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Arriben novament les festes de Nadal i Reis.
Són festes que propicien les trobades familiars i amb amistats. Tots necessitem ser a
prop de les persones que estimem, i més
en una època en què les trobades són més
limitades a causa de les mesures de lluita
contra el coronavirus. Per això us vull demanar que gaudiu de totes les propostes
que hem preparat per aquest Nadal, però
feu-ho amb seny i, sobretot, amb la màxima precaució ja que, de moment, el virus
no ens dona treva.
Nadal és la festa de la il·lusió i aquest any
la viurem amb ganes. Gaudint de les petites coses que ens ofereix el dia a dia. Afortunadament comptem amb una gran activitat social, lúdica i cultural i amb moltes
entitats de tota mena que treballen perquè
la nostra vila sigui rica i activa.
Són més de 60 propostes les que conformen el cicle nadalenc d’enguany. Algunes
d’elles formen part del nostre patrimoni
immaterial, com els pessebres, el pessebre vivent, Els pastors cantaires de Betlem
de mossèn Joan Abarcat, la cavalcada del
Grup Il·lusió, els concerts nadalencs... D’altres són més recents, però ja s’han consolidat plenament, com ara les activitats de la
Fira de Nadal, les activitats de La Marató de
TV3, la cursa de Sant Silvestre... I finalment,
algunes altres que són molt noves, com el
Palau Reial, que repeteix després de l’èxit
de l’any passat, o fins i tot de nova creació
com la iniciativa “Castellar de llum”.

D’altra banda, hem de tenir en compte
que disposem d’un comerç de proximitat
capaç d’atendre totes les nostres necessitats. Com diu el lema: “A Castellar tenim de
tot”. Per tant, ja ho sabeu: compreu a Castellar. Tots en sortirem guanyant, perquè
el comerç és fonamental per donar vida a
la nostra vila.
Tenim molts reptes per fer que haurem
d’afrontar amb valentia aquest 2022. En
l’àmbit local ens hem proposat seguir potenciant la despesa social per garantir que
ningú quedi enrere, millorar l’espai públic
per fer de Castellar un municipi cada dia
més amable, continuar apostant per la recuperació del riu i la preservació del medi
natural, mantenir una oferta cultural que
doni resposta a les expectatives dels nostres ciutadans i ciutadanes...
Des de Castellar volem, igualment, contribuir a fer un món una mica millor: més solidari, més just i més sostenible. Si ens ho
proposem i tots posem el nostre granet de
sorra, ho aconseguirem. Com diu la felicitació de Nadal d’aquest any, cal que tots plantem la llavor per fer-ho possible.
Us desitjo molta salut i molta felicitat. I, sobretot, que el 2022 sigui un any ple de joia.
Bon Nadal i feliç any nou!
Ignasi Giménez Renom
Alcalde
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FINS AL DIUMENGE 6 DE FEBRER
Dissabtes, diumenges i festius,
d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h
Dies feiners del 20 de desembre al
7 de gener, de 17 a 20 h
Local del Grup Pessebrista
de Castellar (c. Dr. Pujol, 26)
Organització:
Grup Pessebrista de Castellar

P. 3

71a Exposició de Pessebres
“Pessebres i el canvi climàtic”
La 71a edició de l’Exposició de Pessebres de
la Capella ha escollit enguany el canvi climàtic com a fil conductor de la mostra. Així,
a cada diorama o vitrina, una ambientació
sobre aquesta temàtica acompanyarà cada
tema bíblic.
En total, una seixantena de pessebristes
han creat 17 pessebres (15 diorames i 2 vitrines) en què es poden observar algunes
conseqüències del canvi climàtic (com riuades, sequera, inundacions, aigües residuals,
contaminació o desgel) i també accions per
combatre’l (com el reciclatge o el consum
responsable). Tot, ambientat en espais de

Castellar del Vallès o de Girona, entre d’altres.
Així, en aquesta exposició, el Grup Pessebrista de Castellar, a més de fer gaudir els
visitants, pretén fer divulgació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS),
ja que els temes que s’hi difonen han estat
font d’inspiració per a alguns dels diorames
que es presenten enguany. El 25 de setembre del 2015 l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 de
Desenvolupament Sostenible, amb els objectius d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia i posar fre al

canvi climàtic, entre d’altres. Aquesta agenda marcarà l’acció global pel desenvolupament fins a l’any 2030 i, conjuntament amb
la resta d’agendes globals, configura un full
de ruta d’actuació connectat per assolir un
objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.
L’Agenda 2030 es desenvolupa mitjançant
un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible, a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de
la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic
fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles.
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DIUMENGE 19 DE DESEMBRE
De 10 a 14 h

Castellar del Vallès amb
La Marató de TV3

Taula informativa de Suport Castellar i
pedres decorades amb emocions, que podreu
adquirir amb un donatiu destinat a La Marató
Organització: Suport Castellar

Pl. d’El Mirador
DISSABTE 18 DE DESEMBRE
Organització: Entitats diverses
Torneig de pàdel per a nens i nenes
Lloc: instal·lacions del Club Tennis Castellar
Organització: Club Tennis Castellar
Un cop més, Castellar se suma a La Marató de TV3,
enguany dedicada a la salut mental. El diumenge 19
de desembre, de 10 a 14 h a la plaça d’El Mirador (en
cas de pluja, Espai Tolrà), tindrà lloc el gruix d’activitats programades per recaptar fons per a aquesta
iniciativa, tot i que se n’han previst d’altres en dies i
llocs diferents.
D’altra banda, als comerços que tinguin penjat el cartell de La Marató als aparadors es podrà adquirir la
polsera commemorativa de La Marató de TV3 a la vila,
amb un donatiu solidari a partir de 2 euros.

