellar. Qui més, qui menys tots els 
castellarencs l’han sintonitzada”. 

Aquell 12 de setembre, a la nit, hi 
va haver un gran ball amb l’Orquestra 
Girona i Rudy Ventura. Un clàssic de 
Festa Major, la cercavila de diumen-
ge amb l’Esbart Teatral, el grup Ball 
de Bastons i el Grup Terrabastall no 
podia faltar a la celebració. Al ball de 
Festa Major amb Hawai Grup i l’Or-
questra Caravana es va escollir l’he-
reu i la pubilla de Festa Major.  Dilluns 
14, s’anunciava un acte infantil amb la 
Família Picarol i un gran berenar in-
fantil en què els embotits eren “una 
gentilesa de V. Oliveras i M. Tort, i el 
tomàquet de Pere Cornella”. El ball 
també va ser el protagonista d’aquell 
dia perquè Andreu Castell i l’Orques-
tra Costa Brava posaven la rúbrica a 
la Festa Major després del gran cas-
tell de focs, que aleshores es feia da-
vant del col·legi Sant Esteve.

el líder de los rebeldes, pregoner

La festa major del 1991, ara fa tren-
ta anys, va coincidir amb la de Saba-
dell. El butlletí municipal Casa de la 
Vila ja advertia que això ja no passa-
ria l’any següent, ja que el regidor de 
Lleure de Castellar d’aleshores, Joan 
Ventura, havia parlat amb el seu ho-
mònim de Sabadell, que li confirma-
va que la Festa Major de la cocapital 
vallesana se celebraria el primer cap 
de setmana de setembre i no hi hau-
ria coincidència amb la de Castellar. 

Carles Segarra, cantant i líder 
de Los Rebeldes, va sortir al balcó 
de l’Ajuntament el 6 de setembre del 
1991 per llegir el pregó de Festa Major, 
“molt nerviós i quasi tremolant, a 
cent per hora, davant d’un cente-
nar de persones”, segons explica 
el butlletí municipal. Los Rebeldes, 
hores més tard, van protagonitzar 
el gran concert de rock juntament 
amb el grup Destranquis a la Nau de 
la Plaça Major. L’entrada per veure 
els dos grups de rock costava unes 
1.200 pessetes (no arriba al set euros). 
L’Orquestra Maravella, amb doble 
actuació –concert a la tarda i el ball 
de nit– va ser la protagonista del 7 de 

setembre. Los Rebeldes i l’Orques-
tra Maravella, els plats forts d’aque-
lla festa, eren la part més important 
del pressupost, que era d’uns 15 mi-
lions de pessetes –uns 90.000 euros.

 En aquella edició del 1991, 11 car-
rers i places participaven en la no-
vena edició del concurs de carrers 
engalanats. Cinc membres de la fe-
deració de carrers de la Vila de Grà-
cia va formar part del jurat. El carrer 
guanyador va ser el carrer Agustina 
d’Aragó, que estava decorat amb se-
qüències dels contes infantils més 
populars. El recorregut començava 
amb el conte La rateta que escombra-
va l’escaleta i acabava amb Els 3 por-
quets. El carrer Agustina d’Aragó es 
va imposar al carrer de les Bassetes, 
guarnit com un jardí, i al de Balmes, 

que reproduïa les diferents atracci-
ons d’un circ. El carrer Sant Sebas-
tià, convertit com el carrer del TBO, 
va ser el quart classificat,  i el carrer 
de les Roques, amb un engalanament 
que representava l’antic Egipte, va ser 
el cinquè. També van obtenir premi 
els carrers Sant Iscle, l’Obra Social, 
Francesc Layret, Sant Llorenç, Mina 
i Plaça Vella.

Els Bordegassos de Vilanova i 
la Geltrú eren els protagonistes de 
la Diada de 1991. La Festa Major es 
tancava amb el Grup Atopani de Tog, 
un  grup internacional d’Indonèsia –
el castell de focs, a càrrec de la Piro-
tècnia Igual, es va fer dos dies abans. 
Castellar encara no té tren, però du-
rant el cap de setmana d’aquell any hi 
va haver un tren urbà que feia un tra-

jecte d’anada i tornada a la plaça Ca-
talunya passant pel centre.

