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Nadal sempre és molt especial. Afortunadament a Castellar podem gau-
dir d’aquests dies amb tranquil·litat i pau. I amb el pensament de plante-
jar-nos nous reptes i de construir juntes i junts una vila millor.

Això no és possible, malauradament, a altres llocs del món. Per aquesta raó, 
el meu primer desig per a aquestes festes nadalenques és que hi hagi pau 
arreu. I quan parlo de pau no em refereixo únicament al fet que no hi hagi un 
conflicte armat. Defensar la pau també és defensar els drets de totes les per-
sones. Pau és respecte a la diversitat, és igualtat, és llibertat i és justícia social.

Amb aquestes línies vull expressar la nostra solidaritat amb tots els 
pobles oprimits i amb totes les persones que són víctimes de la vio-
lència. La humanitat ha de saber trobar el camí de la convivència pa-
cífica i el progrés de les persones, independentment de la seva con-
dició, sexe o procedència.

Hem d’afrontar el 2023 amb el ferm propòsit d’avançar cap a un Cas-
tellar viu i dinàmic, plural i inclusiu, unit i solidari. En definitiva, un Cas-
tellar orgullós de la seva identitat que mira el futur amb esperança.
Nadal també és temps de viure en família i de compartir amb els amics. De 
trobades amb les persones que estimem. És temps d’oblidar-nos de l’ata-
balament del dia a dia i gaudir de les coses petites que, de vegades, també 
són les més importants. 

En aquest suplement trobareu un munt de propostes per fer aquests dies: són 
les activitats del Cicle Nadalenc, que és possible gràcies a l’esforç de moltes 
entitats i serveis municipals. Aprofiteu-les i participeu-hi, amb els nens, amb 
els pares, amb els tiets i els cosins, amb els amics i els veïns...

Us desitjo que passeu un bon Nadal, que sigueu feliços i que l’any que 
comencem sigui millor que el 2022. 

Molt bones festes,

Ignasi Giménez Renom
Alcalde

Salutació

Especial Nadal  22-23
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Fins al diumenge 5 de febrer
Dissabtes, diumenges i festius,   
d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h
Dies feiners del 22 de 
desembre al 5 de gener, 
de 17 a 20 h
Local del Grup Pessebrista  
de Castellar (c. Dr. Pujol, 26)
Organització:Grup Pessebrista 
de Castellar

72a Exposició de Pessebres 
“Invents i descobriments de la humanitat” 

La 72a edició de l’Exposició 
de Pessebres de la Capella ha 
escollit enguany els invents i 
descobriments de la humanitat 
com a fil conductor de la mostra, 
que es divideix en dues àrees:

D’una banda, a la planta baixa es 
poden veure quinze quadres, un 
dels quals ha estat elaborat pels 

cinc aprenents del taller de pes-
sebres, i cinc vitrines, una d’elles 
creada per la Unitat d’Escolaritza-
ció Compartida (UEC) de la vila. 
A cadascun dels diorames o vitri-
nes de l’exposició es pot observar, 
acompanyant cada tema, una es-
cenografia relacionada amb l’in-
vent o descobriment escollit per 
cada pessebrista.

D’altra banda, al primer pis del local 
del Grup Pessebrista de Castellar 
hi ha una exposició complementà-
ria, la mostra “Figures i invents”. 
Al llarg del recorregut per aquest 
espai es poden admirar figures de 
pessebre que utilitzen diversos ob-
jectes que són invents de la huma-
nitat. Cada figura està acompa-
nyada de l’invent o descobriment 

corresponent i d’una breu expli-
cació sobre la seva història. S’hi 
poden trobar figures del pessebre 
popular de la primera meitat del 
segle XX i també figures d’autor. 
Cal dir que tant les figures com els 
objectes provenen del fons del Grup 
Pessebrista de Castellar del Vallès i 
de col·leccions particulars dels ma-
teixos pessebristes de la vila.
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DISSABTE 17 DE DESEMBRE
A partir de les 10 h
C. Major, pl. de Cal Calissó i parc de Canyelles
Organització: Associació del Centre

DISSABTE 17 DE DESEMBRE
17 h
Local de Colònies i Esplai Xiribec
Organització: Creu Roja Castellar

DISSABTE 17 DE DESEMBRE
19 h
Jardins del Palau Tolrà
Organització: Colònies i Esplai Xiribec

Festa de Nadal Got Talent Castellar 29a Plantada del Pessebre 

L’Associació del Centre us convida dissabte, 17 de desembre, a una 
festa nadalenca que tindrà lloc de 10 a 14 hores al carrer Major i a 
la plaça de Cal Calissó. Les propostes programades inclouen una 
xocolatada (de 10 a 11.30 h), tallers de Nadal familiars (d’11 a 13 
h), un concert de Mariona Roca i Pere Roca (11.30 h), contes amb 
el Gabi, de L’Alcavot, (12 h) i versions musicals amb Canvi de Plans, 
de l’EMM Torre Balada, i Albert Llort (12.30 h). La cloenda de les 
activitats es farà a partir de les 17 hores al parc de Canyelles, on 
gaudirem de l’encesa de llums, el conte del tió, l’arbre dels desit-
jos, xocolatada i música en directe.

D’altra banda, el mateix dissabte dia 17 les associacions del Centre, 
el Pujalet, i la Mitja Galta plantegen la proposta “Busca el tió de de-
sitjos”. Si hi voleu participar, us donarem un mapa per tal que us pu-
gueu moure per tots els carrers que inclouen les tres associacions.

A més, fins al 22 de desembre podeu participar en la gimca-
na de tions per tots els comerços de l’Associació del Centre.

La Creu Roja proposa aquesta iniciativa en què us anima a 
exposar el vostre talent, a la manera del concurs que s’emet 
per televisió. Si hi voleu participar, només cal que envieu un 
correu electrònic a l’a/e laia.gonzalez@creuroja.org, especifi-
cant-hi el nom i edat i quin talent exposareu. A més, per poder 
participar-hi, caldrà que passeu per l’oficina de Castellar a en-
tregar una joguina nova. També, com a entrada, es demanarà 
una joguina nova als espectadors.

Des de l’any 1994, Colònies i Esplai Xiribec té cura de fer i plan-
tar un pessebre a la Casa de la Vila, als Jardins del Palau Tolrà. En-
guany la plantada ja arriba a la 29a edició. El pessebre s’instal·larà 
dissabte, 17 de desembre, a les 19 h i es podrà visitar fins al dia 9 
de gener del 2023.

Especial Nadal  22-23
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Una trentena de parades repartides en tres dels carrers comerci-
als principals de la vila oferiran a la ciutadania els seus productes 
en la tradicional Fira de Nadal. Entre d’altres, s’hi podran trobar ar-
ticles de roba, òptica, cosmètica o restauració, a més d’articles de 
màgia i moltes altres propostes. També hi seran presents diverses 
entitats del municipi.

Però no tot serà activitat comercial, sinó que també hi haurà molta 
alegria i oci, amb activitats lúdiques per a grans i petits. Així, hi haurà 
el taller de manualitats “Fes el teu arbre”, farem cagar el tió (amb 
regals per a tots els nens i nenes) de 10 a 13 hores i de 17 a 19 hores, 
i gaudirem d’actuacions musicals. A més, a les 18 hores, hi haurà 
xocolatada gratuïta amb melindros (podeu portar el got de casa).

També cal assenyalar que en algunes parades dels comerços parti-
cipants trobareu butlletes per participar en el sorteig de la macro-
panera que se celebrarà el dia 5 de gener al vespre i que inclourà 
productes, serveis i/o activitats que han aportat diversos comer-
ços associats.

En definitiva, un dia per gaudir, retrobar-nos i fer poble. Per sen-
tir-nos afortunats d’on venim, de tenir una vida social en què ens 
relacionem amb la resta de veïns i veïnes, i amb els comerciants de 
confiança, que trien els productes segons els gustos i necessitats 
dels seus clients per oferir-los un servei personalitzat.

Fem poble, fem comerç!

Fira de Nadal 

DIUMENGE 18 DE DESEMBRE 
De 10 a 19 h
C. Sala Boadella, c. Hospital i c. Montcada
Organització: Comerç Castellar
Hi col·labora: Ajuntament
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DIUMENGE 18 DE DESEMBRE
De 10 a 14 h 
Pl. d’El Mirador
Organització: Entitats diverses

Castellar del Vallès se suma un any més a La Mara-
tó de TV3. En aquesta ocasió seran més d’una vin-
tena les activitats que es duran a terme diumenge 
18 de desembre per recaptar fons per a aquesta ini-
ciativa, enguany dedicada a la salut cardiovascular. 
L’escenari principal de les propostes serà la plaça 
d’El Mirador (en cas de pluja, l’Espai Tolrà), tot i que 
també s’han previst altres ubicacions i dies per a al-
gunes de les activitats organitzades.