DISSABTE 18 I DIUMENGE 19 DE DESEMBRE
Mural participatiu: “Pinta per la salut mental”
Artistes castellarenques i Suport Castellar
conviden tothom a participar en la pintada d’un mural
envers la salut mental i La Marató de TV3.
De 9 a 14 h i de 15 a 17 h
Lloc: mur exterior del Pavelló Dani Pedrosa
DIUMENGE 19 DE DESEMBRE
Xocolatada
Organització: Grup Il·lusió
Pinta bastoners i tasta el Ball de Bastons
Organització: Ball de Bastons
Fes el teu tió de Nadal i vesteix-te d’ADF
Organització: ADF Castellar
Vine a escalar i puja al rocòdrom
Organització: Centre Excursionista de Castellar
Tast de marxa nòrdica
Organització: Centre Excursionista de Castellar
Tallers de l’esplai Corriol, escola de Muntanya
del CEC per a infants de 6 a 11 anys
Organització: Centre Excursionista de Castellar
Exhibició de pintura aquarel·la per part del grup
USK Natura, col·laborador del CEC
Organització: Centre Excursionista de Castellar
Taller de titelles El Sol i La Lluna
Organització: Gegants de Castellar
Tots som caganers! 14a Mostra de Caganers
Perquè tots i totes caguem, la caguem, ens caguem
de por i enviem a cagar!
Pinta l’auca del caganer i fes-te una foto al photocall
Organització: Colònies i Esplai Xiribec
Circuit “Okey-hoquei” per La Marató
Organització: Hoquei Club Castellar
A la UE Castellar fem rodar La Marató
Organització: UE Castellar

Entrevista al mestre de ioga, escriptor i
professor Ramiro Calle
S’emetrà a Ràdio Castellar
Organització: Suport Castellar SM i Centre de Ioga Karuna
Actuació musical de M. Davis Band
13.10 h
Organització: Suport Castellar SM
Paradeta i taller de castellers
Organització: Castellers de Castellar - Capgirats
Activitats del Club Tennis Castellar
Matí: vine a jugar amb els nois i noies de
Suport Castellar i el TEB
Migdia: pica-pica i sorteig d’obsequis
Durant tota la setmana venda de samarretes i
polseres solidàries.
*les activitats es duran a terme sempre que la situació de
la pandèmia ens ho permeti.
Lloc: Instal·lacions del Club Tennis Castellar
Organització: Club Tennis Castellar
Fira de Nadal
Aconsegueix la polsera a la carpa de l’Associació de
Comerciants de Castellar
De 10 a 19 h
Lloc: c. de Sala Boadella, de Montcada i de l’Hospital
Organització: Comerç Castellar
El misteri del caganer i altres contes de Nadal
per la Marató
17.30 h
Lloc: Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: Teatrer@s del Sol i la Lluna
Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó
De 19.30 a 21 h
Lloc: Sant Feliu del Racó
Org.: Associació Pessebre Vivent Sant Feliu del Racó
DIJOUS 23 DE DESEMBRE
Tastet amb patins per La Marató
Vine i posa’t els patins!
D’11.30 a 14 h
Lloc: Pavelló Dani Pedrosa
Org.: Hoquei Club Castellar
DIUMENGE 26 DE DESEMBRE
Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó
19.30 h a 21 h
Lloc: Sant Feliu del Racó
Org.: Associació Pessebre Vivent Sant Feliu del Racó

Manualitat de Nadal
Organització: Suma+ Castellar
Actuació del Ball de Gitanes
10.45 h
Organització: Ball de Gitanes de Castellar del Vallès
Concert amb el Combo Cambio de Planes de
l’EMM Torre Balada
11 h
Exhibició de Nadales i taller de Nadal
“Exhibició de Nadales” a les 11.40 h
Organització: Banda i Majorettes de Castellar
Concert amb el Combo Walking to the bar
11.55 h
Organització: Artcàdia
Concert amb l’Orquestra Castellar
12.35 h
Organització: Orquestra Castellar (Castellar Swing Band)

Relació d’entitats organitzadores: Acció Musical Castellar, Agrupació de Defensa Forestal, Associació de Comerciants, AAVV El Pujalet, Ball de Bastons, Ball de Gitanes, Banda
i Majorettes, Castellers de Castellar, Centre Excursionista de
Castellar, Club Tennis Castellar, Colònies i Esplai Xiribec, Gegants de Castellar, Grup Il·lusió, Hoquei Club Castellar, L’Aula d’Extensió Universitària per a gent gran, Pessebre Vivent
de Sant Feliu del Racó, SUMA+ Castellar, Suport Castellar
SM, Teatrer@s del Sol i la Lluna i UE Castellar.
Hi col·laboren: Combo Cambio de Planes de l’EMM Torre
Balada, Combo Walking to the bar de l’Escola de Música
Artcàdia, Orquestra Castellar i M. Davis Band; pastisseries Villaró, Andreví, Muntada, Llullu Cakes i Domènec; i comerciants de Castellar.
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DIUMENGE 19 DE DESEMBRE

Fira de Nadal “Un milió de tions”

De 10 a 19 h
C. Sala Boadella, c. Hospital i c. Montcada
Organització: Comerç Castellar
Hi col·labora: Ajuntament

