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SALUTACIÓ
Després de dos anys molt difícils, que se’ns han fet llarguíssims, plens de renúncies i pèrdues,
recuperem amb tota la plenitud la nostra Festa Major.
Aquest any volem que la Festa Major sigui un esclat de vida. Hem de tornar a conquerir
els carrers, recuperar les trobades amb amics i familiars i gaudir de l’àmplia oferta lúdica i
cultural d’una programació amb més de cent propostes de tota mena i per a totes les edats.
Volem, en definitiva, tornar a viure la Festa Major amb plena intensitat. Tornar a omplir els
carrers de gent, de música, de color i d’alegria.
Ho hem de fer sempre amb respecte i cura, perquè hem de protegir les persones més
vulnerables, però amb el mateix esperit festiu que ens ha caracteritzat els anys anteriors
a la pandèmia.
Sé que tothom té moltes ganes acumulades de festa. Però també us he de demanar que
actueu amb seny, seguretat i de forma cívica. I òbviament, que no tolerem cap acte de
violència masclista.
El personal tècnic de l’ajuntament, les entitats, els voluntaris i voluntàries han deixat moltes
hores per aconseguir que la Festa Major es torni a viure amb tota la seva esplendor.
És una alegria veure com les entitats castellarenques han tornar a posar tota l’ànima i la
il·lusió a oferir-nos aquesta programació magnífica.
Vull donar les gràcies a totes les persones i entitats que han fet possible la Festa Major i
convidar tots els ciutadans i ciutadanes a gaudir novament d’aquesta oportunitat.
La Festa Major és la festa més important de la vila. És la festa de tots i de totes. La que ens
fa sentir orgullosos de ser castellarencs i castellarenques.
Fem nostra la festa.
Molt bona Festa Major!
Ignasi Giménez Renom
Alcalde

03

El pregó d’‘Arribar i ploure’
L’inici oficial de la festa anirà a càrrec de Ricard Farré i Àlex Pujols, i amb
la col·laboració del programa de Ràdio Castellar ‘Amb Sense Embuts’

Divendres 9 - 21 hores

Pregó espectacle
‘Arribar i ploure’
Plaça d’El Mirador

L’actor Ricard Farré i el músic Àlex Pujols formen ‘Arribar i ploure’. || CEDIDA

Cristina Domene

El d’aquest any no serà un pregó tradicional. L’espectacle Arribar i ploure de l’actor Ricard Farré i el músic
Àlex Pujols estarà amanit amb la
participació dels castellarencs Amb
sense embuts, el programa irreverent
i fresc de Ràdio Castellar, liderat per
Jaume Clapés, Clara Sellés i Sara
Schkot, tots tres formats en interpretació i membres de l’Esbart Teatral de Castellar. “L’espectacle del
Ricard i l’Àlex és xulíssim, molt
divertit, humor blanc per a tota la
família. Nosaltres hi posarem la
pinzellada castellarenca. El que
farem serà una petita intervenció
per parlar d’aspectes de la nostra
vila d’una manera àcida”, avança
Clapés, integrant del programa de
l’emissora municipal. Reconeixen
que els fa molta il·lusió participar i
col·laborar amb la Festa Major: “A
més, que sigui a través del programa de Ràdio Castellar, que el vam

iniciar fa una temporada i que la
gent que l’escolta i el mira ens diu
que riuen moltíssim. Ara, també
és una responsabilitat molt gran”.
L’espectacle que donarà el tret
de sortida a la festa gran neix de la
fal·lera per dur a escena un concert
diferent que no deixarà indiferent.
D’un treball de creació en
brota un repertori de cançons originals iròniques i afilades que recorren diferents estils musicals amb la
peculiaritat que parlen d’aquelles
petites grans coses que ens envolten
en el nostre dia a dia, d’una realitat
que a vegades sembla ben bé ficció.
A la música s’hi suma un fil argumental en clau de comèdia que
dona vida al que els artistes han batejat com a concert dramàtic. Una
barreja de cançons, comèdia i improvisació que conformen un espectacle diferent, fresc, trapella i
popular.

04

FESTA MAJOR 2022

La versió festiva de Joan Dausà
La banda del músic santfeliuenc visita Castellar dissabte a la nit a la plaça de la Fàbrica Nova
Dissabte 10 - 22 h

Divendres 9 - 22.30 h

Concert de
Festa Major amb
Joan Dausà

Concert de Maria
Jaume, que presenta
el disc ‘Voltes i Voltes’

Pl. de la Fàbrica Nova
Organitza l’Ajuntament

Jardins del Palau Tolrà
Divendres 9 - 00.30 h

L’ACTUAL entrevista l’actor i
músic Joan Dausà, que presentarà el seu últim treball discogràfic
‘Ho tenim tot’, una proposta
musical més elèctrica i festiva

Concert d’Ítaca Band,
gira del disc ‘Mil
tormentas y un sol’
Espai de Vilabarrakes
(Pla de la Bruguera)

Rocío Gómez

La nit de dissabte de Festa Major la
plaça de la Fàbrica Nova s’engalanarà per rebre Joan Dausà, que després d’haver passat pels principals
festivals de música catalans aquest
estiu no perd pistonada i visita Castellar. El músic actuarà amb una
banda molt més elèctrica i contundent que en gires anteriors per oferir un concert enèrgic, vital i festiu.
“Substituir el ‘cello’ per les guitarres elèctriques i teclats em permet
ser més intens als concerts. Serà
una festa, una celebració, però
amb algun moment de reflexió”,
explica Joan Dausà. Dissabte a la
nit el músic presentarà el seu últim
disc, Ho tenim tot, però “també tocarem cançons que ens han acompanyat en altres discos”.
Un d’aquests grans èxits serà
“Jo mai mai”, cançó que el va catapultar a primera línia quan la formació
es deia Joan Dausà i els Tipus d’Interès. És un dels primers hits signats
per Dausà. “No estic ni avorrit ni
cansat de cantar-la. Cada vegada
que la toco és diferent. Has d’observar el públic, com la viu, com
reacciona. Sento que cada vegada és com la primera vegada. Són
cançons que ens acompanyen des
de fa molt de temps, i ens permeten viure de la música”, reconeix.
De fet, Dausà anuncia que aviat
se celebraran els primers 10 anys del
“Jo mai mai”, i que prepararan un
concert especial per celebrar l’aniversari. L’últim disc Ho tenim tot,
el quart, que es va cuinar durant la
pandèmia, està farcit de cançons que
són “una celebració de la vida”.
“Tot el que vam viure ens va condicionar. Al principi volia que fos
un disc molt festiu, però al cap i a
la fi, faig cançons que ens acompanyen emocionalment, que neixen de la veritat emocional”, diu.
“Les cançons són una excusa per
trobar-nos, per celebrar que som
aquí. Quan vam començar la gira,
la gent encara duia mascareta i era
més difícil connectar amb el públic. Tot era més fred. Tant de bo
no ho tornem a viure”, reflexiona.
Dausà diu en la cançó que dona
títol a l’àlbum: “Prova-ho ara. Balla
com si plogués”. I aquest és l’eix

Propostes
alternatives:
Ítaca Band i
Maria Jaume

La cantant i compositora mallorquina, Maria Jaume, actuarà als Jardins
de Palau Tolrà divendres 9 a les 22.30
h. La jove autora presentarà a Castellar el seu segon disc Voltes i Voltes,
un treball carregat de pop folk minimalista i elegant. Després del seu
àlbum de debut, Fins a maig no revisc,
produït per Pau Vallvé sota el segell
Bankrobber, que va gravar arran
de guanyar el premi Sona9, Maria
Jaume segueix endavant amb decisió. Repeteix amb la mateixa discogràfica per oferir un univers sonor
“proper, transparent i cru”, com
ella mateixa assegura.
L’actor i músic santfeliuenc Joan Dausà presentarà el seu últim disc ‘Ho tenim tot’ a la Festa Major de Castellar || CEDIDA

que vertebra tot el disc. “Has d’estar per sobre d’allò que et passi,
seguir gaudint, seguir ballant. És
una imatge molt cinematogràfica”. Dit d’una altra manera, quan
les coses venen mal dades, no hi ha
cap més camí que refer-se i avançar.
Joan Dausà és un tastaolletes.
Es va llicenciar en Administració i
Direcció d’Empresa, però durant un
Erasmus a Argentina va començar
a fer classes de teatre a la universitat. Li va picar aquest cuquet i va
canviar de rumb professional. Això
sí, des de la seva adolescència, sempre ha viscut acompanyat per una
guitarra, la seva altra passió. Així,
va començar a fer càstings i va fer
les proves per a l’Institut del Teatre, on també es va llicenciar en Interpretació. Ha participat en produccions teatrals amb directors de
renom com Oriol Broggi, va ser el relleu del Petri del Club Super3 amb
el personatge Krust, i ha participat
en diverses sèries com La Riera o
les pel·lícules Barcelona, nit d’estiu i
Barcelona, nit d’hivern, de les quals
també ha fet la banda sonora. “Fa
cinc anys vaig tenir un moment
de reflexió i vaig decidir que apostaria per la música. Si sorgeixen
altres projectes, en paral·lel, em
deixaré portar, però ara estic focalitzat en això”, subratlla.
Ha plogut molt des del grup

que va fundar a la universitat, els
Na’Fent, però en conserva l’essència: cançons que van més enllà, que
tenen un missatge, que expliquen
una història. “Des de ben petit escoltava Serrat i Lluís Llach, la
cançó d’autor. Són els meus referents. També m’ha acompanyat
molt com la meva banda sonora Simon and Garfunkel, perquè
fan cançons en què el més important és el que s’explica. Dels grups
d’ara, els Mishima me’ls sento
molt meus. David Carabén té una
manera d’explicar històries amb
què connecto”, explica.
La gira Ho volem tot no té un
punt final tancat. Dausà assegura
que tant l’espectacle dalt de l’escenari com el disc té encara molt de
recorregut, i tancaran dates per als
propers mesos. No hi ha nou disc a
la vista a curt termini. “Soc com
un fuster. Quan em fan falta cançons per un nou disc, m’hi poso i
les faig. No soc de compondre durant la gira”, comenta.
Quant al concert de la Festa
Major de Castellar, a la plaça de la
Fàbrica Nova, Joan Dausà ho té clar:
“Hi haurà moments per plorar,
per reflexionar, però també per
ballar i per saltar. Heu de venir
preparats, amb calçat còmode.
Tinc moltes ganes de tocar a Castellar del Vallès!”

TRAJECTÒRIA
Joan Dausà i Riera (Sant Feliu de Llobregat, 9 de juny de 1979) és cantant,
músic, actor i presentador. Els seus
inicis en el món de la interpretació
van ser amb papers d’extra a ‘El cor de
la ciutat’ de TV3 i amb el personatge
Krust del Club Super3. De fet, és un
dels presentadors més habituals de
‘La Festa dels Súpers’ però també de la
gran final de ‘Pica Lletres’. Va posar veu
al personatge Xavi Masdéu a la sèrie
d’animació ‘Arròs covat’ i va interpretar
el paper de Nico a la sèrie ‘La Riera’
de TV3. Va participar en la pel·lícula
‘Barcelona, nit d’estiu’ i ‘Barcelona, nit
d’hivern’, de Dani de la Orden, com a
actor i com a compositor de la banda
sonora. Darrerament, s’ha sumat a la
nova producció de TV3 ‘L’última nit
del karaoke’ amb el personatge Max.
Com a músic, ha guanyat el Premi
Enderrock al millor artista segons la
crítica. Quant a la seva discografia, el
2012 va publicar ‘Jo mai mai’ com a
Joan Dausà i els Tipus d’Interès. ‘On
seràs demà?’, va sortir el 2014. El 2016
va editar un àlbum del concert al Palau
de la Música de desembre de 2015, ‘La
festa final’, ‘Ara som gegants’ el 2018
i el 2021 ‘Ho tenim tot’. Les bandes
sonores de ‘Barcelona, nit d’estiu’ i
‘Barcelona, nit d’hivern’, es van editar
el 2013 i el 2015 respectivament.