Als comerços que tinguin penjat el cartell de La 
Marató a l’aparador es podrà adquirir la polsera 
commemorativa de La Marató de TV3 a la vila, amb 
un donatiu solidari a partir de 2 euros. Les polse-
res es podran trobar als comerços fins a principis 
del mes de gener.

Programa d’activitats:

DIVENDRES 16 DE DESEMBRE

Xerrada sobre el judici i sentència de les 
dones de Caldes acusades de bruixeria, a 
càrrec de Ricard Jiménez i Jordi Plans, de 
COOLTUR, i projecció del tràiler del CECV- 
AH No eren bruixes, a càrrec de Raül Este-
ve, Joan Mundet i Lluís Capmajó
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala Violant Carnera del CECV-AH
Organització: Centre d’Estudis Castellar – 
Arxiu d’Història
Més informació a la pàgina 8
 

DISSABTE 17 DE DESEMBRE

Inauguració de l’exposició ‘A reveure’, de 
Maria Losada, i taller de gravat amb tuber-
cles (proposta familiar)
Hora: 12 h
Lloc: Sala Violant Carnera del CECV-AH
Organització: Centre d’Estudis Castellar – 
Arxiu d’Història
Més informació a la pàgina 8

Concert a duet de Llongue & Ricard LT
Hora: 19 h
Lloc: L’Alcavot Espai Cultural
Organització: Castellar per les Llibertats
Més informació a la pàgina 14

DIUMENGE 18 DE DESEMBRE

Xocolatada i sorteig de dues places per a 
nens/es per anar a la carrossa de l’Ambai-
xador el dia de la cavalcada
Organització: Grup Il·lusió

Fes el teu tió de Nadal i coneix l’ADF
Organització: ADF Castellar

Vine a escalar i puja al rocòdrom
Organització: 
Centre Excursionista de Castellar

Tots som caganers i caganeres!
Pinta l’auca del caganer, fes-te una foto al photo-
call i juga amb el Xiribec. Tots i totes caguem, la ca-
guem, ens caguem de por i enviem a cagar!
Organització: Colònies i Esplai Xiribec

L’Hoquei Castellar amb La Marató 
(circuit d’hoquei)
Organització: Hoquei Club Castellar

Pinta i retalla la cartolina del pessebre, 
dibuixada per Pilarín Bayés
Organització: Grup Pessebrista de Caste-
llar del Vallès

Tió gegant
Petits i ganàpies podreu fer cagar un tió de 
2 metres amb l’acompanyament musical de 
la cançó tradicional
Organització: AFA Institut Puig de la Creu

Taller de castellers i actuació
amb un pilar
Org.: Castellers de Castellar - Capgirats 

Obra de teatre: Gina Ginger and
Charlie Chieves
Hora: 10.45 h
Organització: Kids&Us

Exhibició de nadales i taller de Nadal
Hora: 11.30 h (exhibició de nadales)
Organització: Banda i Majorettes
de Castellar

Taller de titelles El Sol i La Lluna i ballades 
amb els gegantons
11.45 h – Ballada dels gegants
Organització: Gegants de Castellar

Actuació del grup Walking to the Bar
Hora: 12 h 
Organització: Acció Musical Castellar-Artcàdia

Pinta bastoners i tasta el Ball de Bastons
Hora: 12.35 h - Ballada
Organització: Ball de Bastons

Actuació del Combo Canvi de Plans de 
l’Escola Municipal de Música Torre Balada
Hora: 12.50 h
Organització: EMM Torre Balada

Manualitats de Gitanes
Hora: 13.30 h – Ballada participativa
Organització: 
Ball de Gitanes de Castellar del Vallès

Castellar batega per La Marató
Acte final a càrrec de totes les entitats
participants
Hora: 13.40 h

A la plaça d’El Mirador, durant tot el matí 
d’activitats, també es comptarà amb la pre-
sència de vehicles dels Bombers Voluntaris 
de Castellar i d’un autobús escolar americà

Torneig de pàdel 
Categoria masculina i femenina
Horari: de 9 a 18 h
Lloc: Instal·lacions del Club Tennis Castellar
Organització: Club Tennis Castellar

Itinerari ‘Un tomb per la història: 
No eren bruixes’
A càrrec de la historiadora Gemma Perich i amb 
la teatralització a càrrec de l’Esbart Teatral de 
Castellar, la Companyia La Forca, de Caldes de 
Montbui i els Atabalats de l’IE Sant Esteve
Horari: De 10 a 13 h 
Sortida des de l’Era d’En Petasques i arribada 
als Jardins del Palau Tolrà
Organització: CECV-AH
Col·laboració: ETC, Cia. La Forca, Atabalats 
de l’IE Sant Esteve i Ajuntament
Més informació a la pàgina 8

Trobada Urban Sketchers 
Dibuixant Castellar
Anirem al parc de Canyelles a dibuixar el 
campanar de l’Església de Sant Esteve. Ac-
tivitat oberta a tothom (cal portar material 
propi per dibuixar)
Horari: de 10.30 a 13 h
Punt de trobada: davant de l’església de 
Sant Esteve
Org.: Centre Excursionista de Castellar

Exposició de pessebres
Tota la recaptació del dia 18 es destinarà a 
La Marató
Horari: d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h
Lloc: c. Doctor Pujol, 26
Organització: Grup Pessebrista de Castellar
Més informació a la pàgina 3

Uns pastorets diferents! per La Marató
Durada: 50 minuts
Hora: 12 h
Lloc: Sala de Petit Format de l’Ateneu 
(carrer Major, 13)
Preu: taquilla inversa
Organització: Teatrer@s del Sol i la Lluna

Concert Combos de Nadal
Hora: 19 h
Lloc: Cal Calissó
Organització: 
Acció Musical Castellar-Artcàdia
Més informació a la pàgina 11

Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó
Hora: 19.30 h 
Lloc: Sant Feliu del Racó
Organització: Associació Pessebre Vivent 
Sant Feliu del Racó
Més informació a la pàgina 7
 

DILLUNS 26 DE DESEMBRE

Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó
Hora: 19.30 h
Lloc: Sant Feliu del Racó
Organització: Associació Pessebre Vivent 
Sant Feliu del Racó
Més informació a la pàgina 7

Relació d’entitats organitzadores: 
Acció Musical Castellar-Artcàdia, AFA Ins-
titut Puig de la Creu, Agrupació de Defen-
sa Forestal, Associació del Centre, Ball de 
Bastons, Ball de Gitanes, Banda i Majoret-
tes, Bombers Voluntaris de Castellar, Cas-
tellers de Castellar, Centre d’Estudis-Arxiu 
d’Història Castellar, Centre Excursionis-
ta de Castellar, Club Tennis Castellar, Co-
lònies i Esplai Xiribec, Fundació Obra So-
cial Benèfica, Gegants de Castellar, Grup 
Il·lusió, Grup Pessebrista de Castellar del 
Vallès, Hoquei Club Castellar, Kids&Us 
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.

Amb la col·laboració de: 
Combo Cambio de Planes de l’Escola Mu-
nicipal de Música Torre Balada i el Combo 
Walking to the bar de l’Escola de Música 
Artcàdia; les pastisseries Villaró, Andreví, 
Muntada, Llullu Cakes i Domènec; els co-
merciants de Castellar i Jovi-Sagalés.

Castellar del Vallès amb La Marató de TV3 

Especial Nadal  22-23
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11è Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó 

El tradicional Pessebre Vivent de Sant Feliu 
del Racó no fallarà aquest 2022. Enguany, 
un centenar de voluntaris tornaran a 
recrear les quaranta escenes que s’hi 
representaran gràcies a la participació de 
140 figurants, entre les quals no faltarà 
la dels dimonis o la dels Reis, i l’entrada 
al pessebre de la Verge Maria en burro, 
com és habitual. També hi haurà mercat 
d’artesania i productes gastronòmics, 
com ara formatges Montbrú i algunes 
parades de dones emprenedores veïnes 
de Sant Feliu. A més, no faltarà l’arbre 
dels desitjos, photocall, ambaixador reial, 
Ses Majestats Els Reis d’Orient i algunes 
sorpreses que no podem explicar...