el rei baltasar al setembre

El 2001, al programa de mà de la 
Festa Major no quedava clar. Sim-
plement es deia que el protagonitza-
ria un membre de la reialesa. Un abri-
gat Baltasar va fer acte de presència 
al balcó de l’Ajuntament diguem-ne 
fora de temporada. L’edició del 2001 
va suposar l’estrena de nous escena-
ris del municipi com la plaça Euro-
pa, Can Carner o Sant Feliu del Racó.  
Fa 20 anys, la festa es va caracterit-
zar pel seu to eminentment solidari 
perquè es va celebrar una subhasta 
solidària d’obres d’artistes locals en 
benefici dels damnificats pels terra-
trèmols que van sacsejar El Salva-
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A dalt, a l’esquerra un detall del carrer Agustina 

d’Aragó que va guanyar el primer premi  dels carrers 

engalanats el 1991. Al costat, sortida de la patinada 

popular, una iniciativa del Club Hoquei Castellar que 

es va fer per primer cop el 2001.  A sota, a l’esquerra, 

els Teatre de Guerrila amb el muntatge Som i serem 

el 2001 i el trenet de Festa Major el 1991. || ARXIU

dor a principis d’aquell any. La iniciativa del Con-
sell Municipal de Solidaritat i Cooperació va aconse-
guir recaptar un milió de pessetes, uns 6.000 euros  
al canvi actual. Aquella edició va servir per veure 
a la nau de la plaça Major l’actuació del Teatre de 
Guerrilla, aleshores encara format per tres actors:  
Rafel Faixedas, Quim Masferrer i Carles Xuriguera. 
El 2001 es complien 19 anys de la cursa popular, que 
va aplegar uns 310 participants. La novetat esporti-
va d’aquell any va ser la patinada popular, organitza-
da pel Club Hoquei Castellar, amb dos quilòmetres 
de passejada pels carrers de Castellar amb patins 
tradicionals, patins en línia, monopatins i patinets. 

Van ser cinc dies de celebració en què de 
vegades hi havia actes silmultanis programats i 
que s’adreçaven al mateix tipus de públic, cosa 
que els restava assistència. La festa del 2001 va 
suposar també una de les primeres actuacions 
de Macedònia, que va escollir la plaça Vella. El 
concert anava a càrrec de Dani Coma, Georgi-
na Muntada i Marina Schkot, integrants de la 
primera generació de l’important grup de músi-
ca infantil i juvenil nascut a Castellar del Vallès.

El plat fort musical d’aquella festa va ser el 
concert Dusminguet, una banda nascuda el 1995 a 
la Garriga i que suposava un alè nou dins de la mú-
sica popular. El seu líder, Joan Garriga, era conegut 
pel seu acordió diatònic i per cantar rumba catalana, 
cúmbia i fer fusió musical. Pel que fa a cultura popu-
lar, aquell 2001 se celebrava els 25 anys de cercavila 
bastonera  i el Ball de Bastons ho va celebrar amb la 
seva tradicional rua del diumenge de Festa Major.
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Del 9 al 22 
de setembre 
Exposicions del 
pintor Domènec 
Triviño, del Cercle de 
Col·leccionistes i del 
concurs fotogràfic 
Joan Riera

La represa de la Festa Major també 
arribarà amb tres exposicions que 
durant tot el mes de setembre s’instal-
laran a diversos equipaments cultu-
rals de la vila. 

Concretament, a partir del 9 de 
setembre i fins al 22 del mateix mes, 
la sala Violant Carnera del Centre 
d’Estudis Castellar - Arxiu d’Història 
(c. de la Mina, 9), acollirà una exposi-
ció l’obra del pintor d’estil abstracte 
Domènec Triviño. El fil conductor de 
l’exposició és el primer llibre de l’ar-
tista castellarenc, Entre un somni i la 
realitat. Així, la mostra, que es podrà 
visitar de dilluns a divendres de 17 h a 
19 h, incorporarà autoretrats de Tri-
viño i també obres de l’autor que mai 

 Redacció

al. L’horari de l’exposició serà els dies 
11 i 12 de setembre, de 10 h a 13 h i de 17 
h a 20 h, i el dia 13, de 10 h a 13 h. L’ac-
cés es farà a través de la plaça Major. 

Com és habitual, el Centre Ex-
cursionista de Castellar (c. Colom s/n) 
acollirà una mostra i obrirà les instal-
lacions als veïns i veïnes de la vila. Del 
9 al 29 de setembre s’hi instal·larà l’ex-
posició fotogràfica del concurs Joan 
Riera. La inauguració oficial serà el 
vespre del 10 de setembre, a partir de 
les 20 hores al local del CEC. 