Maria Jaume. || CEDIDA

A banda d’aquesta proposta més íntima, la festa més jove rebrà els Ítaca
Band divendres de matinada. Presenten el seu sisè disc Mil tormentas
y un sol, editat aquest 2022 amb Halley Records i coproduït per Genís
Trani i Albert Garcia. És un àlbum
enèrgic, que esperona a ser positiu,
a refer-nos i ser resilients. Malgrat
les tempestes, els entrebancs, “hem
de tirar endavant, pensar en el
futur”, diu la banda de Montcada
i Reixac. I com no podia ser de cap
altra manera, per alleugerir el camí
Ítaca Band prepara una banda sonora immillorable. No és la primera vegada que el grup escalfa Castellar amb la seva fusió de reggae,
ska i fins i tot ritmes del Carib. En
aquesta ocasió pujaran dalt de l’escenari de Vilabarrakes, al Pla de la
Bruguera a les 00.30 hores.
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L’homenatge a la nostàlgia de les La festa dels 80
cançons d’ABBA més aconseguit i 90 per excel·lència
Diumenge 11 - 22 h

Divendres 9 - 23 h

‘ABBA, The New
Experience’, Concert
tribut al grup suec
més internacional

11a Trobada Amics dels 80 i 90
Recinte Firal de l’Espai Tolrà
No vius la Festa Major fins que no
passes per la Trobada d’Amics dels
80 i 90, una iniciativa del discjòquei
David Fuentes que enguany afronta l’11a edició, després de dos anys
de no fer-se per culpa de la pandèmia. I el retorn ve carregat de novetats: “El laser show serà més potent
i, per exemple, amb el tema ‘Music’
de John Miles hi ha una nova combinació feta amb set làsers”, explica Fuentes. També es potencia el so

Plaça d’El Mirador
J. Rius

Des de fa vuit anys estan fent bolos
amb el seu grup ABBA The New Experience en escenaris com els Jardins de Pedralbes, el Palau de la Música o l’Estadi Olímpic. I aquesta Festa
Major aterren a Castellar disposats a
oferir dues hores amb tots els èxits del
grup suec. “ABBA és un grup entranyable i als nostres concerts tenim
des de nens, que potser és el seu primer concert, fins a avis”, explica Ana
Karina García, que, juntament amb
Clara Dini, Juanma Sánchez i Joaquín Catalán formen les quatre veus del
grup, com els ABBA originals.
ABBA The New Experience és
molt similar a l’original “tant pel
que fa al repertori, com als arranjaments”, assegura García, que afegeix que “no cantem la nostra versió, fem el que ells feien, fins i tot ens

amb més qualitat i potència. Els premis continuen sent espectaculars:
el creuer d’Ambar Tours i Costa Cruceros pel Mediterrani , el sopar a la
Masia del Brunet i la novetat, un cap
de setmana amb autocaravana gentilesa d’Autocaravanes Llibertat. A
l’entrada del recinte firal, hi haurà la
furgoteca Més que Crep. Pel que fa a
la música, Fuentes ha assegurat que
“potser hi haurà alguna versió més
moguda d’algun tema dels 80”.

Els components del grup ‘Abba, The New Experience’ al Palau de la Música. || CEDIDA

hem fixat en actuacions en directe
que van fer en el seu moment”. Pel
que fa al vestuari,“els nostres vestits
tenen la nostra inspiració”.
Al concert, d’unes dues hores
de durada, “farem tots els èxits de
la banda gairebé de forma encadenada”, assegura García, que fa la
veu de la intèrpret morena del grup
suec, Anni-Frid Lyngstad. Una de les
mostres que el grup segueix ben viu,

“que mai se n’ha anat del tot” és
que “als concerts la gent de totes
les edats taral·legen les seves cançons”. Disposeu-vos a escoltar i ballar temes com “Waterloo”, “Mamma
mia”, “Chiquitita”, “Super Trouper”,
“The winner takes it all”, “Dancing
queen” o “Gimme! Gimme! Gimme!”.
La plaça d’El Mirador es convertirà
en aquesta ocasió en una autèntica
pista de ball.

Espectacle de llums làser a la 10a trobada, celebrada el 2019.

|| CEDIDA
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Flamenc femení, valent i alegre amb Las Migas
Dissabte 10 - 23 h

generacions de flamenc?

Concert de Las Migas

No ens considerem un referent pels
premis o les nominacions als Grammy.
Han estat molts anys de lluita per demostrar que les dones als escenaris
no som una anècdota sinó que ha de
ser natural i habitual. Des que Las
Migas vam començar fins ara la situació ha canviat força, no sé si nosaltres hem aportat res per aconseguir-ho però m’agradaria pensar que
sí, i en aquest sentit, potser sí, considerar-nos un referent.

Plaça d’El Mirador
Organitza l’Ajuntament
L’ACTUAL entrevista Marta
Robles, productora, guitarrista i
compositora, ànima del grup Las
Migas, que presentaran a Castellar el seu últim disc, ‘Libres’

· Què recordes de la primera etapa
del grup amb Alba Carmona i Sílvia Pérez Cruz?

Rocío Gómez

· ‘Libres’ és l’últim disc que heu
publicat, i s’ha transformat en
un espectacle. Què el fa diferent
d’altres treballs?

T’agradi el flamenc o no, Libres és un
espectacle que és molt bonic i dinàmic, perquè passen moltes coses dalt
de l’escenari. Sonen les cançons de
l’últim disc però també les que més
ens agraden dels altres àlbums. Cuidem molts els detalls i intentem que
totes quatre tinguem el nostre moment, i no només destaqui la cantant,
i és una filosofia diferent. Libres és un
viatge per la natura, amb moltes cançons sobre el mar, sobre la terra, l’aire lliure. Són cançons que parlen de
dones valentes, d’amors lliures. Musicalment també hem viatjat lluny.
Trobareu cançons amb un toc de country o de música urbana.

Imatge promocional del grup Las Migas, que actuaran el 10 de setembre a la plaça del Mirador. || CEDIDA

concerts que fem a Catalunya ens fan
moltíssima il·lusió. A més, a Castellar
ens acompanyarà al concert una cantant que ens agrada molt, l’argentina
Loli Molina, amb qui hem compost la
cançó “Mensajes en el mar”.
· Dieu que feu flamenc femení,
valent i alegre.

canviar però hem volgut apostar per
això. És valent perquè sempre hem
arriscat en el so, anem més enllà de
la tradició o d’allò que dominàvem, o
que la gent ens deia que li agradava de
nosaltres. Volíem descobrir nous camins en el món de la música. I alegre...
La música mediterrània té aquesta
alegria. L’aire del sud!

I tant! Las Migas som quatre dones,
i és un format que hauríem pogut

· En aquest últim disc a més prens

· Què veurem a Castellar?

És un dels últims concerts de la gira
d’estiu, i justament ens ho plantegem
com una festa per acomiadar l’estiu.
Venim amb tota la banda. Tots els

el rol de productora. Com valores
l’experiència?

Era la meva primera vegada i ha estat
una experiència molt enriquidora, i
de vegades també difícil. M’he trobat
amb obstacles que hem superat a poc
a poc. Soc molt feliç, he après molt.
· Nominació als Latin Grammy,
premi MIN, 18 anys als escenaris.
Sou un referent per a les noves

Tinc molt bons records, sobretot de la
primera etapa amb les quatre primeres components de Las Migas. Recordo el fet de descobrir-ho tot plegades.
Com es feia una cançó, com era pujar
dalt de l’escenari, viatjar, compartir
moltes estones de riure i les classes a
l’ESMUC, perquè a més estudiàvem
juntes! Són records molt bonics. I de
l’època amb Alba Carmona tinc milers de records, perquè a més és una
de les meves millors amigues. No
només hem treballat set anys a Las
Migas sinó que també hem viatjat per
mig món amb altres projectes, i sempre amb molt d’afecte i somriures.
· Cap a on va el grup? Quins són
els vostres projectes de futur?

Estem gaudint del present. Ha estat
una gira molt bonica i molt llarga, i el
nostre present més immediat és que
al setembre marxem a l’Índia i l’any
que ve tenim previst visitar Austràlia.
Aquest mes també participarem en
el Festival Mujeres Patrimonio, a Sigüenza, compartint cartell amb artistes com Concha Buika, i col·laborarem
amb Silvana Estrada.

Doctor Prats porta a Vilabarrakes el cantó més bo
Diumenge 11 - 21 h

Concert de
Doctor Prats
Presentació del disc
‘Pel cantó bo’a l’Espai
Vilabarrakes, a l’escenari
del Pla de la Bruguera
R. Gómez

Els terrassencs Doctor Prats són un
dels protagonistes de la penúltima nit
de Festa Major. Actuaran diumenge a
partir de les 21 hores a l’espai de Vilabarrakes, que s’instal·larà al Pla de la
Bruguera. El grup visita Castellar per
presentar el disc Pel cantó bo, el seu
quart treball discogràfic, un àlbum
en què aposten per la fusió d’estils,
sempre des d’una òptica festiva, vital
i enèrgica, un veritable clam a l’ale-

gria. Després de quatre anys d’aturada creativa i de l’èxit del treball Venim
de lluny (2018), Doctor Prats tanca
files i amplia l’univers sonor amb
música llatina, rumba, trap, reggae,
passant per l’electrònica, el pop i fins
i tot pinzellades de hard rock. El grup
amplia horitzons però sense perdre
de vista els seus orígens.
És el primer disc sense Guillem
Boltó, veu i trombó, ara centrat en la
formació Stay Homas, banda sorgida durant la pandèmia. Ara bé, Boltó
ha col·laborat en el disc per oferir un
comiat dolç a tots els seguidors de
la banda, i els companys d’escenari. Els primers tres treballs de Doctor Prats es van publicar seguits, i
després d’aquest temps de reflexió,
la banda reprèn la marxa amb aires
renovats. “Loviu baby”, “Al final tot
anirà bé”, “Seguirem ballant” o “La
fregidora”, seran algunes de les noves
cançons que presentaran a l’escenari
més jove de la Festa Major.

Imatge promocional de la nova gira de Doctor Prats, amb els nous membres de la banda. || BLANCA UROZ
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La incombustible Principal de la
Bisbal no falla mai a Castellar

Amb l’ànim disposat
per ballar i cantar

Diumenge 11,

Dissabte 10 - 17 h

Concert de ball i cant flamenc

Ballada de sardanes
(17 h), Concert
popular (19 h) i
Gran Ball (21.30 h)

Auditori Miquel Pont
Una tarda en què sonaran temes
variats i actualitzats al piano, guitarra i caixó flamenc és el que ens
oferirà la Casa de Andalucía de
Castellar. Hi actuaran el grup ‘rociero’ Aires Rocieros Castellarencs
i els quatre cossos de flamenc de
l’associació. “Farem un mica d’espectacle perquè sigui una mica diferent respecte a altres vegades”,

Pl. Fàbrica Nova i
Recinte Firal

Redacció

La Principal de La Bisbal desembarca a Castellar del Vallès l’11 de
setembre amb una triple cita, primer amb el format de cobla amb una
ballada de sardanes a les 17 h a la
plaça de la Fàbrica Nova i dues actuacions, dins del Recinte Firal de
l’Espai Tolrà, en format de concert
popular (19 h) i de gran ball (21.30 h).
La formació empordanesa va
ser creada l’any 1888 a la ciutat de
La Bisbal d’Empordà, recollint la
saba i l’experiència de cobles més
antigues. La cobla ha estat guardonada en tots els certàmens en
els quals ha pres part. Cal destacar, per damunt de tots, els premis obtinguts en els concursos
de Barcelona (1892,1909), Girona
(1906,1912,1916) i Sant Feliu de Guí-

explica la presidenta de l’Associació Casa de Andalucia de Castellar del Vallès, que remarca que la
cita té molt de seguiment durant
la Festa Major. L’any passat, l’entitat va voler retre homenatge al
Dia de la Dansa, amb l’espectacle
‘Luxuria’, de la Companyia Internacional Barcelona Flamenco Ballet, de dansa flamenca.