D’altra banda, com és habitual, els 
llenyataires faran la botifarrada popular, 
inclosa amb el preu de l’entrada. La 
proposta estarà amenitzada amb la 

DIUMENGE 18 I DILLUNS 26  
DE DESEMBRE 
De 19.30 a 21 h 
Sant Feliu del Racó
Preu: 5 € 
(menors de 12 anys, gratuït) 
Pagament en efectiu

música d’un DJ voluntari, veí de Sant 
Feliu, que s’afegeix a l’allau de persones 
voluntàries, a més dels ADF i Colònies i 
Esplai Xiribec, que enguany col·laboren 
amb aquesta iniciativa i que fan possible 
que s’hagin pogut omplir moltes més 
escenes que en ocasions anteriors.
 
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. 

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 a El Serrat 
(camp de futbol al terreny parroquial).
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DIVENDRES 16 DE DESEMBRE 
19.30 h
Sala Violant Carnera  
del CECV-AH
Organització: Centre d’Estudis 
de Castellar - Arxiu d’Història

DISSABTE 17 DE DESEMBRE 
11.30 h
Biblioteca Municipal  
Antoni Tort
Organització: Biblioteca Munici-
pal Antoni Tort

DIUMENGE 18 DE DESEMBRE 
De 10 a 13 h
Sortida des de l’Era  
d’en Petasques
Organització:  
Centre d’Estudis de Castellar del 
Vallès – Arxiu d’Història
Col·laboració: ETC, Cia. La Forca, 
Atabalats de l’IE Sant Esteve i 
Ajuntament

DISSABTE 17 DE DESEMBRE 
12 h
Sala Violant Carnera 
del CECV-AH
Organització: Centre d’Estudis 
de Castellar del Vallès – Arxiu 
d’Història

FINS AL 5 DE GENER
En horari d’obertura de la 
Biblioteca Municipal  
Antoni Tort
Organització: Biblioteca Munici-
pal Antoni Tort

Xerrada i projecció sobre dones acusades de bruixeria 

L’Hora del Conte amb Bufanúvols

L’arbre dels desitjos 

Un Tomb per la Història: “No eren bruixes”

Inauguració de l’exposició “A reveure” 
i taller de gravat amb tubercles 

L’acte s’obrirà amb una xerrada sobre el judici i la sentència de les 
dones de Caldes de Montbui acusades de bruixeria que anirà a càr-
rec de Ricard Jiménez, de COOLTUR Turisme Cultural. 
El projecte COOLTUR neix l’any 2017 amb el guiatge d’un petit equip 
format per persones amb una àmplia experiència i coneixements en la 
història, la cultura i el patrimoni. El seu objectiu és la promoció econò-
mica tant dels municipis com de les seves empreses, alhora que posa 
en valor i dona a conèixer la  història, la cultura i el patrimoni local.
Tot seguit es projectarà el tràiler No eren bruixes, l’avançament del 
curtmetratge que es presentarà al BRAM! 2023 que recupera la histò-
ria de les dones que van ser condemnades per bruixeria i penjades al 
segle XVII a Castellar del Vallès. La càpsula audiovisual està impulsada 
pel Centre d’Estudis de Castellar, amb la col·laboració de l’Ajuntament, 
i compta amb la participació de les historiadores Gemma Perich i Ester 
Planas, la periodista Marina Antúnez, la creació, realització i edició de 
Raül Esteve, l’il·lustrador Joan Mundet i el dissenyador Lluís Campmajó.

L’ocell d’argent és el títol de la darrera Hora del Conte de 2022. El 
grup Bufanúvols serà l’encarregat d’explicar-nos aquesta història 
d’una princesa que sempre estava contenta perquè cada matí quan 
es llevava rebia la visita d’un ocell d’argent. Aquest era el seu secret. 
Però un matí el seu estimat ocell va deixar d’anar-hi, i això la va en-
tristir moltíssim. En veure-ho, el rei va fer un decret que deia que 
ompliria de regals el jove que li retornés l’alegria. Van començar a 
arribar a la cort joves d’arreu del regne: un pescador, un cuiner, un 
matalasser..., però cap aconseguia fer tornar l’ocell d’argent. 
Fins que va aparèixer un músic que, amb les seves cançons, va aconse-
guir el retorn de l’ocell estimat i, amb ell, l’alegria de la jove.

Itinerari històric per conèixer els fets ocorreguts al segle XVII (any 1619) a 
Castellar del Vallès que van suposar la condemna a la forca de les dones 
Violant Carnera, Eulàlia Oliveres i Jerònima Muntada. Totes tres van ser 
declarades bruixes i penjades a l’Era d’en Petasques. El recorregut anirà 
a càrrec de la historiadora Gemma Perich i s’iniciarà justament en aquest 
indret. Tot seguit recorrerà alguns dels carrers del nucli antic, on van 
viure aquestes dones. L’acte finalitzarà als Jardins del Palau Tolrà, on hi 
ha prevista una teatralització a càrrec d’actors i actrius de l’Esbart Te-
atral de Castellar, que recrearan el judici injust que van infligir a les tres 
dones esmentades, i de la companyia de Caldes de Montbui La Forca i 
els Atabalats de l’IE Sant Esteve, que s’encarregaran de recrear l’escena 
de la sentència i penjada a la forca de les tres dones per part dels botxins.
A la sortida es podrà fer un donatiu per a La Marató de TV3.

Reserva de places a https://centreestudiscastellar.cat/ 

La il·lustradora Maria Losada ens proposa una exposició que ens permetrà 
endinsar-nos en el món de la il·lustració infantil i juvenil a través de la rein-
terpretació de contes tan coneguts com La caputxeta vermella, Matilda o 
Tristes armas, entre d’altres. A la mostra es podran veure obres inèdites de 
petit format tradicional i en format digital per a tots els públics. L’exposició 
es podrà visitar entre el 17 de desembre i el 21 de gener, els dimarts de 10 a 
13 hores i els divendres de 16 a 20 hores. 
D’altra banda, el mateix dia 17, amb motiu de La Marató de TV3, es durà a 
terme un taller de gravat amb tubercles i goma EVA destinat als més me-
nuts. Tot el material serà gratuït, si bé tothom qui ho vulgui podrà fer un do-
natiu per a La Marató.

Si aquestes festes de Nadal us apropeu a la biblioteca, us oferim la 
possibilitat d’escriure un desig i penjar-lo al nostre arbre dels desitjos. 
A més, podreu escriure la vostra carta als Màgics d’Orient!

Especial Nadal  22-23
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Concert ‘Musiquem per Nadal’
Un concert protagonitzat per diferents formacions musi-
cals i instrumentals. En concret, les que hi actuaran seran 
l’Orquestra Infantil, l’Orquestra Juvenil, el Cor Petits Mú-
sics, el Cor Juvenil i els Grups de Percussió.

DISSABTE 17 DE DESEMBRE
12 h
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Acció Musical Castellar i Es-
cola de Música Artcàdia
Aportació: 3 €

Concert de Nadal
del cor de gòspel Di-versions 
El cor de gòspel Di-versions farà un any més el seu con-
cert de Nadal, aquest any en col·laboració amb Caste-
llar per les Llibertats. Dirigits per Martí Costa, els inte-
grants del cor interpretaran temes clàssics del gòspel, 
com “Wade in the Water”, “Soon and very Soon”, “Total 
Praise”, “Deep River” o “Amazing Grace”, entre d’altres. 

DIVENDRES 16 DE DESEMBRE
19 h
Capella de Montserrat
Organització: Cor de gòspel  
Di-versions
Col·laboració: Castellar per les Llibertats

Concert d’Els Atrapasomnis Trio
Aquest any, des de l’AFA EBM Colobrers volem fer-la gros-
sa! I quina millor manera de celebrar l’inici de les festes na-
dalenques que amb un concert familiar. Us presentem Els 
Atrapasomnis Trio, un grup musical infantil format pel Jordi, 
la Malva i el Pau. Són amics i amigues que no deixen mai de 
jugar per arribar ben amunt! Els encanta regalar somriu-
res i cançons allà on els porti la música. La felicitat és el seu 
motor, no dubteu a venir a ballar i cantar plegats. 

Un concert acollidor i pensat per a tots els infants, de ma-
nera que s’ha reservat un espai per a criatures amb diver-
sitat funcional.

DISSABTE 17 DE DESEMBRE
11 h
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: AFA EBM Colobrers

JAM especial de temes de Nadal
Les sessions JAM dels divendres a Cal Calissó ja són una 
proposta habitual de la programació cultural de Castellar, 
però en aquesta ocasió se n’ha preparat una de ben es-
pecial dedicada als temes de Nadal que comptarà amb la 
participació dels professors de l’Escola de Música Artcà-
dia Marc Teclas, Carlo Rivero i Pol Leiva. 
No us la perdeu!