Després que l’any passat hagués de fer un parèntesi forçat a
causa de la pandèmia de la Covid-19, enguany torna la tradicionalFiradeNadalquecadaanyorganitzaComerçCastellar
amb la col·laboració de l’Ajuntament.
Una trentena de parades repartides en tres dels principals carrers comercials de la vila oferiran a la ciutadania els seus productes de Nadal. Entre d’altres, s’hi podran trobar articles de roba, tant d’home com de dona i
d’infants, joiera, òptica, cosmètica o restauració, a més
d’embotits i formatges. També hi seran presents les entitats del municipi.
Però no tot serà activitat comercial, sinó que també hi
haurà diverses propostes lúdiques que amenitzaran l’ambient. Així, Kids&Us ens explicarà un conte en anglès,

Santa’s Elves, a les 11 h, mentre que a les 12.30 h podrem
gaudir d’un concert del Cor de gòspel Di-versions. Ja a la
tarda, a les 17 h, el grup a dues veus MDavis i Marta cantaran cançons del seu repertori de duets, i a les 18 hores
es farà una xocolatada gratuïta (podeu portar el got de
casa). Per finalitzar, es farà el sorteig d’un cap de setmana per a dues persones.
Tot, tenint en compte que durant tot el dia, de 10 a
13 h i de 17 a 19 h, els més petits tindran ocasió de fer
cagar el tió gegant.
També cal assenyalar que algunes parades convidaran a col·laborar amb La Marató de TV3, dedicada a
la salut mental, que aquest 2021 celebra també el 19
de desembre.
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19 I 26 DE DESEMBRE
De 19.30 a 21 h

11è Pessebre Vivent
de Sant Feliu

Sant Feliu del Racó
Preu:
5 € (menors de 12 anys, gratuït)
Organització: Pessebre Vivent de
Sant Feliu del Racó

L’11a edició del Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó torna després que l’any passat no es pogués celebrar a causa de la pandèmia de la Covid-19, i ho fa amb dues sessions que tindran lloc els
dies 19 i 26 de desembre.
Enguany, un centenar de voluntaris recrearan les diferents
escenes que s’hi representaran, entre les quals hi haurà la
dels dimonis o la dels Reis. També es recrearan oficis relacionats amb la ferreria, les espardenyes o la llenya, i hi
haurà mercat de fruita i verdura, llegums, herbes remeieres i fruits secs. A més, hi haurà l’Ambaixador, que recollirà a la plaça les cartes dels infants, i no faltarà l’arbre dels
desitjos, on hi haurà tres fades.
La proposta estarà amenitzada amb la música del DJ Fer,
i inclourà un sorteig de paneres i un mercat de productes
artesans, entre d’altres.
Val a dir que es tindrà una consideració especial a les persones amb diversitat funcional, que no hauran de fer cua
per entrar si en presenten la targeta acreditativa.
També cal destacar que en alguns punts del pessebre lluirà el color lila com a mostra de rebuig a les violències masclistes.
Finalment, les persones que ho desitgin podran comprar
polseres solidàries, a un preu de 2 euros, en col·laboració
amb La Marató de TV3.
Es recomana aparcar els cotxes al El Serrat (camp de futbol al terreny parroquial).
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DEL 26 AL 30 DE DESEMBRE

Castellar de llum

De 17 a 20 h
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament

Al llarg de cinc tardes, aquest Nadal la vila comptarà amb
una iniciativa innovadora que consisteix en una instal·lació
immersiva radiant que uneix les persones mitjançant una
experiència creativa.
“Castellar del llum” és un espai digital de creació i contemplació
ok els visitants interactuaran, somiaran i jugaran. Una combinació infinita d’efectes d’il·luminació espectaculars acompanyats
de sons rítmics que faran caure els espectadors en un estat de
calma i meravella. Un lloc de respir que és alhora relaxant i hipnòtic. Un espai emocionant i inspirador a través d’una experiència compartida.
En definitiva, un espai de creació artística efímera perquè grans i petits puguin interactuar amb les escultures
de llum i per portar a les festes de Nadal el color, l’alegria
i la creativitat.
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DIVENDRES 31 DE DESEMBRE

11è Cros de Sant Silvestre Solidari

18 h
Pistes d’atletisme
Organització: Club Atlètic Castellar i
Esport, Cooperació i Acció (ESCOAC)

Enguany el Cros de Sant Silvestre Solidari que organitzen l’associació d’ajuda al poble sahrauí ESCOAC i el Club Atlètic Castellar arriba a la 11a edició, amb una cursa que recorrerà uns 5 km i tindrà
la sortida i l’arribada a les pistes municipals d’atletisme.
Ales17hs’obriranlesportesal’equipamentperpoderferlainscripcióala
cursa,querequereixunaaportaciómínimade2kgd’alimentsqueesdestinaranaViaSolidària-Càritas,unaentitatquepromou,desdel’any1993,
activitats per la lluita contra la pobresa a Castellar del Vallès.
Mitja hora més tard, a les 17.30 h, s’ha previst l’actuació de la Coral
Pas a Pas, i a les 18 h començarà la cursa. L’activitat finalitzarà amb
el lliurament de premis.

A PARTIR DEL 21 DE DESEMBRE

Calendaris del 2022

Diferents espais
El Mirador, l’Espai Tolrà, la Biblioteca Municipal Antoni Tort, el Palau
Tolrà i la Policia Local (c. Sant Llorenç, 7) disposaran a partir del 21
de desembre d’un total de 3.000 calendaris de paret que es repartiran gratuïtament fins a finalitzar existències.
EditatsperIelouComunicació,elscalendarisdel2022contenen12fotografies (una per mes) de l’entorn natural de Castellar del Vallès fetes pel
fotògraf Quim Pascual.
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DEL 17 DE DESEMBRE AL 16 DE GENER
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Teatre, exposicions i activitats solidàries a L’Alcavot

Diversos horaris
L’Alcavot Espai Cultural
(ctra. de Sentmenat, 58)
Organització: L’Alcavot Espai Cultural
Reserves als espectacles a l’a/e
lalcavot.teatre@gmail.com
Més info al tel. 616439985