La Principal de La Bisbal durant la seva actuació l’any passat. || Q. PASCUAL

xols (1932). Aquest darrer li va valer
el títol de Cobla Oficial de la Generalitat de Catalunya, que li va ser
restituït el 8 de setembre de 1978
a través d’una ordre del president
Josep Tarradellas.
En el seu format d’orquestra,
les veus del Iago (baríton), l’Anna
(mezzosoprano), la Fàtima (soprano) i el Xavier (tenor) componen un
viatge extraordinari per les músiques del món acompanyat d’un

impressionant videowall en què es
poden veure imatges dels indrets
per on viatja la música. No hi falta
cap estil ni cap combinació de veus
–amb solos i duets– al gran ball. La
Principal de la Bisbal és tan capaç
de recórrer al darrer èxit d’Amy Winehouse com d’interpretar una sarsuela o una sardana cantada. El repertori de la formació empordanesa
és tan ampli que els seus concerts
no deixen mai ningú indiferent.

Els coros ‘rocieros’ durant la seva actuació a la Feria de Abril. || Q. PASCUAL
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“Ballarem segur, i més després de la pandèmia”
Dissabte 10, a les 18 h

mort. Sempre intento crear moments de conversa, per a infants i
per a adults.

Concert de Lali
BeGood

· Fas ‘kindie music’, què és?

Carrer de l’Arbreda
Organitza: Ajuntament

És com en diuen a l’estranger de la música familiar. Es tracta de música feta
des d’una perspectiva de cantautor, de
qui vol transmetre coses que pensa.
També tinc una etiqueta personal
creada, que és la ‘love’n’roll’, aquesta
mescla de rock&roll amb l’amor que
s’ha de transmetre als infants.

L’ACTUAL entrevista Lali BeGood,
l’alter ego de Carla Olaortua, que
ens presenta un concert per a públic familiar inspirat en el seu últim
disc, ‘El jardí secret’. Ve amb una
banda de 4 músics

· Veniu amb la banda?

Sí. Tenim dos formats, a vegades amb
duet, però sovint en som cinc: l’Isi a
la bateria, Quico Tretze a la guitarra, Abraham Creus al baix, Àlex Almirall als teclats i al saxo, i jo a la veu
i l’ukelele.

Marina Antúnez

· Què és ‘El jardí secret’?

És un espectacle familiar molt enèrgic i ballable. Neix de l’últim disc, El
jardí secret, que ara al juny va fer un
any. Aquest disc és fill de la pandèmia
i combina tota una sèrie de cançons
i lletres que parlen del món interior,
que hem de cultivar i cuidar com si
fos un jardí, sempre amb un peu abocat a la pista de ball. És un disc i un espectacle optimista, ballable i divertit.
· Quin és l’estil de la música de la
banda de Lali BeGood?

Una cosa que caracteritza Lali BeGood des del principi és el multies-

Imatge promocional del grup Lali BeGood, que actuaran el 10 de setembre al carrer de l’Arbreda. || CEDIDA

· Què veurem a Castellar?

til, perquè justament a mi em sembla
que els nens han de sentir de tot, des
de rock & roll clàssic fins a reggaeton. L’espectacle té pop, funky, folk,
tot és marca de la casa.
· Abans et deies Lali Rondalla.
Quan vas canviar a Lali BeGood?

Lali Rondalla era el nom que utilitzava quan cantava uns contes fets per
mi, perquè també soc autora literària.

Molts eren musicats. A mesura que va
passar el temps em vaig centrar més
en la música, i això creava confusió,
sobretot, a l’hora de programar-me en
ajuntaments o altres entitats, perquè
segons com podia semblar que era una
contacontes. Feia també audiocontes
i alguns encàrrecs. Però jo feia concerts familiars. També, tallers creatius per a escoles. Va arribar un moment que vaig canviar a Lali BeGood.

· De què parlen les teves cançons?

Sempre transmeten molts valors,
intento explicar-ho cap a l’educació
emocional. Parlen de coses molt diverses, no de coses curriculars com
les lletres, els números. A les meves
lletres es parla molt de valors contemporanis com l’ecologia, la igualtat, la cultura de l’esforç en equip i
del que ens passa per dins, n’hi ha
que parlen d’amor però d’altres, de

Música per a tots els públics, que és
per a tothom, ben feta, que et mogui,
ben instrumentada. Ballarem segur,
i més després de la pandèmia. Ballar
connecta amb l’ànima.
· Porteu una posada en escena
molt elaborada?

Compta amb una escenografia del
jardí secret, amb plantes, etc. Intentem que tothom entri al nostre jardí.
No hem vingut mai a Castellar del
Vallès i ens fa molta il·lusió.
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La Diada es viu a Castellar en 2 actes

Tots contra el càncer

Diumenge 11 - 9.30 h

Ofrena floral

Dissabte 10 i diumenge 11
De 9 a 13.30 h

Carrer de les Roques
11 h

Plaça del Mercat i carrer Sala Boadella

Col·lecta anual contra el càncer

Acte institucional amb
motiu de la Diada

Diverses ofrenes florals davant de Cal Targa durant la Diada de 2021. || Q. PASCUAL

La Festa Major també és una
bona ocasió per ser solidaris i
apuntar-se a una causa justa com
és la lluita contra el càncer. Per un
mínim donatiu, es pot col·laborar
en la col·lecta anual contra el càncer que fa sempre per Festa Major.
Els voluntaris, i sobretot les voluntàries, de la delegació de Castellar
de l’Associació Espanyola contra
el Càncer se situaran a la plaça
del Mercat i al carrer Sala Boadella durant tot dissabte i diumenge de Festa Major al matí amb les

tiueig fins que el 1928 es va traslladar a la seva nova casa d’estiu del
que havia de ser la ciutat jardí de
Can Rull, a Sabadell.
Cap a les 11 hores, al peu de la
senyera de la plaça de Catalunya,
tindrà lloc l’acte institucional amb
motiu de la Diada Nacional de Catalunya. En aquesta ocasió, l’alcalde i l’equip de Govern en ple, a més
dels grups municipals que ho desitgin, presidiran l’ofrena floral de l’acte institucional.

Una imatge de la col·lecta de l’any passat a la plaça del Mercat.

Plaça Catalunya

J. Rius

La celebració de la Diada Nacional de
Catalunya, l’11 de setembre, sempre
s’escau en Festa Major. A Castellar,
es pot viure a través de dos actes. El
primer, a les 9.30 h, consisteix en una
ofrena floral al carrer de les Roques,
prop de Cal Targa, a càrrec dels partits independentistes ERC, Junts,
Ara Toca Castellar i la CUP.
A hores d’ara, encara s’ha de
confirmar si l’ANC i la CAL també
se sumaran a l’acte. A més de l’ofrena floral, està prevista la lectura de
discursos per part de tots els partits
convocants. L’acte es clourà amb la
interpretació a càrrec de la violoncel·
lista Laia Rocavert de l’himme d’“Els
segadors”.
L’indret de Cal Targa té una
connotació especial perquè entre
1923 i 1928, el president Lluís Company va establir-hi la seva casa d’es-

L’any passat, l’acte va comptar
amb l’ofrena floral de Som de Castellar-PSC, Junts per Castellar i també
el PDeCAT.
A continuació, solistes de la
Jove Orquestra de Castellar del Vallès (JOCVA) interpretaran el cant de
Els segadors. La senyera que presideix
la plaça, de 2x3 metres, es va erigir
fa vuit anys coincidint amb la Diada
i oneja a nou metres d’altura des de
la cantonada de la plaça amb els carrers de Balmes i Prat de la Riba.

Punt Lila
El Punt Lila és un punt d’informació i assessorament per prevenir situacions de violència
masclista, i d’acompanyament per a les possibles víctimes d’agressions sexistes.
L’impulsa la Regidoria de Feminisme de l’Ajuntament de Castellar del Vallès.
Si presencies o pateixes alguna agressió sexista, ves al Punt Lila, adreça’t a una persona
identificada amb un peto lila o truca als telèfons:

Emergències: 112
Policia Local: 937144830 / 696462050
El trobareu a Vilabarrakes els dies 9, 10 i 11 de setembre

seves típiques guardioles que fan
dringar per captar l’atenció dels
vianants i aconseguir que facin el
seu donatiu.
És habitual veure durant
aquests dies molts vianants amb
el típic adhesiu a la solapa, element que serveix per identificar
que s’ha fet el donatiu a la causa.
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 €.

|| J. RIUS
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DIJOUS 8
DE SETEMBRE
Festa de les marededeus trobades
Missa solemne concelebrada
Hora: 12 h – Missa solemne concelebrada
Lloc: Ermita de la Mare de Déu de les Arenes
Organització: Amics Ermita de les Arenes

Denominació d’origen
Acte de benvinguda a una nova etapa de
l’Escola Municipal de Persones Adultes,
que per primera vegada des de la seva
inauguració el 1986 estrena nom: Les
Teixidores. Una denominació que vol
integrar, acollir i interrelacionar l’espai,
el primer alumnat i la idea que teixir és
també crear, inventar i entrellaçar fils de
coneixement i d’aprenentatge.
Hora: 18 h
Lloc: Escola Municipal de Persones Adultes Les
Teixidores
Organització: Escola Municipal de Persones
Adultes Les Teixidores

Recepció institucional a les entitats
ciutadanes del municipi
L’acte inclou un concert del Kor Ítsia
Hora: 19.30 h
Lloc: Jardins del Palau Tolrà - Ajuntament

Cinema de Festa Major: ‘Alcarràs’
Direcció: Carla Simón
Os d’Or del Festival de Berlín i gran èxit del
cinema català
Entrades: www.auditoricastellar.cat
Preu: general, 5 €; socis CCCV, 4 €
Hora: 21.30 h
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Club Cinema Castellar Vallès

Espectacle de dansa urbana: Musicales
A càrrec de l’Associació Our Solution Site
Hora: 21.30 h
Lloc: pl. d’El Mirador

DIVENDRES 9 SETEMBRE
Vedella rostida a l’antiga
Vine a plaça del Mercat per veure com es cou
i tasta-la al vespre
Compra al Mercat Municipal del 2 al 9 de
setembre i aconsegueix gratis el teu tiquet
per provar-la
Horari de cocció: de 8 a 20 h
Tast a partir de les 20 h
Lloc: pl. del Mercat
Organització: Mercat Municipal

Jornada de portes obertes al Club Tennis
Castellar del Vallès
Reserves el dia 8 de setembre al telèfon
648104066
Horari: de 9 a 14 h
Lloc: instal·lacions municipals de tennis i pàdel del