DIVENDRES 16 DE DESEMBRE
21 h
Cal Calissó 
Organització: Escola de Música Artcàdia i 
Calissó Cultural

Concert de suport a Càritas Castellar
L’entitat Càritas Castellar ha organitzat un concert benèfic 
que comptarà amb la participació del grup de cambra de 
l’escola Artcàdia, l’escola Espaiart, el grup de combos Canvi 
de Plans de l’Escola Municipal de Música Torre Balada, el 
Cor Atzamares del Cor Sant Esteve, Mariona i Pere Roca, 
Cecília Tena i Carles Miquel, i el pianista Ariel Fernàndez. En 
total sonaran una vintena de temes, entre els quals “Llum 
de les espelmes”, de John Willams; “Mil ocells”, de Txaran-
go; “Tornarem”, de Lax’n’Busto; “Eso que tú me das”, de 
Pau Donés; o diverses cançons tradicionals.

DISSABTE 17 DE DESEMBRE
18 h
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Càritas Castellar
Preu: 5 €

Concert de Nadal del
Cor Sant Esteve i la Coral Xiribec 
Com cada any, i ja en fa 29, el Nadal castellarenc compta-
rà amb aquest tradicional concert en què participaran, per 
part del Cor Sant Esteve, el Cor Infantil (petits i mitjans), el 
Kor Ítsia (cor de noies) i el Cor Atzamares (cor de mares), 
dirigits per Laia Prat, Berta Junqué i Jaume Sala, a més de 
la Coral Xiribec, dirigida per Toni Jorquera.

DIUMENGE 18 DE DESEMBRE
18.30 h
Església de Sant Esteve
Organització: Cor Sant Esteve i Coral Xiribec

Especial Nadal  22-23
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Cinc dels grups de Combo d’Acció Musi-
cal Castellar oferiran un concert amb una 
gran varietat de temes i estils que ens 
amenitzaran una vetllada molt musical i 
per a tots els gustos.

Si us ve de gust cantar nadales tradicionals 
i populars no podeu faltar a aquesta canta-
da popular que comptarà amb la participa-
ció de Carles Belda a l’acordió i els cantai-
res del Cor Sant Esteve. Cal Calissó oferirà 
xocolata desfeta a preus populars que ens 
ajudarà a passar el fred.

Espaiart ofereix un petit concert en forma de 
cantata d’El Conte de Nadal de Charles Dic-
kens, amb les formacions vocals d’El Cor de la 
Nit (infantil), el Cor Lúa (joves) i la coral Eter-
nity (adultes), amb acompanyament al piano 
d’Adrià Aguilera, narració a càrrec de Júlia Bar-
ragán i direcció de Sònia Gatell.

El Conte de Nadal de Charles Dickens explica 
la història del senyor Scrooge, un vell garrepa 
i malhumorat que viu reclòs en un món solita-
ri d’odi i menyspreu fins al moment que, una 
nit abans del dia de Nadal, és visitat per tres 
esperits –el del passat, el del present i el del 
futur– que aconsegueixen canviar la seva per-
cepció del món fent-li veure què va perdre en 
el passat, com s’allunya de la felicitat i el bé en 
el present i quin futur de solitud i rancúnia l’es-
pera. La vida d’Ebenezer Scrooge canvia radi-
calment a partir d’aquell moment i l’esperit de 
Nadal aconsegueix imposar-se arreu.

La vigília de Nadal és un bon dia per celebrar 
un vermut musical amb el Kor Ítsia, una for-
mació del Cor Sant Esteve que s’autodefineix 
amb les paraules il·lusió, afinitat, empasta-
ment, trajecte, color teula, diversitat i emo-
ció. En aquesta ocasió, el grup comptarà amb 
l’acompanyament de Dani Garcia al piano.

DIUMENGE 18 DE DESEMBRE
19 h
Cal Calissó
Organització: Acció Musical Castellar i
Escola de Música Artcàdia

DIJOUS 22 DE DESEMBRE 
18 h 
Cal Calissó
Organització: Cor Sant Esteve

DIVENDRES 30 DE DESEMBRE
18 h i 19.30 h
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: Espaiart, escola d’arts es-
cèniques de Castellar

DISSABTE 24 DE DESEMBRE
12 h
Cal Calissó
Organització: Cor Sant Esteve

Concert ‘Combos de Nadal’

Cantada popular de 
nadales amb Carles Belda

Concert ‘El Conte de Nadal’ 

Vermut musical amb el 
Kor Ítsia i Dani Garcia
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102 min / Animació / Estats Units · 2022
Direcció: Don Hall
Versió en català
Qualificació: apta per a tots els públics

95 min / Comèdia / França · 2021
Direcció: Alexandra Leclère
Versió doblada (castellà) 
Qualificació: no recomanada a menors de 7 anys

90 min / Animació / Rússia · 2022
Direcció: Mohammad Kheyrandish
Versió doblada (català)
Qualificació: apta per a tots els públics

100 min / Animació / Japó · 2022
Direcció: Tetsurô Kodama
Versió doblada (català)
Qualificació: no recomanada a menors de 12 anys

135 min / Acció. Drama / Estats Units · 2022
Direcció: Gina Prince-Bythewood
Versió doblada (castellà)
Qualificació: no recomanada a menors de 16 anys

DIVENDRES 23 DE DESEMBRE
16.30 h i 18.30 h
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

DIVENDRES 23 DE DESEMBRE
21 h
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

DIMECRES 28 DE DESEMBRE 
18 h 
Auditori Municipal Miquel Pont 
Organització: Ajuntament

DIVENDRES 30 DE DESEMBRE
18 h
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

DIVENDRES 30 DE DESEMBRE
21 h
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

Un món estrany 

Mis queridísimos hijos 

El nen dofí

Dragon Ball Super: Super Hero

La mujer rey 

Els llegendaris Clades són una família d’exploradors que 
arriba a un lloc mai trepitjat abans per ningú. Allà s’hauran 
d’enfrontar a nombrosos perills i descobriran noves cria-
tures mai documentades. Però les diferències entre ells 
amenacen de derrocar la seva última i més crucial missió.

La Chantal i el Christian viuen una jubilació tranquil·la. 
Però des que els seus fills Sandrine i Stéphane van aban-
donar el niu, no els veuen gaire. Les oportunitats de reu-
nir-se en família són cada vegada més escasses. Quan els 
fills els anuncien que no vindran a celebrar Nadal, decidei-
xen fer-los creure que els ha tocat la loteria.

Un nen criat per uns dofins després que el rescatin del 
mar viu sense preocupacions sota les ones fins que un 
monstre malvat s’apodera del món submarí i és dester-
rat a terra ferma. Allà, l’acull el bondadós capità Murva-
rid, i amb la seva ajuda i la del dofí Bola de Neu emprèn 
un viatge per resoldre el misteri del seu veritable origen.

El Son Goku va destruir l’Exèrcit de la Cinta Vermella. Ara, 
uns individus han decidit continuar amb el llegat i han creat 
els androides Gamma 1 i Gamma 2, que s’autoproclamen 
“superherois”. Quin és l’objectiu del nou Exèrcit de la Cinta 
Vermella? Davant un perill imminent, és el moment del des-
pertar del superheroi!

Una epopeia històrica inspirada en els fets reals que van 
succeir en el regne de Dahomey, un dels estats més po-
derosos de l’Àfrica en els segles XVIII i XIX. La història se-
gueix la Nanisca (Viola Davis), general de la unitat militar 
exclusivament femenina, i la Nawi (Thuso Mbedu), una 
recluta ambiciosa. 

CINEMA ESPECIAL  NADAL
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DISSABTE 17 I DIUMENGE 18
DE DESEMBRE
Diferents horaris
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Tot Ballant, Pas de Ball i 
Amics del Ball de Saló

DIVENDRES 23 DE DESEMBRE
17 h
Espai Tolrà. Pati obert
Organització: Creu Roja Castellar

DILLUNS 26 DE DESEMBRE
18.30 h
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Castellers de Castellar

Balls a l’Espai Tolrà Bingo solidari en família Quinto casteller
La programació de balls s’aturarà aques-
tes festes de Nadal, però abans que ens hi 
endinsem aquest cap de setmana les enti-
tats Amics del Ball de Saló, Pas de Ball i Tot 
Ballant han organitzat tres balls, que com 
és habitual tindran lloc a la Sala Blava de 
l’Espai Tolrà. Així, d’una banda, els Amics 
del Ball de Saló han previst la darrera festa 
country de l’any dissabte 17 de desembre, 
de 17.30 a 20 hores, mentre que diumenge 
18, a les 18 hores, ens conviden al ball que 
comptarà amb la música de David Swing. 
D’altra banda, Tot Ballant i Pas de Ball pro-
posen dissabte la festa de final d’any que, 
amenitzada pel duet Camelott, tindrà lloc a 
les 22.30 hores.