Col·leccionisme, pintura i fotografia
El Centre d’Estudis, El Mirador i el CEC acolliran tres exposicions 

És la primera Festa Major després d’un any d’aturada per la pandèmia. Des-
prés d’un any sense celebració, la vila es prepara per viure cinc dies plens 
d’activitats culturals, esportives i de lleure per a tota la família. Cal desta-
car que totes les activitats seran amb aforament limitat i caldrà fer reserva 
prèvia de les entrades o la inscripció en els actes que s’indiquin al progra-
ma mitjançant el portal www.auditoricastellar.cat o bé de manera presen-
cial a la taquilla de l’Auditori Municipal de l’1 al 3 de setembre, i del 6 al 13 de 
setembre de 10.30 h a 13 h, i de 17 h a 19.30 h. D’altra banda, si no es fa ús de 
les entrades que s’han reservat, cal comunicar-ho a l’organització a través 
del correu cultura@castellarvalles.cat per tal d’alliberar-les. En referència 
al protocol de seguretat i prevenció de la Covid-19, que s’adaptarà a les me-
sures vigents aprovades pel Procicat, serà obligatori l’ús de la mascareta en 
les activitats i s’haurà de mantenir la distància de seguretat entre persones 
per tal d’evitar aglomeracions. En aquest sentit, en els actes culturals com 
els concerts, el públic estarà assegut i no podrà aixecar-se per ballar. Per 
facilitar l’entrada esglaonada als espectacles i activitats, es recomana arri-
bar-hi amb antelació, i preferiblement amb l’entrada descarregada al telè-
fon mòbil. Val a dir que s’instal·laran punts de gel hidroalcohòlic als acces-
sos a les activitats. No està permès menjar, beure ni fumar dins dels espais 
delimitats per a les actuacions.

Una Festa Major 
segura i amb mesura

han estat exposades. La inauguració 
tindrà lloc el 8 de setembre a les 20 h. 

D’altra banda, l’Espai Sales d’El 
Mirador oferirà durant el cap de set-
mana de Festa Major, de l’11 al 13 de 
setembre, una exposició del Centre 
de Col·leccionistes de Castellar que 
aplegarà un centenar d’objectes ben 
curiosos i originals. Joguines, mone-
des, segells, didals, quadres, clauers i 
alguna sorpresa que captura el pas del 
temps i l’evolució d’una vila a través del 
patrimoni material i també immateri-

Domènec Triviño amb una de les seves obres. || CEDIDA
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52è Torneig del Vallès i 30è Memorial Emili Altimira

La UE Castellar vol superar l’Igualada en la LII edició del Torneig del Valles - XXX Memorial Emili Altimira.  || A.S.A.

La muntanya, protagonista 
durant la Festa Major

  Redacció

  Redacció

El Tast d’Excursionisme proposa una acti-
vitat de coneixement del medi natural que 
envolta Castellar amb un itinerari guiat i 
comentat per algunes de les masies de l’en-
torn de la vila. Aquesta visita guiada propo-
sa la visita de les històriques masies de can 
Puigverd, can Sant Pere d’Ullastre, can Ca-
samada i can Ametller, a més de donar a co-
nèixer la història d’altres per les quals no 
es passarà. L’activitat del Centre Excursio-
nista està pensada amb la col·laboració del 
Centre d’Estudis de Castellar - Arxiu d’His-
tòria, que ha completat les dades de la volta. 
Com en el cas de l’activitat del dia anterior –
la Marxa Nòrdica– les inscripcions s’han de 

Aquest 2021 es disputarà la 52a edi-
ció del Torneig del Vallès i la 30a 
del Memorial Emili Altimira i Al-
sina, celebrat per la UE Castellar 
a l’estadi Joan Cortiella. En aques-
ta ocasió, l’equip convidat serà 
l’Igualada CF, de Primera Catala-
na, equip que la temporada passa-
da va ser entrenat pel castellarenc 
Marc Cabestany a Tercera Divisió.

Un dels actes esportius prin-
cipals de la tradicional Festa Major 
sempre és el Torneig del Vallès, un 
dels més antics i de més tradició 
de tot Catalunya. Com cada inici de 
temporada, l’equip blanc-i-vermell 
es presenta a l’afició amb rivals 
d’altura, motiu pel qual s’ha vol-
gut escollir un ex-Tercera Divisió. 
Aquest serà el setè partit de pre-
paració de l’equip dirigit per Juan 
Antonio Roldán i Santy Fernández, 

fer en la pàgina web www.auditoricastellar.
cat. El lloc de sortida serà la plaça del Mi-
rador a les 8 h.