Club Tennis Castellar
Organització: Club Tennis Castellar del Vallès
Taller familiar:
“Mons Playmobil: muntar i jugar”
Activitat gratuïta, per a famílies amb infants
de totes les edats
Pots portar els teus clics de Playmobil,
vehicles, cases i complements. Crearem
mons infinits: mar, entorn rural, escenaris
històrics...
Horari: de 17 a 19.30 h
Lloc: Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Organització: Ludoteca Municipal Les 3 Moreres

Posa’t el mallot
Sessions d’‘indoor cycling’. Abona-t’hi,
vine a pedalar en companyia de qui tu
vulguis. No abonat, fes la teva reserva a
la recepció de Sige o al telèfon 937142811
(aforament limitat)
Horari: 17.30 i 18.15 h
Lloc: Sige Sport Castellar (c. del País Valencià, 1)
Organització: Sige Sport Castellar

Warm Up
Música, servei de barra i bon ambient
A càrrec de Vilabarrakes

Concert de Maria Jaume
Presentació del disc Voltes i voltes
Hora: 22.30 h
Lloc: Jardins del Palau Tolrà - Ajuntament

Festa 11a Trobada Amics dels 80 i 90
La millor música per al millor públic, amb el DJ
David Fuentes i un espectacle ‘laser show’
Entrada lliure
Hora: 23 h
Lloc: Recinte Firal de l’Espai Tolrà
Organització: Amics dels 80

Hora: 18 h
Lloc: Era d’en Petasques
Organització: Vilabarrakes
+info: Instagram @vilabarrakes

Concert amb Itaca Band
Presentació del disc ‘Mil tormentas y un sol’

Taller d’introducció al manga
Orígens i desenvolupament del manga
A càrrec de Paula Aranega i Enuji Robotto,
il·lustradores. Per a nois i noies de 12 a 16 anys

Vilabarrakes, Castellar del Revés
Actuació en directe de Mitjanit
Servei de barra a càrrec dels col·lectius de
Vilabarrakes (pagament en efectiu)

Hora: de 18.30 a 20 h
Lloc: Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Consell Municipal d’Infants

Horari: de 00.30 a 5 h
Lloc: Espai Vilabarrakes (El Pla de la Bruguera)
Organització: Vilabarrakes
+ info: Instagram @vilabarrakes

Torneig popular de tennis taula
Obert a tots els castellarencs i
castellarenques
Inscripció gratuïta de 18.45 a 19.15 h
Hora: de 19.30 h
Lloc: Espai Tolrà
Org.: Associació d’Amics del Tennis Taula Castellar

Sopar popular
Entrepà + beguda + mocador Vilabarrakes
Hora: 19.30 h
Lloc: Era d’en Petasques
Organització: Vilabarrakes
+ info: Instagram @vilabarrakes

Cercavila de benvinguda a la Festa Major
Hi participen els Gegants de l’Esbart Teatral
de Castellar, el grup d’Atabalats de l’IE Sant
Esteve, els Castellers de Castellar, Ball de
Bastons i Ball de Gitanes
Hora: 19.30 h
Itinerari: pl. de Catalunya, c. de Prat de la Riba, c. de
Santa Perpètua, c. de Sala Boadella, pl. d’El Mirador

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

Exposició del concurs de fotografia:
44è Trofeu Joan Riera i 58è concurs de
fotografia artística
Inauguració de l’exposició fotogràfica
Hora: 20 h
Lloc: Centre Excursionista de Castellar
Organització: Centre Excursionista de Castellar

Espectacle pregó amb ‘Arribar i ploure’
Un concert dramàtic (amb molts riures i
pocs plors) a càrrec de Ricard Farré i Àlex
Pujols i amb la col·laboració castellarenca
d’Amb Sense Embuts

Hora: 00.30 h
Lloc: Espai Vilabarrakes (El Pla de la Bruguera)

DISSABTE 10
DE SETEMBRE
XIV Trobada de Campions Sant Humbert
Esmorzar per a tots els participants i
assistents
Hora: 7.30 h
Lloc: zona depuradora
Organització: Societat Castellarenca

XLVII Tirada Infantil amb Carrabina
d’Aire i Blanc fix
Esmorzar per a tots els participants i
assistents
Hora: 9 h
Lloc: zona depuradora
Organització: Societat Castellarenca

Col·lecta anual “Catalunya contra el càncer”
Horari: de 9 a 13.30 h
Lloc: pl. del Mercat i c. de Sala Boadella
Organització: AECC Castellar

Posa’t el mallot
Sessions d’‘indoor cycling’. Abona-t’hi, vine
a pedalar en companyia de qui tu vulguis.
No abonat, fes la teva reserva a la recepció
de Sige o al telèfon 937142811 (aforament
limitat)
Hora: 9.15 h
Lloc: Sige Sport Castellar (c. del País Valencià, 1)
Organització: Sige Sport Castellar

Tast d’aventura - Esplai Corriol del CEC
Per endinsar els infants en el món de la
muntanya, fomentar la necessitat d’estar
envoltats de natura i gaudir-la
Horari: a partir de les 10 h
Lloc: Era d’en Petasques
Organització: Centre Excursionista de Castellar
del Vallès

Trobada Urban Sketchers Dibuixant
Castellar
Activitat de dibuix urbà oberta a tothom. Cal
portar material propi per dibuixar.
En acabar es farà una fotografia de grup
Horari: de 10 a 13 h
Lloc: Jardins del Palau Tolrà - Ajuntament
Organització: Centre Excursionista de Castellar
del Vallès

Partides simultànies d’escacs
Activitat oberta a la participació de tothom
que ho desitgi. La modalitat de joc consisteix
en què una sola persona juga contra
diversos jugadors alhora.
Horari: de 10 a 1 4 h
Lloc: pl. Major
Organització: Club d’Escacs Castellar del Vallès

Tastet de slot i portes obertes
Hi trobareu un circuit de 8 carrils i 57 metres
per fer curses. Els comandaments i els
cotxes de competició els proporciona el
club, però hi podeu portar els vostres cotxes.
Activitat per a nens i nenes de 7 a 70 anys
Horari: de 10 a 13 h
Lloc: c. d’Osona, 14
Organització: Budellets Slot Club

“Fes-te” Zumba-Sige
Vine a ballar amb nosaltres: mou-te, deixa’t
anar, allibera’t
A càrrec d’Alexis i Ivan

11è Obert Carles Simon

Hora: 10.30 h
Lloc: pista de la pl. de Catalunya
Organització: Sige Sport Castellar

Hora: 9 h
Lloc: Espai Tolrà
Org.: Associació d’Amics del Tennis Taula Castellar

Música en família
Activitat infantil adreçada a l’etapa 0-3 anys

PILATWALK: marxa nòrdica i pilates
Sessió de marxa nòrdica amb píndoles de
pilates

Hora: 10.30 h
Lloc: c. de l’Arbreda
Organització: AFA EBM Colobrers
Hi col·laboren: Acció Musical Castellar i Artcàdia

Horari: de 9 a 13 h
Lloc: parc de Colobrers
Organització: Club Marxa Nòrdica Vallès 2021

Torneig obert de pàdel

Inauguració de l’exposició “Relleus
antropomorfs”, del pintor castellarenc
Esteve Prat
Les obres fan referència a la figura humana.
L’artista local va començar a treballar-les
l’any 2015

Inici del XV Correlokals
de Castellar del Revés

Inscripcions des del 25 d’agost i fins al 5 de
setembre a l’a/e padel@clubtenniscastellar.cat o
al tel. 648104066
Preu: 10 € esmorzar inclòs
Hora: 9 h
Lloc: instal·lacions municipals de tennis i pàdel del
Club Tennis Castellar
Organització: Club Tennis Castellar del Vallès

Hora: 21 h
Sortida: Era d’En Petasques
Pregó jove a les 22.15 h a l’ETC
Organització: Vilabarrakes
+info: Instagram @vilabarrakes

Torneig obert de tennis Super Tie-Breaks
Inscripcions des del 25 d’agost i fins al 5 de
setembre a l’a/e tenniscastellar@telefonica.
net o al tel. 648104066

Horari: d’11 a 14 h
Lloc: pl. de Francesc Macià
Organització: Colònies i Esplai Xiribec

Preu: 10 € esmorzar inclòs
Hora: 9 h
Lloc: instal·lacions municipals de tennis i pàdel del
Club Tennis Castellar
Organització: Club Tennis Castellar del Vallès

Horari: d’11.30 a 14 h
Lloc: pl. del Mercat
Organització: Mercat Municipal

Hora: 21 h
Lloc: pl. d’El Mirador

Música en directe a La Balena
Hora: 22 h
Lloc: La Balena
Organització: La Balena

Hora: 11 h
Lloc: Centre d’Estudis de Castellar - Arxiu
d’Història
(c. de la Mina, 9-11)
Organització: Centre d’Estudis de Castellar del
Vallès-Arxiu d’Història

27è Pintacarrers

Actuació de David Merino Sax
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Espectacle còmic de carrer: ‘A la fresca’
A càrrec de la companyia Anna Confetti
Hora: 12 h
Lloc: pl. d’El Mirador i voltants

Inauguració d’art al carrer. Omplim l’espai
públic d’art! Exposició d’artistes locals als
balcons del carrer Major. Apropem l’art a
la ciutadania i fem visibles els artistes que
treballen i creen art al poble.
Hora: 12 h
Lloc: c. Major
Organització: Associació del Centre

Festival Holi
Recomanacions: vine vestit de blanc, amb
calçat còmode, i porta les teves ulleres per
protegir-te els ulls!
Hora: 13 h
Lloc: pista de la pl. de Catalunya
Organització: La Balena

Concert de cant i ball flamenc
Sonaran temes variats i actualitzats al
piano, guitarra i caixó flamenc
Hora: 17 h
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont
Orgó: Associació Casa de Andalucía de Castellar

XXXVIII Cursa Popular
Inscripcions gratuïtes a les pistes
d’atletisme del 5 al 9 de setembre, de 18.30
a 20.30 h. Es podran fer presencialment
o per correu electrònic a l’a/e escola@
clubatleticcastellar.cat
Horaris:
17.15 h, cursa assistida: 2, 5 o 10 m
17.30 h, cursa inclusiva: 800 m
18.00 h, cursa petits: 800 m
18.15 h, cursa mitjans: 2.000 m
18.45 h, cursa grans: 4.800 m
Lloc: sortida i arribada a la pl. d’El Mirador
Organització: Club Atlètic Castellar
+ informació i normativa de participació al final del
programa o a la pàgina...