Les festes de Nadal sempre són una bona 
ocasió per mostrar la nostra solidaritat, es-
pecialment si ho fem amb els infants. És per 
això que la Creu Roja ha organitzat un bingo 
solidari obert a totes les famílies que vul-
guin col·laborar amb l’entitat en la campa-
nya de joguines que porta a terme. Per par-
ticipar-hi, cal enviar un correu electrònic a 
l’a/e laia.gonzalez@creuroja.org i portar 
una joguina nova el dia de l’activitat.

Aquest Nadal els Castellers de Castellar tornen 
a organitzar una sessió de quinto amb la inten-
ció de fer passar una bona estona a tothom que 
s’hi vulgui afegir. L’activitat engegarà a les 18.30 
hores el dilluns 26 de desembre, dia de Sant Es-
teve. Els premis consistiran en regals diversos, 
paneres, pernils... i hi haurà una partida solidà-
ria que aquest any serà per a La Marató de TV3.
També hi haurà servei de bar.

DISSABTE 17 DE DESEMBRE
A partir de les 11 h
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: Associació La Taca Lleure i 
Cooperació i L’Alcavot Espai Cultural
Entrada col·laboració: 5 €

L’Associació La Taca proposa diverses ac-
tivitats que es concentraran dissabte 17 de 
desembre a L’Alcavot Espai Cultural. D’una 
banda, a les 11 hores i amb la col·laboració 
de L’Alcavot, engegarà una sessió de con-
tes solidaris i de Nadal, escenificats per Síl-
via Leiva i Gabi Ruiz, membres de la Cia. Al-
cavot Teatre. Es tracta d’un acte solidari la 
recaptació del qual anirà destinada al man-
teniment i suport de l’escola per a nenes 
Fior di Loto, a l’Índia (expedició 2022). Una 
hora més tard, a les 12 h, es portarà a terme 
la tradició nadalenca de fer cagar el tió, de 
manera que els nens i nenes podran empor-
tar-se a casa algun dels regals que traurà la 
soca caganera. A més, es podrà participar 
en un taller de xapes de Nadal. 

Contes, tió i taller 
de xapes de Nadal 
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Concert a duet de Llongue & Ricard LT 
Josep Maria Llongueras, Llongue, un dels pioners del rock 
català amb el grup La Madam, farà un repàs aleatori a les 
peces pròpies i les versions de temes pop i rock internacio-
nal que l’han acompanyat al llarg de la seva vida. Tot, amb 
explicacions i anècdotes amanides d’humor i ironia i acom-
panyat a l’escenari per Ricard Latorre, pianista i compositor.

El concert formarà part dels actes a favor de La Marató de TV3 
i per tant la recaptació anirà destinada a aquest projecte a be-
nefici de la investigació per millorar la salut cardiovascular.

Teatre familiar: ‘Pastorets’
Una proposta que s’inscriu dins la més destacada tradició 
nadalenca. La Cia. Alcavot Teatre, de bracet de Gabi Ruiz, 
presenta uns pastorets diferents, tot i mantenir la història 
popular i tradicional dels pastors que mantenen una dispu-
ta amb els dimonis per evitar que el Messies sigui el salva-
dor dels homes. Un espectacle que recrea el relat i ho fa a 
l’estil de narració de contes tot utilitzant figures de fusta. 
Hi haurà pastors, dimonis, àngels, ovelles, els Reis d’Orient 
i, evidentment, Maria, Josep i el nen Jesús.

Les entrades es poden comprar al web www.entrapolis.com. 

23, 25, 26 DE DESEMBRE I 4 DE GENER
20 h
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai Cultural

Quinto de L’Alcavot 
Amb motiu de les festes nadalenques i aprofitant que fa 
un any de la inauguració del local, L’Alcavot Espai Cul-
tural organitzarà unes sessions de quinto, una manera 
de distracció popular i tradicional d’aquestes festes. Hi 
haurà regals, diversió, animació i moltes ganes de pas-
sar-ho bé. Comptarem amb lloros, guixes, cartrons i tot 
el necessari perquè les sessions de quinto de L’Alcavot 
siguin inoblidables.

DIUMENGE 18 DE DESEMBRE 
12 h
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai Cultural
Entrada col·laboració: 7 €; socis L’Alcavot, 
5 € (inclou vermut i aperitiu)

Vermut literari: 
‘No eren bruixes, eren dones’ 
Una nova proposta de vermut literari per gaudir d’una ma-
tinal cultural amb la compensació final de gaudir d’un re-
frigeri i aperitiu, ideal per començar bé el diumenge. En 
aquesta ocasió, comptarem amb la presència d’Anna Ma-
drid i Isabel Márquez (ambdues llicenciades en antropo-
logia social i cultural per la UAB), que ens parlaran d’elles 
mateixes, de bruixes i del seu llibre Jo em confesso brui-
xa. Existeixen molts mites sobre aquestes dones: adora-
dores del diable, pactes satànics, pocions, verins, con-
jurs, màgia negra... però, qui eren realment les bruixes?

Les entrades es poden comprar al web www.entrapolis.com. 

DIJOUS 22 DE DESEMBRE 
20.30 h
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai Cultural
Entrada col·laboració: 7 €; socis L’Alcavot, 5 € 
(inclou consumició)

‘S’horabaixa’. Cafè-teatre: 
‘Enfilall d’excuses’
En aquesta ocasió, al S’horabaixa hi haurà musica i poesia, una 
combinació amanida amb la teatralitat que aporta l’actor sa-
badellenc Jaume Madaula i amb la sensibilitat de la poetessa 
Maite Soler, ambdós acompanyats per la música del grup Trist 
Trash Trio. Enfilall d’excuses és un recital poètic trash, irreverent, 
proper, desenfadat. Partint de la poesia de Maite Soler, entre 
temes de rock and roll primitiu, acompanyats d’una copeta de 
vi, els rapsodes aniran avançant cap a una experiència de poe-
sia, música i humanitat que embolcalla.

Les entrades es poden comprar al web www.entrapolis.com. 

FINS AL 8 DE GENER 
En horari d’obertura de L’Alcavot
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai Cultural
Entrada gratuïta

Exposició col·lectiva L’Alcavot
 
Durant l’any 2022 hem tingut el goig i privilegi de gaudir 
de l’obra de diversos artistes que han emplenat d’art, be-
llesa i cultura les parets de L’Alcavot: Àngels Font, E. Prat 
Paz, Josep Pérez González, Josep Masaguer, Rafael Agui-
lar, Domènec Triviño, Karlos Mayet i Jesús Cabañas. Han 
estat 8 exposicions individuals en què cadascun dels au-
tors hi ha deixat l’ànima, les experiències, els desitjos, les 
inquietuds i òbviament el talent. En aquesta exposició col-
lectiva trobareu estils diversos i contraposats –abstrac-
te, surrealista, figuratiu, realista, simbolista, expressionis-
ta– i tècniques variades –oli, aquarel·la, acrílic, collage.

Especial Nadal  22-23

DISSABTE 17 DE DESEMBRE 
19 h
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: Castellar per les Llibertats
Col·laboració: L’Alcavot Espai Cultural i Ajuntament
Aportació voluntària a benefici de La Marató

18, 24, 25, 26 DE DESEMBRE I 1 DE GENER
Dies 18/12 i 01/01, 18 h; dies 24/12, 25/12 i 26/12, 
12 h i 18 h
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai Cultural
Entrada: 5 €; socis L’Alcavot, 3 € 



15

Programació especial
de Ràdio Castellar aquest Nadal

Com ja és tradició, l’emissora municipal i el portal de notí-
cies L’Actual faran un seguiment exhaustiu de tota l’activi-
tat nadalenca programada durant aquestes festes.

Els dies de Nadal, Sant Esteve i Any Nou, Ràdio Caste-
llar emetrà una programació especial que inclou el tradi-
cional concert de corals que aquest any té lloc el 18 de 
desembre a l’església de Sant Esteve i un programa re-
alitzat i presentat per Òscar Cardona i Montserrat Alsina.