La pràctica de les bitlles data des de 
temps immemorials, ja que té els primers 
registres a Catalunya en els segles XIV i XV. 
Castellar és una vila amb àmplia tradició en 
aquest esport, amb dos clubs federats, motiu 
pel qual el Club Bitlles Castellar tampoc ha 
volgut faltar a la cita anual durant la Festa 
Major, amb la Tirada Popular de Bitlles que 
es disputarà a les pistes municipals de bit-
lles catalanes del costat de les pistes d’atle-
tisme. A partir de les 10 h del matí, tothom 
que vulgui podrà recordar o descobrir aquest 
esport de precisió i força, que té més de 200 
clubs i vora dos mil practicants arreu de la 
geografia catalana.

El CB Castellar és un altre dels equips 
que aprofita l’FM per a la presentació dels 
seus equips, amb la disputa del torneig de 
bàsquet al pavelló Puigverd, on a partir de 
les 10 h del matí es podrà gaudir del millor 
bàsquet amateur. 

Qui tampoc faltarà a la cita serà l’HC 
Castellar, amb el Tastet d’Hoquei i els par-
tits d’exhibició a partir de les 10 h al matí i a 
les 17 h a la tarda sobre el terratzo del pave-
lló Dani Pedrosa. 

L’activitat del Centre Excursionista i els esports d’equip 
omplen les activitats esportives del dia 12

Dissabte 11,  
19 h
UE Castellar - 
Igualada CF
Estadi Joan Cortiella

i es disputarà a les set de la tarda, 
amb entrada gratuïta.

Pel que fa a la resta d’esports,  
el mateix dia, però hores abans, es 
disputarà el Tast de Marxa Nòrdi-
ca, organitzat pel Centre Excursio-
nista de Castellar, un entrenament 
guiat d’aquesta modalitat espor-
tiva i amb una durada aproxima-
da 2 hores.

L’inici de l’activitat està pro-
gramat per a les 10 del matí, al car-
rer Colom s/n (davant la seu del 
Centre Excursionista Castellar) i 
aportarà informació, consells i be-
neficis d’aquesta modalitat munta-
nyenca que està creixent molt en els 
últims temps. L’activitat constarà 
d’una sortida en grups de 10 perso-
nes, per un itinerari urbà de 15 mi-
nuts, guiat per una monitora. Les 
inscripcions poden fer-se a la pàgi-
na web www.auditoricastellar.cat. 

El dia 11 serà el dia gran dels 
esports, moment en què també es 
disputarà el Campionat Popular 
de Tennis Taula, una activitat ja 
tradicional, organitzada per l’As-
sociació d’Amics de Tennis Taula 
Castellar. L’activitat està oberta 
a tots els participants, especial-
ment als menors de 12 anys i de 12 
a 16 anys, i es disputarà al local del 
club a l’Espai Tolrà.

Els amants dels cotxes d’slot 

tornaran a gaudir de les curses i 
l’emoció al local social dels Bude-
llets (al damunt de les oficines de 
Motor Sport Castellar) i podran 
mostrar la seva perícia amb el co-
mandament des de les 9.30 h a les 

13 h, amb competicions continuades 
i obertes a tothom, especialment 
als més petits, que sovint són els 
que més gaudeixen del gran circuit 
del club. Les partides simultànies 
d’escacs del Club d’Escacs Caste-

llar tornaran a la plaça Major dis-
sabte i diumenge, després d’un any 
d’absència en horari de 10 h a 14 
h, i convertiran la plaça Major en 
l’epicentre dels esports de taula. 

Diumenge 12,
8 h
Tast d’Excursionisme
Plaça d’El Mirador

L’Espai Aventura’t, pol 
d’activitats per a famílies

  M. A.

Aquest 2021 també inclou, entre altres ac-
tivitats familiars, una de les més atractives, 
que és l’Espai Aventura’t. A la plaça de la 
Fàbrica Nova s’instal·laran de nou les ti-
rolines, el pont penjat, dos rocòdroms, el 
jumping, un parc multiaventura, uns infla-
bles d’Humor Amarillo per a nens i nenes a 
partir de 7 anys, i altres enginys perquè els 
nens i nenes puguin posar a prova la seva 
resistència i habilitats.

En aquest espai obert també s’instal-
laran espais de joc i moviment lliure i creatiu 
per a infants d’entre 1 i 6 anys, a càrrec de la 
Cooperativa Tata Inti. S’hi podrà jugar des de 
les 10 h fins a les 13.30 h i de les 17 h a les 19 h.

La Festa Major 2021 està condicionada 
als nous protocols d’activitats i esdeveniments 
culturals aprovats per la Generalitat de Cata-
lunya des del Procicat. En aquest sentit, serà 
obligatori l’ús de la mascareta, a tots els es-
pais s’haurà de mantenir la distància de segu-
retat, caldrà evitar les aglomeracions, s’hau-
ran de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic 
als accessos de les activitats, no està permès 
menjar, beure ni fumar dins els espais delimi-
tats i caldrà arribar als espais amb antelació. 