Un tomb per la història: “Vida i miracles
de l’església parroquial de Sant Esteve
de Castellar”
A càrrec de l’historiador Llorenç Genescà
Un itinerari que se centra en la història
de l’església de Sant Esteve. Coneixerem
més detalls de Castellar Vell, el neogòtic,
els passatges, les fonts de pedra tosca, la
rectoria, el període de la Guerra Civil.
Inscripcions al web http://
centreestudiscastellar.cat/ a partir de l’1
de setembre
Hora: 17.30 h
Lloc: Església de Sant Esteve
Organització: Centre d’Estudis de Castellar –
Arxiu d’Història

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

Actuació castellera
A càrrec dels Capgirats de Castellar i tres
colles convidades: els Cargolins d’Esplugues
de Llobregat, els Esquerdats de l’Esquerra
de l’Eixample de Barcelona i els Esperxats de
l’Estany
Hora: 18 h
Lloc: pl. d’El Mirador
Organització: Castellers de Castellar

Concert familiar: Lali BeGood presenta
El jardí secret
Hora: 18 h
Lloc: c. de l’Arbreda

Espectacle: ‘Grease’
Adaptació de la pel·lícula ‘Grease’ a càrrec
dels alumnes de Teatre Musical Jove de
l’escola Espaiart
Hora: 18 i 21 h
Lloc: Sala de Petit Format de l’Ateneu
Reserves: www.auditoricastellar.cat
Organització: Espaiart, escola d’arts escèniques

31è Aniversari del Memorial Emili Altimira
i 52è Torneig del Vallès
Equip convidat: Club de Futbol UEA Rubí
de 1a Catalana
Hora: 19 h (quinze minuts abans tindran lloc els
actes protocol·laris)
Lloc: camp de futbol municipal
Joan Cortiella-Can Serrador
Organització: Unió Esportiva Castellar

1r Campionat Bruna Burger
a Castellar del Vallès
Participa en el concurs de menjar
hamburguesa Bruna. Inscriu-t’hi a través
de l’Instagram @brunaburgergrill
Hora: 21 h
Lloc: c. de l’Hospital, 46
Organització: Bruna Burger Grill

Silent Disco
Saps què és una silent disco? Vine a
descobrir-ho!
Viu una experiència única i superdivertida.
Al·lucinaràs! Amb DJ en directe i 3 estils de
música simultàniament.
Horari: de 21 a 1 h
Lloc: Andreví Pastissers (c. de Sala Boadella, 8)
Organització: Andreví Pastissers

Correfoc de Festa Major
A càrrec de la Colla de Diables i les
Espurnes de l’ETC, el seu drac Víbria i
l’acompanyament dels Tucantam Drums
Hora: 21.30 h
Recorregut: ctra. de Sentmenat, pl. de Cal Calissó,
c. Major, c. del Centre, Passeig de Tolrà, c. de
Torras, pl. d’El Mirador i pl. Major
Organització: Colla de Diables i Espurnes de
l’Esbart Teatral de Castellar
Nota: El correfoc infantil està pensat perquè
hi participin els més petits. Per raons de
seguretat no està permesa la participació de
persones adultes.
+ informació i consells per a un correfoc segur al
final del programa (o a la pàgina...)

DIUMENGE 11
DE SETEMBRE
XXIX Concurs de Gossos de Mostra i
Concurs Ocellaire
Esmorzar per a tots els participants i
assistents
Hora: 7.30 h
Lloc: Can Cadafalch
Organització: Societat Castellarenca

Tast d’excursionisme
Una ruta d’excursionisme pels rodals
de Castellar
(cal portar esmorzar i beguda)
Horari: de 8 a 12 h
Lloc de sortida: Centre Excursionista
(c. de Colom, s/n)
Organització: Centre Excursionista
de Castellar

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

Col·lecta anual “Catalunya contra
el càncer”
Horari: de 9 a 13.30 h
Lloc: pl. del Mercat i c. de Sala Boadella
Organització: AECC Castellar

Finals del Torneig obert de pàdel

Concerts acústics dels grups locals
Nothing Re, Nelu Rovira i Firewood Duo, i
espectacle Burlesque

Horari: 9 h
Lloc: instal·lacions municipals de tennis i pàdel
del Club Tennis Castellar
Organització: Club Tennis Castellar del Vallès

Concert Ones i Arenes
Pepe Rivero i Àngela Cervantes canten
l’univers íntim de la cantant porto-riquenya,
d’origen català Sylvia Rexach.

Hora: 22 h
Lloc: pl. Vella
Organització: Fan Music Club

Projecció d’un audiovisual sobre
pedra seca

Hora: 20 h
Lloc: Jardins del Palau Tolrà - Ajuntament

Concert de Joan Dausà
Gira de presentació del disc ‘Ho tenim tot’

Hora: 9 h
Lloc: Capella de Sant Pere d’Ullastre
Organització: Centre Excursionista Castellar

Botifarrada i música amb DJ

Hora: 22 h
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova

Hora: 20 h
Lloc: La Balena
Organització: La Balena

Concert de Las Migas
Gira de presentació del disc ‘Cuatro’

Inauguració de l’exposició
“ESTAMPA [gravats]”
Exposició gràfica d’estampacions sobre
paper elogiant la natura, els arbres, la
terra, els astres i la diversitat fractal. Obres
realitzades amb la tècnica del gravat
litogràfic, amb planxes fotosensibles,
additives i tintes litogràfiques.
Horari: de 20 a 22 h
Lloc: L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai Cultural

Hora: 23 h
Lloc: pl. d’El Mirador

Vilabarrakes, Castellar del Revés
Actuacions en directe d’AlQuadrat, Bounce
Twice, Disaster Jacks i Opció 37
Servei de barra a càrrec dels col·lectius de
Vilabarrakes (pagament en efectiu)
Horari: de 23 a 5 h
Lloc: Espai Vilabarrakes (El Pla de la Bruguera)
Organització: Vilabarrakes
+ info: Instagram @vilabarrakes

Torneig de partides ràpides d’escacs
Activitat en què pot participar qualsevol
jugador que ho desitgi. És la modalitat
més espectacular, ja que les partides són
a 5 minuts per jugador com a màxim.
Hora: 10 h
Lloc: pl. Major
Organització: Club d’Escacs Castellar
del Vallès

Partits de bàsquet de Festa Major
Partit preliminar i partit de l’equip sènior
A masculí.
Hora: 10 i 12 h
Lloc: Pavelló de Puigverd
Organització: Club Bàsquet Castellar
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Fira Street Market 2022
A les 12.30 h, actuació del cor de gòspel DiVersions
Horari: de 10 a 20 h
Lloc: c. Sala Boadella, c. l’Hospital i c. Montcada
Organització: Associació de Comerciants de
Castellar del Vallès

Taller d’iniciació a la il·lustració manga
A càrrec de Paula Aranega i Enuji Robotto,
il·lustradores. Per a nois i noies de 12 a 16
anys. Places limitades. Reserva: Biblioteca
Antoni Tort (tel. 937144735)
Horari: de 10 a 11.30 h i de 12 a 13.30 h
Lloc: Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Consell Municipal d’Infants

Pressupostos Participatius 2022: vota!
Si vens amb la carta que hauràs rebut a
casa, el vot serà més àgil perquè ja tindrem
el teu codi d’identificació. Més informació:
https://participacio.castellarvalles.cat
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: estand pl. d’El Mirador

Acte institucional amb motiu de la
Diada Nacional de Catalunya
“El cant dels segadors” serà interpretat
per solistes de la JOCVA
Hora: 11 h
Lloc: al peu de la senyera de la pl. de Catalunya

Cercavila bastonera
Horari: d’11 a 14 h
Lloc: carrers i places del centre de la vila
Organització: Ball de Bastons de Castellar

Espectacle familiar de carrer: Les
vacances de Madame Roulotte
A càrrec de la companyia La Bleda
Hora: 11.30 h
Lloc: Jardins del Palau Tolrà - Ajuntament

Cercavila de Banda i Majorettes
Hora: 11.30 h
Itinerari: pl. de Catalunya, c. de Prat de la Riba,
c. de Catalunya, c. de Barcelona, av. de Sant
Esteve, c. del Doctor Rovira, c. d’Anselm Clavé,
ctra. de Sentmenat i pl. de Cal Calissó
Org.: Banda i Majorettes Castellar del Vallès

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
Organització: Parròquia de Sant Esteve

Concert i ball amb la Castellar
Swing Band
Vine a celebrar els 25 anys de l’orquestra
Amb la col·laboració de SonaSwing
Hora: 12.30 h
Lloc: pl. d’El Mirador

Baralla d’aigua
Pacífica esbatussada amb globus d’aigua
i contraatac amb pistoles d’aigua que
podeu portar de casa

Concert popular de Festa Major amb
la Cobla Orquestra La Principal de la
Bisbal
Entrada gratuïta

Hora: 12.30 h
Lloc: pl. Major
Organització: Bombers Voluntaris de Castellar

Hora: 19 h
Lloc: Recinte Firal de l’Espai Tolrà

Futbol sala de Festa Major
Partits del juvenil A, sènior B i sènior A
Hora: 16 h
Lloc: Pavelló Joaquim Blume
Organització: Club Futbol Sala Castellar

Ballada de sardanes a càrrec de la Cobla
La Principal de la Bisbal
Hora: 17 h
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova

Tarda de jocs de taula moderns
Mostra de jocs de taula moderns. No saps
què són els jocs de taula moderns? Vine
a descobrir-ho! I si ja saps què són, vine a
fer-ne un tastet!
Hi haurà jocs cooperatius, abstractes,
‘euro games’, ‘fillers’, familiars... A partir
de 16 anys
Horari: de 17 a 21 h
Lloc: Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Tasta Jocs

Cercavila Gegantera
Amb les colles de Sant Llorenç Savall,
Caldes de Montbui i Castellar del Vallès
Plantada dels Gegants: 17.30 h
Pl. Major
Inici recorregut: 18 h. Recorregut: pl. Major, c.
del Centre, c. Major, pl. de Cal Calissó, Passeig,
c. del Dr. Pujol, av. de Sant Esteve, c. de Sant
Pere d’Ullastre, pg. de Tolrà, c. de Torras, pg. de
la pl. Major, ctra. de Sentmenat, pl. del Mercat.
Orgó: Gegants de l’Esbart Teatral de Castellar

Exhibició de dansa, gimnàstica i
arts marcials
A càrrec de l’Associació Our Solution Site
Hora: 18 h
Lloc: pl. de Catalunya
Organització: Our Solution Site

Silent Disco
Saps què és una silent disco? Vine a
descobrir-ho!
Viu una experiència única i súper divertida.
Al·lucinaràs! Amb DJ en directe i 3 estils de
música simultàniament.
Horari: de 18 a 22 h
Lloc: Andreví Pastissers (c. de Sala Boadella, 8)
Organització: Andreví Pastissers

Ballada country
Hora: 19 h
Lloc: pl. Major
Organització: Amics del Ball de Saló

Hora: 21 h
Lloc: Espai Vilabarrakes (El Pla de la Bruguera)

- Instal·lació: La Caixeta, a càrrec de la
companyia Holoqué
Has estat mai dins d’una caixeta musical?
Viu l’amor entre la música i la dansa en un
món d’hologrames i engranatges on tot és
possible.
- Futbol sala i voleibol a càrrec del Club
Futbol Sala Castellar
- Minitennis al carrer a càrrec del Club
Tennis
Castellar del Vallès

Gran Ball de Festa Major amb la Cobla
Orquestra La Principal de la Bisbal

Bany d’escuma (per a petits i ganàpies)
Porteu la tovallola i les ulleres de la piscina

Hora: 21.30 h
Lloc: Recinte Firal de l’Espai Tolrà

Hora: 13 h
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova
Amb la col·laboració dels Bombers Voluntaris
de Castellar
Cues accessibles per a infants amb diversitat
funcional: presenteu l’acreditació i recolliu la
polsera al punt d’informació i tindreu accés
directe a les activitats.