A més, el dia 21 de desembre Ràdio Castellar emetrà des 
de Cal Calissó, a les 19 hores, un programa especial de la 
tertúlia Amb sense embuts que s’ha titulat “Especial Na-
vidul”. La tertúlia d’humor feta amb molt d’amor de Ràdio 
Castellar farà una emissió amb públic en directe, de ma-
nera que us convidem i us recomanem apropar-vos a Cal 
Calissó per riure amb Sara Schkot, Clara Sellés i Jaume 
Clapés en aquest espai on podreu ser part del pugrama 
més eixelebrat de la ràdio local.

Finalment, de cara a l’any vinent, l’emissora i L’Actual 
tenen previst fer la retransmissió de la cavalcada, des-
prés que l’any passat se’n recuperés el format habitual.
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La generació de residus es dispara un 3% durant les 
festes de Nadal respecte de la resta de l'any. Gene-
rem un 45% més de residus de vidre, un 23% més 
de paper i cartró i un 5% més d’envasos lleugers, a 
més de l’increment en el consum d’energia. Fem un 
Nadal amb cor, naturalment, però també amb cap 
i així evitem accelerar la crisi climàtica. T'apuntes 
a repensar el Nadal? 

www.residusvalles.cat 

UN NADAL 
AMB COR ... 
I AMB CAP!

Hi tenim
de tot

Compra a
Castellar 
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Dijous 5 de gener
De 10 a 14 h
Local del Centre Excursionista de Castellar
Organització: Banc de Sang i Teixits

Fins al 21 de desembre
Mercat Municipal
Organització: Mercat Municipal
Col·laboració: Diputació de Barcelona i Ajuntament

Del 19 al 30 de desembre
Organització: Cambra de Comerç de Sabadell
Col·laboració: Ajuntament

El Mercat Municipal vol premiar la confiança i la fidelitat 
dels compradors i compradores amb el sorteig de 80 es-
patlles de pernil. Per participar-hi només cal fer alguna 
compra a les parades de l’equipament i emplenar la but-
lleta facilitada pels mateixos establiments. Cal assegu-
rar-se d’omplir-la degudament, perquè s’invalidaran les 
que no continguin tota la informació requerida i les que 
estiguin estripades. El sorteig es farà el dimecres 21 de 
desembre, i les persones guanyadores seran notificades 
per telèfon (en cas de no respondre la trucada, es truca-
rà al/la participant següent). L’entrega dels pernils tindrà 
lloc els dies 21, 22 i 23 de desembre al matí.

El tradicional concurs d’aparadors de Nadal que organitza 
cada any la Cambra de Comerç de Sabadell i que compta 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castellar inclou 
enguany una novetat! I és que els comerços participants 
opten al premi popular que concedirà la ciutadania amb 
els seus vots. Si hi voleu participar, podeu fer-ho del 19 al 
30 de desembre a través del QR que trobareu als cartells 
col·locats fora de cada establiment inscrit al 53è Concurs 
d’Aparadors. Si teniu més de 18 anys, no us ho penseu! 
Voteu l’aparador o aparadors que més us agradin i opteu 
al premi de 100 euros en vals que se sortejarà i que po-
dreu bescanviar al comerç que hagi guanyat el vot popu-
lar a Castellar! Trobareu la llista de comerços adherits a 
la campanya al web municipal.

El Banc de Sang i Teixits proposa a la ciutadania que adap-
ti la tradició de l’amic invisible i doni sang, el millor regal 
per als malalts que en necessiten. I és que a Catalunya fan 
falta un miler de donacions de sang per atendre les neces-
sitats dels pacients ingressats en clíniques i hospitals. És 
per això que el dijous 5 de gener s’ha organitzat una nova 
campanya de donació de sang, durant el matí, al local del 
Centre Excursionista de Castellar. Les reserves d’hora es 
poden fer al web www.donarsang.gencat.cat o trucant al 
telèfon 935573566. 

El Mercat Municipal sorteja 
80 espatlles de pernil

Vota el teu aparador nadalenc preferit! Feu d’amic invisible, doneu sang!
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DEL 27 AL 30 DE DESEMBRE 
I DEL 2 AL 5 DE GENER 
A partir de les 9 h
Pavelló Dani Pedrosa
Organització: Hoquei Club Castellar
Més informació: tel. 937159573 i 
647765369, a/e administracio@hoquei-
clubcastellar.com 

Casals de Nadal 
Codelearn
Si teniu a partir de 6 anys, aquest Nadal 
podeu fer dues activitats amb nosaltres, 
ambdues d’una setmana de durada:

Casal tecnològic (Lego, Makey Makey 
i Scratch), de 9.30 a 13.30 h
Minecraft amb Redstone, de 16 a 20 h

Són casals tecnològics de programació 
i robòtica en què aprendreu diferents 
llenguatges i tècniques per programar. 
Entre d’altres, Minecraft amb Redstone, 
fer disseny 3D amb TinkerCad i impres-
sió en impressora 3D i Arduino.

Campus de tecnificació 
hoquei de Nadal
Campus de tecnificació d’hoquei des 
de la categoria prebenjamí i fins a 
aleví/fem-15 (de 6 a 16 anys), impar-
tit per Ramon Bassols, Quima Gime-
no, Tato Homet i Xavi Ramiro, amb la 
col·laboració de Biel Martínez del Se-
nior Poiré Roller (FRA) la primera set-
mana del campus i dels entrenadors de 
l’HPR Campus la segona setmana. Els 
objectius són fer sessions de tècnica in-
dividual en situacions de partit, fer par-
tits per aprendre tècniques estudiades i 
practicar la tècnica específica defensi-
va d’hoquei patins. Els/les participants 
han de dur el material per a la pràctica 
de l’hoquei, calçat esportiu, tovallola i 
estris d’higiene personal.

Hi ha dues opcions d’horari: de 9 a 
13.30 h (matí) o de 9 a 17 h (matí, 
dinar i tarda).

DEL 27 AL 30 DE DESEMBRE 
I DEL 2 AL 5 DE GENER
A partir de les 9 h
Pavelló de Puigverd i Recinte Firal de 
l’Espai Tolrà
Organització: Club Futbol Sala Castellar
Més informació: tel. 627261485, a/e 
campusfscastellar@gmail.com 

Campus de tecnificació 
de voleibol de Nadal
Campus organitzat per l’FS Castellar 
obert a tothom que vulgui millorar la 
pràctica del voleibol. És apte per a tots 
els nivells, també per a aquells nens i 
nenes a partir de 6 anys que vulguin ini-
ciar-se en aquest esport.

L’horari és de 9 a 13 h.

DIES 22 I 23 DE DESEMBRE, DEL 27 
AL 30 DE DESEMBRE I DEL 2 AL 5 DE 
GENER 
A partir de les 8.50 h 
(opció a partir 7.30 h)
C. Puig de la Creu, 11
Organització: ALLEN (Associació de lleu-
re i educació per la natura)
Més informació: tel. 650373717, a/e 
allen.inf.juv@gmail.com 

Casamada Scouts 
Winter 
Casal de vacances adreçat a infants i 
joves de 3 a 16 anys i destinat a conèi-
xer, gaudir i cuidar l’entorn privilegiat 
de Castellar del Vallès. Aquí, la norma 
és no estar mai tancats. Serem sempre 
a l’aire lliure, en contacte amb la natu-
ra, fent activitats basades en l’interès 
dels infants en aquell espai i moment 
concret i amb una índole molt més lliu-
re, com fer cabanes al bosc, caçar bo-
lets, anar al riu, fer excursions, medita-
ció i relaxació en plena natura, recollir 
de residus, i elaborar manualitats amb 
materials reciclats i naturals, cada dia 
en un espai diferent del nostre entorn.

L’horari és de 8.50 a 13 h, amb servei 
de menjador de 13 a 15 h. Possibilitat 
d’acollida al matí (de 7.30 a 8.50 h) i 
a la tarda (de 15 a 17 h). 

DEL 27 AL 30 DE DESEMBRE
A partir de les 9.30 h 
o a partir de les 16 h
Passeig, 22
Organització: Codelearn Castellar
Més informació: tel. 623188566, a/e cas-
tellar@codelearn.cat 

Les joguines... 
són sexistes?
Què hem de tenir en compte quan triem 
una joguina?

· El joc i les joguines eduquen i transmeten 
  models i rols socials.

· Decidir que hi ha “jocs de nenes” i “jocs de 
nens” és sexisme. Les joguines no tenen gè-
nere. Els colors tampoc.

· És interessant mirar i comentar els anun-
cis de joguines en família. Així estarem 
educant el sentit crític.

· És important triar joguines creatives i co-
operatives. Evitem les joguines que inciten 
a la violència i també les que aïllen els in-
fants. Jugar és compartir. 