ElnouespaiculturalL’Alcavotoferiràunaprogramaciónadalenca
diversa que s’allargarà fins a mitjans de gener:

Domicili inconegut
17 i 18 de desembre, 21 h
El grup de teatre Somdos representa aquest obra sobre els
totalitarismes i la manera de fer-los front.
Una de pastorets
18 de desembre, 12 h; 19 de desembre, 18 h
Rosa Fité ens porta una divertida i explosiva història de pastorets, amb titelles, jocs, endevinalles, contes i nadales. Espectacle familiar per a tots els públics.
Contes i tions solidaris per al projecte Fior di Loto
19 de desembre, 12 h
La Taca organitza aquesta proposta que inclou contes amb
la Cia. Alcavot Teatre i un tió solidari. La recaptació anirà per
al projecte Fior di Loto (Índia).
Contes de Nadal
26 de desembre, 12 h
GabiRuizpresentaràunreculldecontesteatralitzatsentranyables,
divertits i nadalencs. Un pessic d’animació per amanir les festes.

Màsters
7, 8 i 9 de gener, 21 h
La Cia. Alcavot Teatre presenta aquesta comèdia sobre tres
estudiants de postgrau que farà esclatar rialles entre els espectadors.
Quinto solidari a favor de La Gota Musical Panamà
7 de gener, de 17 a 20 h
Sessió de quinto solidari de La Taca per a La Gota Musical de Panamà, una entitat que promou l’ensenyament musical a infants
sense recursos.

Exposició col·lectiva: “Pintors històrics castellarencs”
Fins al 16 de gener (horaris a l’aparador de la sala)
Exposició artística que inclou obres de Raimon Roca, Lluís
Valls Areny, Antoni Tort, Antoni Costa, Pere Marra, Alfons
Gubern i Xavier Caba.
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DIES 18, 19 I 30 DE DESEMBRE

Concerts nadalencs

Diversos horaris
Diversos espais
Organització: EMM Torre Balada,
Cor Sant Esteve, Coral Xiribec, Cor
gòspel Di-versions i Coral Pas a Pas

La música no pot faltar en qualsevol programació nadalenca, i a
Castellar arriba amb el guiatge de diferents entitats i de l’Escola Municipal de Música Torre Balada.
Per ordre de dates, serà precisament aquesta darrera que obrirà
els concerts nadalencs, amb dues propostes amb el combo Canvi
de Plans, que oferirà dues actuacions aquest cap de setmana: dissabte 18 de desembre a les 12 hores al carrer Major i diumenge
19 de desembre, en el marc de les activitats al voltant de La Marató de TV3, a les 11 hores a la plaça d’El Mirador.
El mateix diumenge 19 de desembre podrem gaudir de dos concerts més; d’una banda, el que ens proposa a les 12.30 hores el
Cor de gòspel Di-versions, amb un repertori que inclou des
declàssicsdelgòspelcom“AmazingGrace”,“Joshua”,“Hosanna”o
“Moses” fins a temes pop com “Man in the Mirror” o “Let me Live”,
senseoblidarelsclàssicsnadalencscom“HappyChristmas”.D’altra banda, el tradicional concert de Nadal que cada any ofereixen el Cor Sant Esteve i la Coral Xiribec a l’església de Sant
Esteve, tindrà lloc a les 18.30 hores.
Finalment, la Coral Pas a Pas celebrarà les festes amb el concert
titulat Canta al Nadal que ha programat el dijous 30 de desembre,

a les 19 hores, a la Capella de Montserrat i que compta amb la col·laboració
d’Acció Musical Castellar. En aquesta ocasió les veus estaran acompanyades
de piano i violoncel, i tot el concert estarà interpretat en llengua de signes.
L’entrada té un cost de 5 euros, i una part de la recaptació es destinarà a La
Marató de TV3.
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DIVENDRES 17 DE DESEMBRE
20 h
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització:
Club Cinema Castellar Vallès

Cinefòrum: Sólo
las bestias
117 min
Intriga
França · 2019
Direcció: Dominik Moll
Repartiment: Denis Menochet, Valeria
Bruni Tedeschi, Laure Calamy, Nadia Tereszkiewicz, Damien Bonnard, etc.
VOSE
Qualificació: a partir de 12 anys

Sinopsi:
Una dona desapareix després d’una tempesta de neu. Mentre la policia no sap per on començar
a investigar, cinc persones semblen estar lligades a la desaparició. I cadascuna d’aquestes persones oculta el seu secret.

DIUMENGE 19 DE DESEMBRE
19 h
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització:
Club Cinema Castellar Vallès

Cicle Gaudí: Chavalas
91 min
Comèdia dramàtica
Espanya · 2021
Direcció: Carol Rodríguez Colás
Repartiment: Vicky Luengo, Carolina
Yuste, Elisabet Casanovas, Àngela Cervantes, Ana Fernández, etc.
Versió original (castellà)
Qualificació: a partir de 12 anys

Sinopsi:
Quatre amigues inseparables en l’adolescència es retroben al barri per reviure una autèntica i tragicòmica amistat. El pas del temps i les seves diferències no seran excusa
perquè la seva amistat prevalgui sobre tota la resta.

DIUMENGE 19 DE DESEMBRE
12 h i 16.30 h
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament
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Cinema familiar:
Ratolins i guineus, una
amistat d’un altre món
80 min
Animació. Comèdia
República Txeca · 2021
Direcció: Jan Bubenicek, Denisa Grimmová
Versió en català
Qualificació: apta per a tots els públics

Sinopsi:
Una pel·lícula sobre dos enemics mortals (un ratolí i una guineu) que després d’un accident desafortunat es troben al cel dels animals, on perden els seus instints naturals
i es converteixen en millors amics.