Concert de Doctor Prats
Presentació del disc ‘Pel cantó bo’

ABBA The New Experience
Concert tribut al grup suec més
internacional
Hora: 22 h
Lloc: pl. d’El Mirador

Concert d’Habla de mí en Presente
Presentació del disc Vivir más
Hora: 23 h
Lloc: Espai Vilabarrakes (El Pla de la Bruguera)

Vilabarrakes, Castellar del Revés
Actuacions en directe de Drunken Fighters
i Els Amics de Manel
Servei de barra a càrrec dels col·lectius de
Vilabarrakes (pagament en efectiu)
Hora: fins a les 5 h
Lloc: Espai Vilabarrakes (El Pla de la Bruguera)
Organització: Vilabarrakes
+ info: Instagram @vilabarrakes

Espectacle de circ: ‘NüShu’ a càrrec de
la companyia Capicúa
Acròbates que cusen, ballen, riuen i
s’enfilen
Hora: 19 h
Lloc: pl. d’El Mirador

Concert d’havaneres a càrrec de Les
Anxovetes
Hora: 20 h
Lloc: Jardins del Palau Tolrà - Ajuntament

Gran Castell de Focs
Hora: 22 h
Lloc: zona esportiva del Pla de la Bruguera

DILLUNS 12
DE SETEMBRE
Jornada de portes obertes al Club
Tennis Castellar del Vallès
Reserves el dia 8 de setembre al tel.
648104066
Horari: de 9 a 14 h
Lloc: instal·lacions municipals de tennis i pàdel
del Club Tennis Castellar
Organització: Club Tennis Castellar del Vallès

Espai Aventura’t: vine, juga i crea!
Horari: de 10 a 13 h i de 17 a 19 h
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova i Espai Tolrà

Activitats lúdiques, esportives i artístiques
per a nens i nenes.
L’espai comptarà amb un circuit
d’aventura,
inflables, minigolf, un taller d’art i música
clàssica, el trenet i a més a més:

POST FESTA MAJOR
DIUMENGE 18
DE SETEMBRE
20a Trobada de Tardor del Puig
de la Creu
Cloenda de Festa Major
Itineraris de natura, observació del
paisatge, matinal de portes obertes,
activitats culturals i populars i
esmorzar popular.
Més informació al cartell de la trobada.
Lloc: El Puig de la Creu
Organització: Amics del Puig de la Creu
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Vilabarrakes, el lloc de la música
Dies 9, 10 i 11
De 21 h a 5 h

No hi ha Festa Major
sense Correlokals

Espai Vilabarrakes
(El Pla de la Bruguera)
Vilabarrakes

El pregó jove tindrà lloc a les 22.15 hores a l’ETC. || Q. P.

Cristina Domene

Una desena de propostes musicals
passaran per l’escenari de Vilabarrakes, que estarà ubicat, com sempre, al Pla de la Bruguera. Artistes
d’arreu del territori però també castellarencs faran gaudir i ballar el públic que s’aplegui en aquest espai durant divendres, dissabte i diumenge
de Festa Major a la nit de (9, 10 i 11 de
setembre). El primer concert tindrà
lloc divendres 9, després del Correlokals. Una vegada la riuada de gent
hagi travessat els carrers de Castellar per arribar a l’esplanada del polígon, Itaca Band, el grup de música
de Montcada i Reixac, presentarà

Doctor Prats, Itaca Band i Mitjanit passaran per l’escenari de Vilabarrakes. || Q. P.

el seu disc Mil tormentas y un sol a
partir de les 00.30 hores, per omplir
l’ambient de ska, reggae, latin i punk.
També hi haurà actuació en directe
de Mitjanit, un grup de versions que
realitzen un espectacle en directe que
no deixa ningú indiferent.
Dissabte 10, a partir de les 23
hores, aniran desfilant per l’escenari un seguit d’actuacions en directe
a càrrec d’AlQuadrat, Bounce Twice,
Disaster Jacks i Opció 37.
Diumenge 11, a les 21 hores, serà
el torn de Doctor Prats, que presentarà el disc Pel cantó bo i a les 23 hores,
Habla de mi en Presente, comparti-

rà les propostes del disc Vivir más.
Aquesta banda de techno-rumba
i rock ha estat reconeguda amb el
premi grup revelació 2022 per RAC
105. Les hores de sarau s’allargaran
amb el celtic punk de Drunken Fighters i Els Amics de Manel, un grup de
musica en català que segons diuen ells
mateixos venen a omplir un espai que
havia quedat buit: el kumbaianisme
radical. Cada nit la festa s’allargarà
fins les 5 de la matinada i hi haurà servei de barra a càrrec dels col·lectius
de Vilabarrakes. Recordem que les
consumicions s’hauran de pagar en
efectiu.

Divendres 9 - 21 h

XV Correlokals
Era d’en Petasques
Vilabarrakes
Una de les propostes més multitudinàries de cada Festa Major i més
esperada pel jovent és el Correlokals, que enguany arriba a la quinzena edició. Tot i que l’inici oficial
del recorregut és a les 21 hores, la
festa començarà unes hores abans.
A les 18 hores ja es farà un warm up
i a les 19.30 h s’iniciarà el sopar popular. Una vegada tothom hagi om-

plert la panxa i vagi degudament abillat amb el got i el mocador de rigor,
es donarà el tret de sortida a una de
les nits d’esbojarrament jove. Segons
informen des del col·lectiu Vilabarrakes, organitzadors de l’activitat,
aquest any el recorregut i el format
han patit algunes modificacions.
Així, el Correlokals d’enguany finalitzarà a l’espai Vilabarrakes (el Pla
de la Bruguera), on és previst que a
les 00.30 h s’iniciï el concert d’Itaca
Band. Abans, però, no pot faltar el
Pregó Jove a les 22.15 h, davant de
l’ETC, ofert pel president figuratiu
de Vilabarrakes, Bartomeu Totelquepugueu.
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La comicitat de les
accions quotidianes
Dissabte 10 - 12 h

Espectacle còmic de
carrer: A la fresca
Plaça d’El Mirador i voltants
‘A la fresca’ és un espectacle de teatre còmic de carrer pensat per a
tots els públics. Tres personatges i
una cadira gegant surten a prendre
la fresca, provocant diferents situacions còmiques, inspirades en accions quotidianes. La proposta, visual
i amb poques paraules, la presenta
la Companyia Anna Confetti / Cirquet Confetti, que fa més de 35 anys
que ofereixen espectacles còmics i
poètics creats amb un llenguatge de
circ, música i clown. La plaça d’El Mirador serà l’espai per on es mouran
aquestes tres entranyables senyo-

La pista de la plaça de Catalunya acull, per Festa Major, el festival Holi. || Q. PASCUAL

res interpretades per Anna Confetti, Rosita Calvi i Tere Solà.
Ben arreglades, que és Festa Major,
i amb les seves inseparables bosses
de mà, buscaran un bon lloc, amb
l’ajuda dels castellarencs i castellarenques, per plantar la seva cadira
gegant i compartir històries en què
més d’una persona se sentirà reflectida. Després de passar per Bèlgica, Portugal i França, aconseguiran pujar dalt de la cadira gegant a
Castellar del Vallès?
Ho sabrem dissabte 10 de setembre,
a partir del migdia.

Festival Holi, deixar enrere els dies
grisos amb la celebració del color
Dissabte 10 - 13 h

Festival Holi
Organitza La Balena
Pista de la pl. de
Catalunya

C. Domene

El 2015 va ser el primer any que Castellar va celebrar un festival Holi, una
tradició principalment de l’Índia, i
també del Nepal i de Sri Lanka, que
serveix per lloar el bé per sobre del
mal. Allunyada de l’original significació hinduista, en què es du a terme
per allunyar els individus dels errors
del passat i reivindicar el perdó, la
festa dels colors s’ha popularitzat
arreu del món com una celebració
primaveral. Així, després de dos
anys d’aturada per la pandèmia, el
Holi i els seus colors llampants tornen per Festa Major a la pista de la
plaça de Catalunya. Els participants,

vestits de blanc, llançaran de manera sincronitzada, després del compte enrere de rigor, la pols de colors
que l’organització haurà repartit en
saquets. Tothom quedarà tenyit i es
formaran boirines cromàtiques immenses fins a crear un arc de Sant
Martí artificial. Tot plegat a ritme
de la música i dels balls al més pur
estil Bollywood.
Per gaudir del festival plenament, es recomana als assistents
anar amb calçat còmode i portar ulleres –de sol, de piscina, de busseig...–
per protegir els ulls. No oblideu que el
vestit oficial pot ser qualsevol peça de
roba, però blanca, perquè quedi ben
estampada de colors gaudinians.

Un moment de l’espectacle de carrer ‘A la fresca’.

|| CEDIDA

‘Ones i Arenes’, l’univers de l’artista Sylvia Rexach
Dissabte 10 - 20 h

Concert Ones
i Arenes
Jardins del Palau Tolrà
Ones i Arenes és un projecte musical delicat i elegant liderat pel pianista i compositor cubà Pepe Rivero, i la cantant eivissenca Ángela
Cervantes. La parella d’artistes rememoren el llegat i l’univers íntim
de l’artista porto-riquenya, d’origen català Sylvia Rexach, cantant,
compositora, guionista de comèdia
i poeta avançada al seu temps. El
concert ret homenatge a Rexach
amb una selecció de cançons. Dies
explicats a través de la seva poesia i

Marina Antúnez

Àngela Cervantes i Pepe Rivero canten l’univers íntim de la cantant porto-riquenya Sylvia Rexach. || CEDIDA

melodies, a cavall entre la Primera
Guerra Mundial i la bohèmia nocturna dels anys 50, un món que no
va saber apreciar el seu art fins
anys després de la seva mort.
Rivero forma part d’una nova
generació de músics cubans que han
aparegut a l’escena internacional del
jazz. Després de finalitzar els estudis de piano a l’Havana, on va rebre
formació clàssica, la vocació el va
portar al jazz. Cervantes comença
a cantar de nena a l’hotel d’Eivissa
on es va criar, però l’any 1999 decideix marxar de la seva estimada illa
per formar-se a Barcelona en dansa,
interpretació i música. Després de
gires internacionals, el 2021 el seu
cor es deté a Sylvia Rexach i el projecte ‘Olas y Arenas’.

17

Engrandir l’activitat del comerç amb l’Street Market
Diumenge 11,
D’10 a 20 hores

Fira Street Market ‘22
Comerç Castellar
Sala Boadella, de
l’Hospital i de Montcada

Com ja és habitual, aquest esdeveniment se celebra cada any coincidint amb la Festa Major local,
amb l’objectiu de promoure l’activitat comercial dels sectors comercials presents a Castellar del Vallès. És una cita ineludible per als
vianants que passegen pel carrer
el diumenge de festa gran.
La primera Fira Street
Market es va celebrar l’any 2015,
després de repensar el format de
l’antiga Fora Stocs. La intenció
aleshores era engrandir l’activitat

Marina Antúnez

a tot el comerç de Castellar. Ara,
una de les finalitats és “celebrar”
la normalitat, després de dos anys
de pandèmia que han estat molt
complicats, també pel sector del
petit comerç. Els comerciants i
els seus negocis no només sortiran al carrer per acabar amb els
estocs de l’estiu abans de començar nou curs i temporada. La idea
és compartir unes hores amb els
vilatans i amb els clients, retrobant-se després de vacances i reivindicar el múscul del comerç de
la vila. A més de productes i serveis, la fira s’amenitzarà amb l’actuació del Cor de Gòspel Di-Versions, que actuarà a les 12.30 hores.
Entre els sectors que estaran
representats hi ha roba i complements, sabates, llibreria, embotits, parament de la llar, alimentació, joies en plata i or, cosmètica,
joguines, dolços i licors, entre altres propostes.

Imatge de la Fira Comercial Street Market de la darrera Festa Major, el 2019. || B. T.

La pastisseria Andreví es converteix en una ‘silent disco’
Diumenge 10,
De 21 a 1 h

Silent Disco
Andreví Pastissers
(c. de Sala Boadella, 8)

Andreví Pastissers ha programat
una proposta diferent i innovadora per a dissabte de Festa Major a
la nit. Es tracta d’una silent disco,
una experiència única i súper divertida amb DJ en directe i 3 estils de
música simultàniament.
Però, sabeu què és una discoteca silenciosa? És un esdeve-

niment en què la gent balla amb la
música que s’escolta amb auriculars sense fil. En lloc d’utilitzar un
sistema d’altaveus, la música s’emet
a través d’un transmissor de ràdio
i el senyal és captat pels receptors
d’auriculars sense fil que porten
els participants.
Aquesta nova manera de sortir de festa es va popularitzar a partir del 2005 i l’experiència ja és un
èxit en països com el Regne Unit,
Austràlia o els Estats Units. Ara,
Castellar del Vallès tindrà l’oportunitat de gaudir d’aquest ball silenciós i individual, però compartit
i en un indret especial: una pastisseria. Tota una experiència que a
més, compta amb l’avantatge de no
fer la guitza als veïns!