· A l’hora de regalar una joguina tinguem 
en compte l’edat, la maduresa i sobretot 
els interessos i els desitjos dels infants.

Aquestes festes i tot 
l’any regalem... igualtat!

AQUESTES FESTES 
REGALEU TARDES DE 
JOC A LA LUDOTECA!
UN BON REGAL PER 
NADAL O REIS POT SER 
UN ABONAMENT DE 
LA LUDOTECA
Permet venir a jugar 10 tardes amb 
amics i família
Per adquirir-lo truqueu al 93 7159289, o 
feu correu a ludoteca@castellarvalles.cat 
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Ludoteca oberta per Nadal
Durant les vacances de Nadal Els 
infants de 3 a 12 anys i les famílies amb 
infants de totes les edats podran gaudir 
de tardes de joc lliure amb els espais 
i jocs de la Ludoteca. Us han preparat 
manualitats i propostes nadalenques 
diverses. A més, es tracta d’activitats 
inclusives, aptes per a persones amb 
diferents capacitats. Entre d’altres, 
s’han previst dos tallers de maquillatge 
gratuïts; el primer, dimecres 21 de 
desembre, per a famílies amb infants 
de totes les edats acompanyats d’una 
persona adulta, i divendres 23 de 
desembre per a infants de 9 a 16 anys 
que hagin omplert el full d’inscripció.

Cal assenyalar que de dilluns a dijous, 
les activitats són obertes a famílies 
i infants de totes de les edats, i els 
divendres només a infants a partir dels 
8 anys (3r de primària).

22 I 23 DE DESEMBRE, DEL 27 AL 30 
DE DESEMBRE I DEL 2 AL 5 DE GENER
A partir de les 9 h
C. de Santa Perpètua, 16
Organització: Kids&Us Castellar del Vallès
Més informació: tel. 936111028 i 
675059004, a/e castellar.valles@kid-
sandus.cat 

Christmas Fun Weeks
Les Fun Weeks són setmanes temàti-
ques adreçades a nens i nenes de 3 a 
10 anys amb l’objectiu de facilitar-los el 
contacte amb l’anglès, utilitzant la me-
todologia d’aprenentatge de Kids&Us, 
a partir de la immersió lingüística. A les 
Fun Weeks es fan activitats 100% en an-
glès que permeten que els nens i nenes 
es diverteixin i alhora aprenguin, amb 
propostes com tallers de teatre, l’hora 
del conte, manualitats i cançons, entre 
moltes d’altres!

Hi ha tres opcions d’horari: de 9 a 13 
h (amb possibilitat de benvinguda de 
8.30 a 9 h i de recollida de 13 a 13.30 
h), de 9 a 15 h o de 9 a 17 h. 

DEL 27 AL 30 DE DESEMBRE
A partir de les 9 h
Pavelló Joaquim Blume i Recinte 
Firal de l’Espai Tolrà
Organització: Club Futbol Sala Castellar
Més informació: tel. 680544358, a/e 
campusfscastellar@gmail.com 

Tecnificació de Nadal de 
Futbol Sala Castellar
Jornades de tecnificació esportiva des-
tinada a tots els infants i joves de la vila 
que tinguin entre 6 i 16 anys, que po-
dran gaudir del futbol sala i de la forma-
ció de grans professionals, que els en-
senyaran aspectes tècnics i tàctics i els 
valors de l’esport. Tingueu en compte 
que és necessari portar roba esportiva. 

L’horari és de 9 a 13 h.

DIES 22, 23, 27, 28, 29, 30 DE 
DESEMBRE, 2, 3 I 4 DE GENER
De 17 a 19.30 h
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Organització: Ludoteca
Més informació: tel. 937159289, 
a/e ludoteca@castellarvalles.cat 

 

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

El Palau Tolrà es convertirà de 
nou en el Palau Reial que aco-
llirà Melcior, Gaspar i Baltasar, 
així com les seves Ambaixado-
res, per veure els infants de la vila 
just abans de passar per totes les 
llars a deixar els regals que hagin 
demanat.

Les Ambaixadores recolliran les 
cartes dels infants els dies 1 i 2 de 
gener. L’horari de visita per portar 
les cartes serà de 16.30 a 20 h els 
dos dies i també el dia 2 de gener 
al matí, d’11 a 14 hores.

D’altra banda, els Reis i els seus 

ajudants arribaran el dimarts 3 
de gener i s’instal·laran al Palau 
Reial fins a l’endemà, dia 4 de 
gener. Els infants i les seves fa-
mílies podran gaudir d’una repre-
sentació teatral que els permetrà 
conèixer la història dels tres reis, 
des que eren astròlegs fins a con-
vertir-se en mags.

Les representacions es faran als 
Jardins del Palau Tolrà, els dies 3 
i 4 de gener del 2023 de 17 a 21.30 
h. Caldrà reservar dia i hora al web 
www.castellarvalles.cat/palaure-
ial a partir del dimarts 27 de de-
sembre a les 10 del matí.

DE L’1 AL 4 DE GENER
Diversos horaris
Jardins del Palau Tolrà
Organització: Ajuntament 
Col·laboració: Can Juliana
Reserva d’hora per veure els 
Reis els dies 3 i 4 de gener a 
www.castellarvalles.cat/palau-
reial a partir del 27 de desem-
bre a les 10 h
(No cal reserva per visitar les 
Ambaixadores els dies 1 i 2 de 
gener)

Especial Nadal  22-23
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Melcior, Gaspar i Baltasar recorre-
ran els carrers de Castellar la vigí-
lia del 6 de gener per 48è any con-
secutiu de bracet del Grup Il·lusió. 

Enguany, la cavalcada recupera el 
punt de sortida habitual i comença-
rà l’itinerari al carrer de Portugal, a 
les sis de la tarda. En total, la Caval-
cada inclourà set 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 pres-
supostos participatius del munici-
pi. A més de les carrosses de Mel-
cior, Gaspar i Baltasar, n’hi haurà 
una per a les Ambaixadores, que re-
colliran les cartes de “darrera hora”, 
una que tindrà forma de vaixell de 
vapor, una altra de camió de bom-
bers i s’incorpora, com a novetat, 
una carrossa dels carters reials. 
Acompanyant la comitiva, també 
hi seran els vehicles de l’ADF, els 
Bombers Voluntaris, la policia local 
i el servei d’ambulàncies.

Aquest any es repeteix l’expe-
riència feta per primera vegada 
l’any passat d’introduir un tram 
del recorregut que es farà en si-
lenci, com a mesura inclusiva 
que permeti integrar a la festa 
els adults i infants amb trastorns 
de l’espectre autista o amb difi-
cultats per gestionar els ambi-
ents sorollosos i les aglomeraci-
ons. El tram indicat estarà situat 
a la plaça de Cal Calissó. 
Un dels moments de més ex-
pectació serà el de l’adoració 
al Pessebre Vivent de Colòni-
es i Esplai Xiribec, que enguany 
arriba a la 35a edició, un cop 
els Reis arribin al passeig de la 
plaça Major. La cavalcada fina-
litzarà a la plaça d’El Mirador 
amb l’entrega de les claus de 
totes les llars de Castellar a Mel-
cior, Gaspar i Baltasar.

Al davant de l’escenari hi haurà 
un espai reservat per a persones 
amb mobilitat reduïda, i els par-
laments comptaran amb un in-
tèrpret de la llengua de signes.

DIJOUS 05 DE GENER
18 h

Recorregut: c. de Portugal, c. d’Alemanya, c. de Barcelona, av. de Sant Esteve, c. de Sant Pere Ullastre, 
pg. de Tolrà, General Boadella, Major, plaça Calissó, Ctra. Sentmenat, Passeig Tolrà, adoració al Pes-
sebre Vivent de Colònies i Esplai Xiribec a la zona esglaonada del pg. de la pl. Major i recepció instituci-
onal a la pl. d’El Mirador
Organització: Grup Il·lusió i Ajuntament
Col·laboració: ADF i 
Bombers Voluntaris de Castellar, AMPA CEIP Mestre Pla i Colònies i Esplai Xiribec

Cavalcada
dels Reis Mags 
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Agenda
DATA TÍTOL HORA LLOC PÀG.