DIUMENGE 9 DE GENER
12 h i 16.30 h
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

Cinema familiar:
Encanto
99 min
Animació. Comèdia
Estats Units · 2021
Direcció: Jared Bush, Byron Howard,
Charise Castro Smith
Versió en castellà
Qualificació: apta per a tots els públics

Sinopsi:
La màgia d’Encanto, el lloc on viuen els Madrigal, ha fet que cada infant de la família tingui un
do... cada infant menys la Mirabel que, quan descobreix que la màgia que envolta Encanto
està en perill, decideix que pot ser la darrera esperança per a la seva extraordinària família.
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DIES 23 I 24 DE DESEMBRE,
DEL 27 AL 31 DE DESEMBRE I
DEL 3 AL 7 DE GENER
(EXCEPTE EL 6 DE GENER)
A partir de les 9 h
(opció a partir 7.30 h)
C. Puig de la Creu, 11
Organització:
Llar d’Infants Casamada
Informació i inscripcions:
tel. 650 373 717,
a/e allen.inf.juv@gmail.com

Casamada Scouts Winter
Casal de vacances adreçat a infants de 3 a 16
anys i destinat a conèixer, gaudir i cuidar l’entorn privilegiat de Castellar del Vallès, en què la
norma és no estar mai tancats. Sempre a l’aire
lliure, en contacte amb la natura fent activitats,
basades en l’interès dels infants en aquell espai i
moment concret i amb una índole molt més lliure, com fer cabanes al bosc, caçar bolets, anar al
riu, excursions, meditació i relaxació a plena natura, recollida de residus, manualitats amb materials reciclats i naturals, i cada dia en un espai
diferent del nostre entorn.

DEL 27 AL 31 DE DESEMBRE
Matí o tarda
Passeig, 11
Organització:
Codelearn Castellar
Informació i inscripcions:
www.codelearn.cat/
castellar-del-valles

Activitats de 9 a 13 h
C. de Santa Perpètua, 16
Organització: Kids&Us
Informació i inscripcions:
tel. 93 611 10 28,
a/e castellar.valles@kidsandus.cat

Si tens entre 7 i 18 anys, aquest Nadal pots fer
tres activitats amb nosaltres, totes elles d’una
setmana de durada:
• Minecraft amb Redstone (matí)
• Introducció al disseny 3D amb TinkerCAD
(tarda)
• Construïm la nostra pròpia casa domotitzada
amb Arduino (tarda)
No és necessari tenir coneixements previs de
robòtica i programació.
Cal tenir en compte que si els casals presencials finalment no es poden dur a terme a causa de la situació
de la Covid-19 oferim garantia total de cancel·lació
(et retornem el 100% de l’import pagat).

L’horari és de 9 a 13 h, amb servei de menjador de 13 a 15 h. Possibilitat d’acollida al
matí (de 7.30 a 9 h) i a la tarda (de 15 a 17 h).

23 I 24 DE DESEMBRE, DEL 27
AL 31 DE DESEMBRE I DEL 3
AL 5 DE GENER

Campus i casals
de Codelearn

Fun Weeks

DEL 23 DE DESEMBRE
AL 7 DE GENER

La Tribu

Les Fun Weeks són setmanes temàtiques
adreçades a nens i nenes de 3 a 10 anys amb
l’objectiu de facilitar-los el contacte amb
l’anglès durant els períodes de vacances,
utilitzant la metodologia d’aprenentatge de
Kids&Us. A les Fun Weeks es fan activitats
100% en anglès que permeten que els nens
i nenes es diverteixin i alhora aprenguin.

Activitats de 9 a 13 h

La Tribu és un casal en què fusionem el lleure, la natura,lestradicionsieldesenvolupamentartístic.Juntament amb la connexió amb la natura, l’art (música,artsplàstiquesiexpressiócorporal)seràunaaltra
eina que farem servir per poder expressar-nos lliurement. A La Tribu d’hivern coneixerem les barraques
de pedra seca dels voltants de la vila (Sant Llorenç
del Munt i l’Obac en té més de mil i és la major concentració de Catalunya) i gràcies al gran nombre de
barraquesquedarreraments’hanrestauratestanen
perfectescondicionspervisitar-lesientendreaquestes edificacions populars.

L’horari de les activitats és de 9 a 13 h, amb
possibilitat de benvinguda de 8.30 a 9 h i de
recollida de 13 a 13.30 h.

Carrer Retir, 37
Organització: Artcàdia
Informació i inscripcions: tel.
678218817, www.artcadia.cat

L’horari de les activitats és de 9 a 13 h, amb possibilitat d’acollida de 8 a 9 h i de 13 a 14 h. Consulteu el preus i els descomptes al web d’Artcàdia.