Marina Antúnez

Noies ballant en una festa fent servir la tecnologia ‘silent disco’. || SILENT DISCO BARCELONA
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Nova exposició d’Esteve Prat
El Centre d’Estudis de Castellar acull els ‘Relleus antropomorfs’
‘Relleus antropomorfs’

Aquesta Festa Major, diversos
artistes castellarencs mostraran
la seva obra al carrer, als balcons
el carrer Major, en concret, entre
l’Ateneu i l’antic ajuntament. Hi
participen els artistes castellarencs que treballen i creen art al
poble, entre d’altres, Josep Masaguer, Àngels Font Guiteras,
Neus Segalés, Esteve Prat Paz,
Karos Mayet, Rafael Aguilar, Cabañas, Josep Pérez González,
Domènec Triviño, Clara Capdevila, Francisco Rodríguez, Enric
Aguilar i Bel Gabriel Cassi.

Inauguració: 10/09 - 11 h
10, 11 i 12 de setembre,
de 17 a 20 h
Els divendres de setembre
i 7 d’octubre, de 17 h a 20 h
Carrer de la Mina, 9

Marina Antúnez

Dissabte 10 de setembre, a les 11 hores,
el pintor Esteve Prat inaugura una
nova exposició, que aquest cop s’ubica al Centre d’Estudis Castellar - Arxiu
d’Història. La mostra es titula Relleus
antropomorfs i està formada per peces
de 190 x 85 cm, d’altres de 64 x 84, i de
més petites.
L’exposició, que es podrà visitar
els dies 10, 11 i 12 de setembre, de 17 a
20 h i també els següents divendres a la
tarda fins al 7 d’octubre, “mostra formes d’aparença humana realitzada
a través de la figura, on es poden distingir rostres, cossos i parts de la figura”, diu l’artista.
La primera paraula que fa referència a l’exposició, relleu, es pot en-

Exposició ‘Estampa
[gravats]’ de
Josep Pérez
Divendres, de 18 a
20 h, dissabtes, de 12
a 14 h i de 18 a 20 h;
diumenges, de 12 a 14 h
L’Alcavot Espai Cultural

Del 10 al 12
de setembre

Exposició d’art
al carrer
Del 10 al 12 de setembre
Tot el dia
Carrer Major

Una mostra dels relleus que es podran veure a partir del 10 de setembre. || E. PRAT

tendre com “tot allò que té un gruix
o sobresurt d’un pla”. Els relleus que
s’exposaran, són baixos relleus i ressalten formes respecte a un entorn pla.
La segona paraula que fa referència al títol de l’exposició, antropomorf,
prové de l’etimologia del gr. anthropomorphos, íd., de anthropos ‘home’ i
morphe ‘forma’, es a dir, que té retirada a formes humanes.
El tema de les obres fa referència
al títol de l’exposició, la figura humana,
temàtica començada a treballar per
l’artista Prat l’any 2015 “i que ha anat

evolucionant a partir de plantejaments, conceptes, interpretacions
i tècniques molt diverses”, segons
apunta Prat.
Per a la confecció dels baixos relleus antropomorfs “he utilitzat l’experimentació amb diversos materials actuals, en què les ciències de la
física i la química juguen un paper
important”, ja sigui en l’aparició de
noves matèries que, utilitzades amb finalitats i contextos artístics, donen uns
resultats apartats dels tractaments escultòrics tradicionals.

L’Alcavot acull ‘Estampa [gravats]’
de l’artista Josep Pérez González
Del 10 al 25 de setembre

Art al carrer Major per
Festa Major

L’artista Josep Pérez González inaugura una exposició titulada ‘Estampa
[gravats]’, on mostrarà una vintena
d’obres de mitjà format, algunes emmarcades, d’altres “com a espais lumínics”, i encara unes inèdites que
són escultures lumíniques. L’exposició s’inaugura el dia 10 de setembre a
les 20 h a L’Alcavot Espai Cultural, i es
podrà visitar fins al 25 de setembre.
Es tracta d’un art fet amb estampacions sobre paper que elogien la natura, els arbres, la terra, els
astres i la diversitat fractal. Per a

Josep Pérez González amb el tòrcul, premsa que utilitza per estampar les obres. || C.

l’obra de Pérez, “la incidència de
la llum a la natura és molt important”. Són temes que tenim al nostre voltant “i a mi em serveixen de
font d’inspiració”. En aquest sentit, l’artista explica que és molt aficionat a fer excursions a la natura,
on fa fotografies.
Les obres que presenta Pérez
han estat realitzades amb la tècnica del gravat litogràfic, “una tècnica no tan coneguda com altres
tècniques com l’aquarel·la o l’oli”.
Pérez utilitza unes matrius, treballa
a partir d’unes planxes fotosensibles
i tintes litogràfiques, per poder imprimir sobre paper.
Per a la creació de les obres cal
una premsa –que s’anomena tòrcul–,
aigua i tintes. “El meu gravat no és
calcogràfic, en què es fan servir
àcids”, sinó que Pérez prefereix materials “no contaminants, ni per a
la persona ni per al medi”. Utilitza paper absorbent, de molí paperer,
basat en fibres naturals, no setinades. “El paper s’ha de mullar i ha
de poder absorbir les tintes”, diu
l’artista. És per això que les obres
solen fer entre 300 i 350 gr. També
utilitza, a vegades, paper japonès.
Per a la conservació, utilitza
marcs i els preserva de la humitat i de
l’exposició directe de llum, “com passa
amb una planta”. || M. ANTÚNEZ

Els balcons del carrer Major s’ompliran d’obres d’art. || M. ANTÚNEZ

Exposició del
concurs de
fotos del CEC
Dies 10, 11 i 12
de setembre

Exposició del
concurs de
fotografia 44è
Trofeu Joan Riera
i 58è concurs de
fotografia artística
· Tercer trimestre ·
Carrer de Colom s/n
El Grup de Fotografia del Centre
Excursionista de Castellar del Vallès exposa una nova mostra de fotografies, corresponents aquest
cop al tercer trimestre del concurs de fotografia 44è Trofeu Joan
Riera i 58è concurs de fotografia
artística. Aquesta vegada, el tema
escollit és el de portes i finestres, i
inclou totes les fotografies presentades a concurs, incloses les més
ben valorades pel jurat de fotografia de la UES. La mostra es podrà
veure a partir del 10 de setembre
i seguirà oberta cada dia de Festa
Major (10, 11 i 12 de setembre), matí
i tarda, al local del CEC, al carrer
de Colom, s/n.

Mostra de
col·leccionistes
de Castellar
Del 10 al 12
de setembre

Exposició de
Col·leccionistes
de Castellar
Horaris: 10 i 11, de 10
a 13 i de 16 a 20 h;
dia 12, de 10 a 13 h
Espai Sales d’El Mirador
(accés pl. Major)
El Cercle de Col·leccionistes de
Castellar del Vallès proposa una
nova exposició de col·leccionisme.
Durant els dies de Festa Major, en
horari de matí i tarda, l’Espai Sales
d’El Mirador acollirà aquesta mostra, organitzada per l’entitat. S’hi
podran veure diversos objectes de
col·leccionisme que atresoren els
membres de l’entitat. Per a diumenge 11, de 9 h a 13 h, el Cercle de Col·
leccionisme també ha previst una
trobada de plaques de cava, que
tindrà lloc a la plaça Major. Com
sempre, els assistents a la trobada podran participar en una rifa de
diferents articles i regals.
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Tothom a menjar hamburguesa!

Una vedella cuinada a foc lent

Bruna Burger organitza el primer concurs de menjar aquest entrepà

Vedella rostida
a l’antiga

Dissabte 10, 21 h

Divendres 9,
Horari cocció: de 8 a 20 h
Tast a partir de les 20 h
Plaça del Mercat

Primer campionat
Bruna Burger
a Castellar
Carrer de l’Hospital, 46

Divendres al matí us proposem
passejar per la plaça del Mercat
perquè els paradistes organitzen una cocció de vedella durant
dotze hores. “Es rosteix a l’estil
argentí”, explica Antonio Gálvez,
de Cárnicas Merche. “Ve un cuiner del País Basc a cuinar-la que
contracta el Gremi de Carnissers
i és tot un espectacle veure com
es fa la cocció”, explica el carnis-

Jordi Rius

Heu comprovat quant tardeu a
menjar una hamburguesa completa
d’uns 300 grams? Potser no ho heu
cronometrat mai, però qui sí que ho
farà és el jurat que avaluarà la rapidesa amb la qual es menja una hamburguesa en el concurs organitzat
per Bruna Burger Grill el dissabte
de Festa Major. Per participar-hi,
cal inscriure’s al local mateix o a
través del perfil d’Instagram del
restaurant : @brunaburgergrill. La
inscripció costa 5 euros i dona dret
a una beguda més l’hamburguesa.
El propietari de la Bruna Burger, Marc Gorriz, ha explicat que
era una iniciativa que volia fer des
de fa dos anys, però “les restriccions de la pandèmia van prohibir fer-la”. El concurs comptarà
amb un speaker que dinamitzarà la
prova. El guanyador s’endurà una
copa com a premi “que es quedarà

ser castellarenc, que des del mes
de maig és president del Gremi
d’Empresaris Carnissers, Xarcuters i Aviram de Barcelona i Comarques. La cocció es començarà
a les vuit del matí i s’acabarà a les
20 h amb el tast. Entre el 2 i el 9 de
setembre, la clientela del mercat
pot aconseguir gratis el seu tiquet
per provar-la si fa una compra al
recinte. Es calcula que es podran
fer entre 1.200 i 1.400 racions. La
vedella es rosteix sobre una base
de carbó i va instal·lada sobre una
mena de remolc. A l’hora del tast,
els diferents carnissers faran les
porcions a les quals s’afegirà pa i
beguda dels establiments del voltant. Els estris que es faran servir
són biodegradables. Sens dubte,
una activitat per obrir boca i gaudir de la primera nit de Festa Major.

Una de les hamburgueses de Bruna Burger Grill. || CEDIDA

al local”, adverteix Gorriz, a més
de 100 euros en consumicions en
qualsevol dels tres establiments
del grup Gorman (Mito Sushi,
Bruna Burger Grill i La Balena).
Gorriz ha apuntat que “esperem
que el concurs tingui acceptació i que s’hi apunti molta gent”.
més activitat a la balena

La Balena també se suma a la festa

amb diferents activitats aprofitant l’escenari de la plaça Catalunya. Així, divendres 9 hi haurà
música a partir de les 22 h. L’endemà, 10 de setembre, hi haurà una
festa holi a les 13 h a la pista de la
plaça Catalunya [veure més informació a la pàgina 16 d’aquest suplement]. El mateix dissabte a les
20 h hi haurà botifarrada i música amb DJ.