Rocòdroms, tirolines, ponts penjats, ‘jumping’ i jocs 
en família de la Cooperativa Tata Inti es podran gaudir 
dilluns a la plaça de la Fàbrica Nova

Dilluns 13,
de 10 a 13.30 h i de 
17 h a 19 h
Plaça de la Fàbrica Nova

Jornada de la Infància, any 2019.  || B. T.
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Dilluns 13,  
a les 22 h
Zona esportiva del 
Pla de la Bruguera

Street Market 
Diumenge 12,  
de 10 a 20.30 h
Plaça d’El Mirador

 Cristina Domene

Després d’un any i mig de pandè-
mia, el castell de focs intentarà, més 
que mai, fer-nos somiar de nou i il-
lusionar-nos amb el curs que comen-
ça, tant escolar com laboral, després 
de la Festa Major, que posa punt final 
a les vacances. 

Pirotècnia Igual ha preparat 
un castell amb 770 articles pirotèc-
nics i 157 quilos de pólvora que du-
rant 15 minuts ens oferirà un espec-
tacle dinàmic i animat, amb figures 
canviants, combinacions de colors 
i un potent final. L’espectacle co-
mençarà  amb cops seqüencials de 
volcans de serpentines roncadores, 
volcans de mosaics blaus i blancs, 
bombardeig de carcasses daurades 
i final de magnífiques peònies blaves 
amb palmeres blanques i amb cua. 
També descobrirem nous efectes de 
troncs d’espiga blanca, amb explosi-
ons de margarides platejades. I ens 
sorprendran les seqüències digitals 
amb clàssics troncs de saüc amb co-
rones blaves, que dansaran formant 
un espectacular efecte oasis.

L’apoteosi final arribarà amb 
una descàrrega de potents bombes 
de trons, llançades progressiva-
ment amb una cadència in crescen-
do que produiran un sorollós terra-
trèmol d’impressionant efecte. Per 

Una trentena de comerços s’aplegaran diumenge 12 de setembre a la 
fira comercial Street Market que organitza Comerç Castellar amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Castellar entre les 10 i les 20.30 
h a la plaça d’El Mirador. Alguns dels establiments participants són 
Midudu Kids (roba i complements infantils), Embotits Plana de Vic, 
Formatges Montbrú, Comercial Padilla  (parament de la cuina), Em-
botits Planoles, Embotits Can Gaburra, Herois (roba i complements 
infantils), Esports Castellar (roba i complements), Vele Confeccio-
nes (bijuteria artesanal), El Triskel (garrapinyades), Lala Busquets 
(roba i complements), Decorellinatur (aromateràpia), Ous de Ca la 
Quimeta  (ous ecològics), Quo Vadis? (artesania en pell), M. Cecília 
Campo, Pessigolles (roba i complements infantils), Òptica Superòp-
tics (ulleres i productes òptics), Outlet Teixits per la Llar (roba de la 
llar) , Casa Sayos (embotit artesà) i Minetriskel (minerals). A més, 
a la carpa de Comerç Castellar trobareu informació dels vals des-
compte de la campanya “Més Castellar que mai, més Comerç que 
mai”, on s’assessorarà els ciutadans de com es poden descarregar 
el vals descompte i comprar a meitat de preu als comerços adherits 
a la campanya. || J.RIUS

Un castell de focs il·lusionant La fira comercial a la 
plaça d’El MiradorL’espectacle comptarà amb 770 articles pirotècnics i 157 kg de pólvora

Trenta comerços 
dinamitzaran el 
centre de la vila 

finalitzar l’espectacle, una descàr-
rega de volcans vermells i serpen-
tines roncadores amb cop de po-
tents trons il·luminaran el cel de 
Castellar del Vallès.

Les recomanacions per assistir 
a veure el castell de focs són les me-
sures genèriques pròpies de la Covid-
19. Així, no es controlarà l’aforament 
però des de l’Ajuntament conviden a 

veure’l seguint les següents indicaci-
ons: utilitzant la mascareta –obligatò-
riament–, mantenint la distància de 
seguretat entre persones, evitant les 
aglomeracions i rentant-vos les mans 
repetidament –trobareu gel hidroal-
cohòlic als accessos de les activitats. 
Recordeu que no està permès men-
jar, beure ni fumar dins dels espais 
delimitats com a espais d’actuació.  

Els articles pirotècnics es llançaran des de la zona 

esportiva del Pla de la Bruguera. || Q. PASCUAL
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Omplim les cadires



FESTA MAJOR 2021la contrapublicitat