DIES 23, 27, 28, 29, 30 DE
DESEMBRE, 3 I 4 DE GENER

Ludoteca oberta
per vacances

De 17 a 19.30 h
Ludoteca Municipal
Les 3 Moreres
Organització: Ludoteca
Preu: primeres visites
gratuïtes o utilitzant
l’abonament de 10 sessions

Els infants de 3 a 12 anys i les famílies amb
infants de totes les edats podran gaudir durant les vacances de Nadal de tardes de joc
lliure amb els espais i jocs de la Ludoteca.
A més, també hi ha altres activitats preparades, com els tallers de construcció de fanalets de Reis, de postals de Nadal, de galetes de Nadal i molt més! No us les perdeu!
Recordeu que la Ludoteca estarà tancada el
dissabte 7 de gener.
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DEL 18 DE DESEMBRE
AL 5 DE GENER
Diferents horaris i espais
Organització:
Colònies i Esplai Xiribec

Colònies i Esplai Xiribec, amb el Nadal
L’entitat Colònies i Esplai Xiribec tampoc faltarà
aquest any a l’hora d’organitzar activitats nadalenques adreçades especialment als més petits de casa.
La proposta més destacada és la representació de
Xiribec i Xiripiga, els pastors cantaires de Betlem, que després del parèntesi de l’any passat torna
amb el seu format teatral els dies 26 de desembre,
a les 19.30 h, i 2 de gener, a les 18.30 hores a l’Auditori Municipal Miquel Pont. Colònies i Esplai Xiribec
porta a terme cada dos anys, des del 1985, aquesta
adaptació de la sarsuela de 1916 de Mn. Joan Abarcat i Bosch.
Per assistir-hi, cal comprar entrades, a un preu de 5
euros, als locals de l’entitat (pg. Tolrà, 22) els dies
21 i 28 de desembre, de 18 a 19 h, o al mateix Auditori una hora abans de l’inici de cada representació.
Hi haurà, però, més activitats: d’una banda, la 28a Plantada del Pessebre, que consisteix en la col·locació
d’unpessebrealsJardinsdelPalauTolrà.Lainstal·lacióes
farà dissabte 18 de desembre a les 19 h, i el pessebre es
podrà visitar fins al 7 de gener. D’altra banda, l’endemà,
19 de desembre, la 14a Mostra de Caganers “Tot
som caganers!”, durant la qual es podrà pintar l’auca del caganer i fer-se fotos en un photocall ben especial. La proposta s’inclou en les activitats per col·laborar
amb La Marató de TV3 i s’ha programat de 10 a 14 h a la
plaça d’El Mirador.
Tampoc faltarà el Pessebre Vivent a la cavalcada de Reis, previst aproximadament a les 20 hores
al passeig de la plaça Major. L’entitat porta a terme
aquesta representació des de l’any 1987, i aquesta
en serà la 34a edició.
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Activitats a Can Font
L’AssociaciódeVeïnsiVeïnesdeCanFont-Can’Avellanedacontinuen les activitats nadalenques que ja es van iniciar fa uns
dies a la urbanització. Així, aquest dissabte, 18 de desembre, es
podrà gaudir d’una cantada de nadales a l’entrada de Can Font
-Can’Avellaneda(20h).Lespropostesescompletarandiumenge, 19 de desembre, amb una recollida d’aliments a la seu social de l’entitat a partir de les 11.30 h, i amb una rua que farà el
Pare Noel el vespre del 24 de desembre.

Propostes del veïnat i comerciants del carrer Major i
taula informativa AVAN
Els comerciants i veïnat del carrer Major també s’han sumat
a les propostes nadalenques amb diverses activitats el matí
de dissabte, 18 de desembre. D’una banda, al carrer Major
mateix, hi haurà xocolata amb melindros i coca a les 10 h.
I a les 12 h, la música del combo d’adults de l’EMM Torre
Balada Canvi de Plans. D’altra banda, d’11 a 13 h, a la plaça
de Cal Calissó es rebrà la visita del Pare Noel, hi haurà un
taller de pintacares i es farà un tast de vi calent.
D’altrabanda,laFundacióAVANinformaràsobremalaltiesneurològiques en una taula informativa que s’instal·larà al carrer
de Sala Boadella dilluns 3 de gener entre les 9 i les 13 hores. En
aquest espai, tothom qui ho desitgi podrà comprar el calendari
solidari que cada any crea l’entitat per captar fons per a la seva
missió: oferir suport i teràpies de neurorehabilitació a persones afectades per malalties neurològiques i les seves famílies
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Programació de Nadal
de Ràdio Castellar
Ràdio Castellar oferirà una programació diferent durant el mes
de desembre. El magazín La Redacció farà espais en directe a
la mostra de pessebres i altres connexions en viu. L’emissora
també oferirà una programació especial els dies de festa:
Especial Nadal
Programaambmúsica,poemesialtrescontingutsnadalencsles
tardesdelsdiesfestius,quepresentaràÒscarCardona,responsable del programa de gent gran La Carpeta de l’Avi.
També per Nadal i Sant Esteve s’emetrà en diferit el concert de les corals castellarenques que es farà a l’església
de Sant Esteve el 19 de desembre.
Els programes temàtics descansen del 24 de desembre
al 7 de gener.
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DEL 2 AL 5 DE GENER

Les Ambaixadores i els Reis Mags d’Orient, al Palau Reial

Diversos horaris
Jardins del Palau Tolrà
Organització:
Grup Il·lusió i Ajuntament
Hi col·labora:
Can Juliana
Reserva d’hora:
www.castellarvalles.cat/palaureial
(a partir del dilluns 27 de desembre
a les 10 h)

El Palau Tolrà es convertirà de nou en el
Palau Reial que acollirà Melcior Gaspar i
Baltasar, així com les seves Ambaixadores, per veure els nens i nenes de la vila
just abans de passar per totes les llars a
deixar-hi els regals que hagin demanat.
La novetat d’enguany és que als tres Reis
Mags d’Orient els acompanyaran dues
Ambaixadores que recolliran les cartes
dels infants els dies 2 i 3 de gener. L’horari de visita per portar les cartes, que
es dipositaran en unes bústies màgiques
que parlaran amb els infants, serà d’11 a
14 hores i de 16.30 a 20 h.
D’altra banda, els Reis arribaran el dia
4 de gener i s’instal·laran al Palau Reial
fins al dia 5 de gener al migdia. Les visites es podran fer el 4 de gener de 10.30
a 14 h i de 16.30 a 21 h i el 5 de gener de
10 a 13 hores.