Una vedella rostida que es va fer en un mercat de Barcelona. || J. RIUS
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L’Espai Aventura’t i espectacles per a la mainada
Dilluns 12,
De 10 h a 13 h i de 17 h a 19 h

Espai Aventura’t
‘La Caixeta’, de la
Cia. Holoque
‘Nüshu’, de la
Cia. Capicúa
Espai Tolrà, plaça
de la Fàbrica Nova i
plaça d’El Mirador

Marina Antúnez

Dilluns 12, durant tot el dia, de 10 a
13 h i de 17 a 19 h, la Festa Major de
Castellar torna a apostar per l’Espai Aventura’t, perquè tots els infants que ho vulguin puguin jugar,
crear, imaginar, passar-s’ho d’allò
més bé. El que abans era conegut
com la Jornada a la Infància, condensarà els actes a l’Espai Tolrà.
Com cada any, hi haurà instal·lades
diverses atraccions a l’exterior i interior del recinte firal.
Prèviament, de 9 h a 14 h, el
Club Tennis Castellar també oferi-

rà una jornada de portes obertes a
les instal·lacions municipals de tennis i pàdel del Club Tennis Castellar.
Tornant a la plaça de la Fàbrica Nova (davant de l’Espai Tolrà), es
podrà participar en un rocòdrom, un
pont penjat i tirolina, etc. Serà tot un
circuit d’aventura que es completarà
amb inflables, minigolf, un taller d’art
i música clàssica i un trenet gratuït
per a tothom, que permetrà recórrer l’illa de cases adjacent a la plaça
de la Fàbrica Nova.
Una de les novetats d’enguany
serà una instal·lació anomenada ‘La
caixeta’, a càrrec de la companyia Holoqué. Aquest grup proposa als menuts poder introduir-se dins d’una
caixa musical, on viure l’amor entre
la música i la dansa en un món d’hologrames i engranatges en què tot
és possible. Com ja és habitual en
aquest tipus d’espectacles, les entrades es faran per grups i successivament, seguint una fila.
D’altra banda, els inflables estaran adaptats a les diferents edats
i tematitzats amb la Jungla, toro mecànic, elefant mediterrani, a més de
l’espai Ludoteca i Multi Marí pels
més petits, entre d’altres.
El futbol sala i el voleibol del
Club Futbol Sala Castellar també han
previst exhibició. I hi haurà també

El bany d’escuma tindrà lloc dilluns, a les 13 h, a l’Espai Tolrà. || C. DÍAZ

un minitenis a càrrec del Club Tennis
Castellar del Vallès.
A les 13 hores, els Bombers Voluntaris de Castellar iniciaran, un any més,
l’esperat bany d’escuma per a petits i
grans. En aquest sentit, si es vol gaudir
d’aquesta activitat, és recomanable portar tovallola, banyador i ulleres de piscina.
S’habilitaran unes cues accessibles per a
infants amb diversitat funcional, que podran gaudir presentant l’acreditació i recollint una polsera al punt d’informació,
per tenir accés directe a les activitats.
El plat fort de la tarda, a més de
l’Espai Aventura’t a l’Espai Tolrà, serà
l’espectacle de circ Nüshu, a càrrec de
la companyia Capicúa, que tindrà lloc
a la plaça d’El Mirador, a les 19 hores.
Aquesta companyia catalanoaragonesa
ens proposa un espectacle de circ teatre
en què cinc dones multidisciplinars entren en escena per embastar una obra
a través de corda llisa, escala aèria, pal
i equilibris acrobàtics, entre altres disciplines pròpies del circ.
La peça de Capicúa està ambientada en un taller de costura especialitzat de roba reciclada. Una màquina
de cosir, bobines de fil i acròbates que
cusen, ballen, riuen i s’enfilen. Nüshu
utilitza el llenguatge corporal a través
del silenci i el caos; un llenguatge entre
mares, àvies, filles i companyes. Totes
les activitats seran gratuïtes.
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La Festa de la normalitat esportiva
Tornen els actes massius després de dos anys amb restriccions

La UE Rubí, rival
en el Torneig del Vallès
Futbol, futsal i
bàsquet presenten
els primers equips
per la Festa Major

XXXVIII Cursa Popular

Plaça d’El Mirador
(dissabte 17.15 h)

31è Memorial
Emili Altimira i
52è Torneig del Vallès
Estadi Joan Cortiella
(dissabte 10, 19 h)

Albert San Andrés

Tres edicions després de l’última festa
major amb normalitat, l’esport torna
a revifar de la hibernació en la qual ha
estat en els últims temps.
Moltes coses han canviat des de
llavors, en un temps en què les economies de clubs i entitats s’han vist molt
malmeses i els canvis han estat les principals novetats. Tot i això, la presència
massiva d’actes deixa entreveure l’esforç de tothom per no perdre pistonada, i actes com la XXXVIII Cursa Popular (dissabte 10, 17.15 h) organitzada
pel CA Castellar o els oberts de pàdel
i tenis del CT Castellar són les activitats esportives més multitudinàries.
Les sessions d’indoor cycling al
SIGE (divendres i dissabte) seran una
bona oportunitat per conèixer aquestes instal·lacions esportives, mentre
que el Torneig Popular de Tennis Taula
(divendres, 19.30 h) i l’11è Obert Carles
Simón (dissabte, 9.00 h) a les instal·
lacions de l’Associació d’Amics del Tennis Taula Castellar a l’Espai Tolrà, faran
passar una bona estona als amants del
ping-pong.
La XLVII Tirada Infantil amb
Carrabina d’Aire i Blanc fix (dissabte,
9.00 h) en la zona de la depuradora, farà
les delícies dels qui tinguin més punteria, mentre que els camins s’ompliran
d’aficionats amb el pilatwalk (dissabte,

L’esport tornarà a tenir actes troncals en la Festa Major’22. || A.S.A.

9.00 h), una sessió de marxa nòrdica i
pilates al parc de Colobrers, organitzada pel Club Marxa Nòrdica Vallès 2021.
A banda, la demostració de tècnica de
la marxa nòrdica i dels seus beneficis
en el local del Centre Excursionista
(dissabte, 9.30 h) o el Tast d’Excursionisme del CEC (diumenge, 8.00 h).
Els escacs estaran presents amb
les tradicionals partides simultànies

(dissabte, 10.00 h), el torneig de partides ràpides a la plaça Major (dissabte,
17.00 h) i el II Memorial Gregorio Sánchez (diumenge, 10.00 h), sense oblidar-nos del Festival de Patinatge (dissabte 18.00 h) al Joaquim Blume o el
Tastet de Slot i les portes obertes (dissabte, 10.00 h) que el Budellets Slot Club
organitza en les seves instal·lacions del
Pla de la Bruguera.

La idoneïtat de les dates de la Festa Major, que agafa els clubs esportius
a principis de temporada, és el millor reclam per a la presentació dels
primers equips i totes les novetats de cara al nou curs. UE Castellar,
FS Castellar i CB Castellar disputaran partits durant aquestes dates,
aprofitant la bona afluència de públic.
Dissabte 7 (19.00 h), el futbol tindrà un bon cartell amb la visita
de la UE Rubí, equip de Primera Catalana en la 31a edició del Memorial Emili Altimira i 52è Torneig del Vallès, la cita ineludible de cada setembre per conèixer les novetats de l’equip, que una temporada més
lluitarà per l’ascens de categoria.
El mateix dia que el futbol ha estat l’escollit per l’FS Castellar per
enfrontar-se a la Pia Sabadell, un equip de 2a divisió B, que significarà
un bon test per als de Darío Martínez i que mesurarà l’estat de forma
dels taronges, de cara a l’inici de temporada del primer d’octubre, quan
rebrà als cugatencs de l’Olimpyc Floresta.
Pel que fa al bàsquet, els d’Isidre Travé apareixeran en escena
enfront del Baricentro Barberà el diumenge 11 (12.00 h), per mostrar
a tothom els nous fitxatges d’aquesta temporada, en què vol mirar cap
amunt i no patir pel descens. ||| A. SAN ANDRÉS
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La Festa Major recupera les activitats populars
Dies 10, 11 i 12 de
setembre

Diverses entitats
de la vila
* Consultar agenda per
conèixer els horaris i
llocs de cada activitat

Marina Antúnez

Per a aquesta Festa Major 2022, diverses entitats dedicades a la promoció i difusió de la cultura popular
també es faran presents en diversos espais. Per exemple, divendres
9, s’ha previst una cercavila de benvinguda de Festa Major amb la participació dels Gegants de l’Esbart
Teatral de Castellar, el grup d’Atabalats de l’IE Sant Esteve, els Castellers de Castellar, el Ball de Bastons i el Ball de Gitanes.
Sortiran a les 19.30 hores
de la plaça de Catalunya i seguiran pels carrers Prat de la Riba,
Santa Perpètua, Sala Boadella i
plaça d’El Mirador.
Dissabte 10, el Centre d’Estudis Castellar ha programat un itinerari del cicle ‘Un tomb per la història’ titulat Vida i miracles de l’església
parroquial de Sant Esteve, a càrrec
de l’historiador Llorenç Genescà.
Serà un itinerari que se centra en
la història de l’església de Sant Esteve, amb inscripcions gratuïtes al
http://centreestudiscastellar.cat, a
partir de l’1 de setembre.
Els Castellers de Castellar actuaran dissabte 10, a les 18 hores, a
la plaça d’El Mirador. Per a l’ocasió, han convidat els Cargolins
d’Esplugues de Llobregat, els Esquerdats de l’esquerra de l’Eixample de Barcelona i els Esperxats
de l’Estany.
El mateix dia, a les 21.30 h,

s’ha previst un Correfoc de Festa
Major amb la Colla de Diables i les
Espurnes de l’ETC, el drac Víbria i
l’acompanyament dels Tucantam
Drums. Sortiran de la carretera de
Sentmenat, cap a la plaça Calissó,
carrer Major, del Centre, Passeig
de Tolrà, de Torras, plaça d’El Mirador i plaça Major.
L’ETC i l’Ajuntament han fet
arribar alguns consells per a totes
les persones que vulguin participar
activament d’aquesta activitat, o
gaudir-ne com a espectadors, que
es poden consultar a les pàgines
de consells per un correfoc segur
d’aquest suplement de Festa Major.
Diumenge 11, d’11 a 14 h, s’ha
previst una cercavila bastonera pels
carrers i places del centre de la vila,
a càrrec del grup de Ball de Bastons
de Castellar.
També diumenge, hi haurà cercavila de banda i majorettes a les
11.30 h, que seguiran l’itinerari següent: plaça de Catalunya, carrer de
Prat de la Riba, carrer de Catalunya,
c. de Barcelona, avinguda de Sant
Esteve, carrer del Doctor Rovira,
carrer d’Anselm Clavé, carretera de
Sentmenat i plaça de Cal Calissó.
A la tarda, encara el dia 11,
es farà una ballada de sardanes a
càrrec de la Cobla La Principal de
la Bisbal, a les 17 h, a la plaça de la
Fàbrica Nova. Més tard, a les 21.30
hores, s’iniciarà el Gran Ball de
Festa Major amb la Cobla Orquestra La Principal de la Bisbal a l’interior del recinte firal.
I a les 18 h, es donarà inici a
una Cercavila Gegantera amb les
colles de Sant Llorenç Savall, Caldes de Montbui i Castellar del Vallès. La plantada de gegants es farà
a les 17.30 h a la plaça Major, des d’on
s’iniciarà la cercavila cap al carrer
del Centre, carrer Major, plaça de
Cal Calissó, carrer Passeig, carrer
del doctor Pujol, avinguda de Sant
Esteve, carrer de Sant Pere d’Ullastre, Passeig Tolrà, passeig de la
plaça Major, carretera de Sentmenat i plaça del Mercat.

Bastoners a la Festa Major 2021. || Q. P.

Els gegants l’any 2019, a la Festa Major. || Q. P.
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