Per poder visitar el Palau Reial, tant per
portar la carta a les Ambaixadores com
per veure els tres Reis Mags, caldrà reservar hora al web www.castellarvalles.
cat/palaureial.
Per fer possible la participació del màxim
nombre d’infants, garantint totes les mesures de seguretat, les reserves es podran
fer en grups d’un màxim de 6 persones per
veure les Ambaixadores i de 10 persones
per veure els Reis. Les cites seran cada 10
minuts per a sis grups en el primer cas i
cada 30 minuts per a quinze grups en el
segon. Us demanem que doneu prioritat
als infants en el moment de la fer reserva,
i que reduïu el nombre de persones adultes. En aquest sentit, per veure els Reis els
infants hauran d’anar acompanyats d’un
mínim d’una persona adulta i d’un màxim
de dues. L’organització es reserva el dret
de limitar l’accés als adults.
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DIMECRES 5 DE GENER

Cavalcada de Reis

18 h
Recorregut: c. Major, pl. de Cal Calissó, Passeig, c. de Pedrissos, c. de
Portugal, c. de Suïssa, c. de Barcelona, av. de Sant Esteve, c. de Sant
Pere Ullastre, 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:
Colònies i Esplai Xiribec, ADF i
Bombers Voluntaris de Castellar

Melcior, Gaspar i Baltasar recorreran els carrers de Castellar la vigília
del 6 de gener per 47è any de la mà del Grup Il·lusió, després que l’any
passat no ho poguessin fer a causa de la pandèmia de Covid-19.
Enguany, la cavalcada canvia el punt de sortida i començarà l’itinerari al carrer Major, a les sis de la tarda. La novetat d’aquest any és que
aquest primer tram del recorregut es farà en silenci, com a mesura inclusiva que permeti integrar a la festa els adults i infants amb trastorns
de l’espectre autista o amb dificultats per gestionar els ambients sorollosos i les aglomeracions.
En total, la cavalcada inclourà sis carrosses. D’una banda, les tres carrosses dels Reis Mags d’Orient tornaran a lluir amb el decorat, mobiliari i visuals que es van renovar l’any 2018, després que sortís escollida
la proposta del Grup Il·lusió en el procés de pressupostos participatius
del municipi. A més de les carrosses de Melcior, Gaspar i Baltasar, n’hi
haurà una per a les Ambaixadores, que recolliran les cartes de “darrera hora”, una que tindrà forma de vaixell de vapor i una altra de camió
de bombers. Acompanyant la comitiva, també hi seran els vehicles de
l’ADF, els Bombers Voluntaris, la policia local i el servei d’ambulàncies.
Un dels moments de més expectació serà el de l’adoració al Pessebre
Vivent de Colònies i Esplai Xiribec, que enguany arriba a la 34a edició,
un cop els Reis arribin al passeig de la plaça Major. La cavalcada finalitzarà a la plaça d’El Mirador amb l’entrega de les claus de totes les
llars de Castellar a Melcior, Gaspar i Baltasar, que s’interpretarà en
llengua de signes.
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Agenda
DATA

TÍTOL

HORA

LLOC

PÀG.

Fins al 06/02

71a Exposició de Pessebres de Castellar

Diversos horaris

C. Dr. Pujol, 26

3

Fins al 16/01

Exposició: “Pintors històrics castellarencs”

Diversos horaris

L’Alcavot Espai Cultural

9

Dv. 17/12

Torneig de pàdel per a infants

Matí

Instal·lacions Club Tennis Castellar

4

Dv. 17/12

Cinefòrum: Sólo las bestias

20 h

Auditori Municipal

11

Dv. 17/12 i ds. 18/12

Teatre: Domicili inconegut

21 h

L’Alcavot Espai Cultural

9

Ds. 18/12 i dg. 19/12

Mural participatiu: “Pinta per la salut mental”

De 9 a 14 h i de 15 a 17 h

Mur exterior Pavelló Dani Pedrosa

4

Ds. 18/12

Nadal al carrer Major i a la plaça de Cal Calissó

De 10 a 13.30 h

C. Major i pl. d’El Mirador

15

Ds. 18/12

Concert del combo Canvi de Plans de l’EMM Torre Balada

12 h

C. Major

10

Ds. 18/12

Teatre: Una de pastorets

12 h

L’Alcavot Espai Cultural

9

Ds. 18/12

Cantada nadales

20 h

Entrada Can Font - Ca n’Avellaneda

15

Dg. 19/12

Activitats Castellar amb La Marató de TV3

Tot el dia

Pl. d’El Mirador

4

Dg. 19/12

14a Mostra de Caganers

De 10 a 14 h

Pl. d’El Mirador

13

Dg. 19/12

Fira de Nadal

De 10 a 19 h

C. de Sala Boadella, Hospital i Montcada

5

Dg. 19/12

Actuació de Ball de Gitanes

10.45 h

Pl. d’El Mirador

4

Dg. 19/12

Concert del combo Canvi de Plans de l’EMM Torre Balada

11 h

Pl. d’El Mirador

10

Dg. 19/12

Recollida d’aliments

11.30 h

Seu social AV Can Font - Ca n’Avellaneda

15

Dg. 19/12

Exhibició de nadales i taller de Nadal

11.40 h

Pl. d’El Mirador

4

Dg. 19/12

Concert combo Walking to the bar

11.55 h

Pl. d’El Mirador

4

Dg. 19/12

Cinema familiar: Ratolins i guineus, una amistat d’un altre món

12 h i 16.30 h

Auditori Municipal

11

Dg. 19/12

Contes i tió solidaris per al projecte Fior di Loto

12 h

L’Alcavot Espai Cultural

9

Dg. 19/12

Concert Cor de gòspel Di-versions

12.30 h

C. de Sala Boadella

10

Dg. 19/12

Concert Orquestra Castellar

12.35 h

Pl. d’El Mirador

4

Dg. 19/12

Concert M.Davis

13.10 h

Pl. d’El Mirador

4

Dg. 19/12

El misteri del caganer i altres contes de Nadal

17.30 h

Sala de Petit Format de l’Ateneu

4

Dg. 19/12

Teatre: Una de pastorets

18 h

L’Alcavot Espai Cultural

9

Dg. 19/12

Concert de Nadal Cor Sant Esteve i Coral Xiribec

18.30 h

Església de Sant Esteve

10

Dg. 19/12

Cinema Cicle Gaudí: Chavalas

19 h

Auditori Municipal

11

Dg. 19/12 i dg. 26/12

Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó

De 19.30 a 21 h

Sant Feliu del Racó

6

A partir 23/12

Casals de Nadal

Diferents horaris

Diferents espais

12

Dj. 23/12

Tastet amb patins per La Marató

d’11.30 a 14 h

Pavelló Dani Pedrosa

4

Dv. 24/12

Rua del Pare Noel

Vespre

Can Font - Ca n’Avellaneda

15

Ds. 25/12

Quinto Vilabarrakes

De 17 a 01 h

Sala Blava de l’Espai Tolrà

Dg. 26/12

Contes de Nadal

12 h

L’Alcavot Espai Cultural

9

Del 26/12 al 30/12

Castellar de llum

De 17 a 20 h

Pl. d’El Mirador

7

Dg. 26/12

Quinto Vilabarrakes

De 17 a 01 h

Sala Blava de l’Espai Tolrà

Dg. 26/12

Xiribec i Xiripiga, els pastors cantaires de Betlem

19.30 h

Auditori Municipal

13

Dj. 30/12

Concert Coral Pas a Pas

19 h

Capella de Montserrat

10

Dv. 31/12

11è Cros de Sant Silvestre Solidari

18 h

Pistes municipals d’atletisme

8

Dg. 02/01 i dl. 03/01

Les Ambaixadores al Palau Reial

D’11 a 14 h i de 16.30 a 20 h

Jardins del Palau Tolrà

16

Dg. 02/01

Quinto Capgirat

De 18 a 22 h

Sala Blava de l’Espai Tolrà

Dg. 02/01

Xiribec i Xiripiga, els pastors cantaires de Betlem

18.30 h

Auditori Municipal

13

Dl. 03/01

Taula informativa sobre malalties neurològiques

De 9 a 13 h

C. de Sala Boadella

15

Dt. 04/01

Els Reis Mags al Palau Reial

De 10.30 a 14 h i de 16.30 a 21 h

Jardins del Palau Tolrà

16

Dc. 05/01

Els Reis Mags al Palau Reial

De 10 a 13 h

Jardins del Palau Tolrà

16

Dc. 05/01

Quinto Vilabarrakes

De 17 a 01 h

Sala Blava de l’Espai Tolrà

Dc. 05/01

Cavalcada de Reis

18 h

Sortida des del c. Major

Dj. 06/01

Quinto Vilabarrakes

De 17 a 01 h

Sala Blava de l’Espai Tolrà

Dv. 07/01

Quinto solidari per a La Gota Musical Panamà

De 17 a 20 h

L’Alcavot Espai Cultural

9

Dv. 07/01, ds. 08/01 i
dg. 09/01

Teatre: Màsters

21 h

L’Alcavot Espai Cultural

9

Dg. 09/01

Cinema familiar: ‘Encanto’

12 h i 16.30 h

Auditori Municipal

11

17
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Horaris de Nadal
Edifici El Mirador
Tots els serveis d’El Mirador tancaran els dies 24 i 31 de desembre i 6 de gener. Resta de dies:

Servei de Recaptació
- Dilluns, dimecres i divendres, de 8.30 a 14 h, sempre amb
cita prèvia a www.orgt.cat/cites o al tel. 93 202 98 02

Servei d’Atenció Ciutadana (El Mirador)
- Fins al 23 de desembre i a partir del 10 de gener, horari habitual: dilluns i divendres de 8.30 a 14.30 h i de dimarts a dijous
de 8.30 a 19 h
- Del 27 de desembre al 7 de gener obert només matins, de
dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h

Servei d’AGBAR
- De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
- Tancat els dies 24 i 31 de desembre i 6 i 7 de gener

Recepció El Mirador i servei telefònic (93 714 40 40)
- Del 27 de desembre al 7 de gener (inclosos), de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h

Biblioteca Municipal Antoni Tort
- Tancada els dies festius i els dies 24 i 31 de desembre i el 30
8 de gener
- Horari especial 5 de gener, vigília de Reis: la biblioteca obrirà
de 10 a 13.30 h
- Resta de dies, horari habitual: de dilluns a divendres, de 10 a
13.30 h i de 16 a 20 h; dissabtes, de 10 a 13 h

Servei de Català
- Tancat del 23 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos)

Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
- Oberta per a infants i famílies els dies 21, 22, 23, 27, 28, 29 i
30 de desembre i 3 i 4 de gener, de 17 a 19.30 h
- Els dies festius, els divendres 24 i 31 de desembre, el divendres 7 i el dissabte 8 de gener romandrà tancada
Arxiu Municipal
- Tancat del 3 al 7 de gener
- Resta de dies, horari habitual: obert dimarts i dijous de 9 a 14 h
Deixalleria Municipal
- Tancada els dies 25, 26 de desembre i 1 i 6 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
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