Dv. 16/12 Concert de Nadal Cor de gòspel Di-versions 19 h Capella de Montserrat 10

Dv. 16/12 Xerrada i projecció sobre dones acusades de bruixeria 19.30 h Sala Violant Carnera del CECV-AH 8

Dv. 16/12 JAM especial temes de Nadal 21 h Cal Calissó 10

Ds. 17/12 Festa de Nadal De 10 a 14 h C. Major i pl. de Cal Calissó 4

Ds. 17/12 Concert familiar amb Els Atrapasomnis Trio 11 h Sala Blava de l’Espai Tolrà 10

Ds. 17/12 Contes, tió i taller de xapes A partir 11 h L’Alcavot Espai Cultural 13

Ds. 17/12 L’Hora del Conte amb Bufanúvols 11.30 h Biblioteca Municipal Antoni Tort 8

Ds. 17/12 Inauguració exposició “A reveure” i taller familiar de gravat 12 h Sala Violant Carnera del CECV-AH 8

Ds. 17/12 Concert: Musiquem per Nadal 12 h Auditori Municipal 10

Ds. 17/12 Cloenda Festa de Nadal 17 h Parc de Canyelles 4

Ds. 17/12 Got Talent Castellar 17 h Local de Colònies i Esplai Xiribec 4

Ds. 17/12 Festa country 17.30 h Sala Blava de l’Espai Tolrà 13

Ds. 17/12 Concert de suport a Càritas 18 h Auditori Municipal 10

Ds. 17/12 Concert de Llongue & Ricard LT 19 h L’Alcavot Espai Cultural 14

Ds. 17/12 29a Plantada del Pessebre 19 h Jardins del Palau Tolrà 4

Ds. 17/12 Nit de ball amb el duet Camelott 22.30 h Sala Blava de l’Espai Tolrà 13

Dg. 18/12 Torneig de pàdel solidari De 9 a 18 h Instal·lacions Club Tennis Castellar 6

Dg. 18/12 Itinerari Un Tomb per la Història: “No eren bruixes” De 10 a 13 h Sortida des de l’Era d’en Petasques 8

Dg. 18/12 Activitats Castellar amb La Marató de TV3 De 10 a 14 h Pl. d’El Mirador 6

Dg. 18/12 Fira de Nadal De 10 a 19 h C. de Sala Boadella, Hospital i Montcada 5

Dg. 18/12 Trobada Urban Sketchers Dibuixant Castellar De 10.30 a 13 h Davant de l’església de Castellar 6

Dg. 18/12 Vermut literari: “No eren bruixes, eren dones” 12 h L’Alcavot Espai Cultural 14

Dg. 18/12 Uns pastorets diferents per La Marató 12 h Sala de Petit Format de l’Ateneu 6

Dg. 18/12 Teatre familiar: Pastorets 18 h L’Alcavot Espai Cultural 14

Dg. 18/12 Ball a càrrec de David Swing 18 h Sala Blava de l’Espai Tolrà 13

Dg. 18/12 Concert de Nadal Cor Sant Esteve i Coral Xiribec 18.30 h Església de Sant Esteve 10

Dg. 18/12 Concert: Combos de Nadal 19 h Cal Calissó 11

Dg. 18/12 Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó De 19.30 a 21 h Sant Feliu del Racó 7

Dc. 21/12 Amb Sense Embuts “Especial Navidul” amb públic 19 h Cal Calissó 15

Dj. 22/12 Cantada popular de Nadales amb Carles Belda i Cor Sant Esteve 18 h Cal Calissó 11

Dj. 22/12 S’horabaixa. Amb Jaume Madaula i Maite Soler 20.30 h L’Alcavot Espai Cultural 14

Dv. 23/12 Cinema especial Nadal: Un món estrany 16.30 h i 18.30 h Auditori Municipal 12

Dv. 23/12 Bingo solidari en família 17 h Espai Tolrà. Pati obert 13

Dv. 23/12 Quinto de L’Alcavot 20 h L’Alcavot Espai Cultural 14

Dv. 23/12 Cinema especial Nadal: Mis queridísimos hijos 21 h Auditori Municipal 12

Ds. 24/12 Vermut musical amb el Kor Ítsia i Dani Garcia 12 h Cal Calissó 11

Dg. 25/12 Quinto de L’Alcavot 20 h L’Alcavot Espai Cultural 14

Dl. 26/12 Quinto casteller 18.30 h Sala Blava de l’Espai Tolrà 13

Dl. 26/12 Quinto de L’Alcavot 20 h L’Alcavot Espai Cultural 14

Dc. 28/12 Cinema especial Nadal: El nen dofí 18 h Auditori Municipal 12

Dv. 30/12 Cinema especial Nadal: Dragon Ball Super: Super Hero 18 h Auditori Municipal 12

Dv. 30/12 Concert: El conte de Nadal 18 h i 19.30 h Sala de Petit Format de l’Ateneu 11

Dv. 30/12 Cinema especial Nadal: La mujer rey 21 h Auditori Municipal 12

Ds. 24/12 Teatre familiar: Pastorets 12 h i 18 h L’Alcavot Espai Cultural 14

Dg. 25/12 Teatre familiar: Pastorets 12 h i 18 h L’Alcavot Espai Cultural 14

Dl. 26/12 Teatre familiar: Pastorets 12 h i 18 h L’Alcavot Espai Cultural 14

Dl. 26/12 Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó De 19.30 a 21 h Sant Feliu del Racó 7

Dg. 01/01 Teatre familiar: Pastorets 18 h L’Alcavot Espai Cultural 14

Dg. 01/01 Les Ambaixadores al Palau Reial De 16.30 a 20 h Jardins del Palau Tolrà 20

Dl. 02/01 Les Ambaixadores al Palau Reial D’11 a 14 h i de 16.30 a 20 h Jardins del Palau Tolrà 20

Dt. 03/01 Els Reis Mags al Palau Reial De 17 a 21.30 h Jardins del Palau Tolrà 20

Dc. 04/01 Els Reis Mags al Palau Reial De 17 a 21.30 h Jardins del Palau Tolrà 20

Dc. 04/01 Quinto de L’Alcavot 20 h L’Alcavot Espai Cultural 14

Dj. 05/01 Campanya de donació de sang De 10 a 14 h Local del Centre Excursionista 17

Dj. 05/01 Cavalcada dels Reis Mags 18 h Sortida des del c. de Portugal 21

Fins al 05/02 72a Exposició de Pessebres de Castellar Diversos horaris C. Dr. Pujol, 26 3

Fins al 08/01 Exposició Col·lectiva L’Alcavot Diversos horaris L’Alcavot Espai Cultural 14

Fins al 05/01 Arbre dels desitjos Horari de la Biblioteca Biblioteca Municipal Antoni Tort 8

Del 17/12 al 21/01 Exposició “A reveure” Diversos horaris Sala Violant Carnera del CECV-AH 8

A partir del 22/12 Casals de Nadal Diversos horaris Diversos espais 18-19
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EDIFICI EL MIRADOR 
Tots els serveis d’El Mirador tancaran els dies 26 de de-
sembre i 6 de gener. Resta de dies:

Servei d’Atenció Ciutadana (El Mirador)
- Fins al 23 de desembre i a partir del 9 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 5 de gener obert només matins, 
de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h

Recepció El Mirador i servei telefònic (93 714 40 40)
- Del 27 de desembre al 5 de gener (inclosos), de dilluns a 
divendres 8.30 a 14.30 h

Servei d’AGBAR
- De dilluns a divendres, de 9 a 13 h

Horaris de Nadal 2022

Servei de Recaptació
- De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, amb cita prèvia a 
www.orgt.cat/cites o al tel. 934729199

Servei de Català
- Tancat del 23 de desembre al 6 de gener
(ambdós inclosos) 

DEIXALLERIA MUNICIPAL
- Tancarà els dies 6, 8, 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 diu-
menges, de 9 a 14 h. Dilluns tancat 

MERCAT MUNICIPAL
- Obert en horari habitual, de dilluns a dissabte de 9 a 21 h, 
excepte els dies 24 i 31 de desembre, que obrirà de 9 a 20 h

LUDOTECA MUNICIPAL LES 3 MORERES
- Oberta per a infants i famílies els dies 22, 23, 27, 28, 
29, 30 de desembre de 2022 i 2, 3 i 4 de gener de 2023, 
de 17 a 19.30 h (de dilluns a dijous per a famílies i infants 
de totes les edats i els divendres només per a infants de 
8 anys o més)
- La Ludoteca estarà tancada els dissabtes 24 i 31 de 
desembre i 7 de gener

BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTONI TORT
- Tancada els dies festius i els dies 24 i 31 de desembre i 
7 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 

A PARTIR DEL 22 DE DESEMBRE
Diferents espais

Calendaris del 2023
El Mirador, l’Espai Tolrà, la Biblioteca Municipal Antoni Tort, el 
Palau Tolrà i la policia local (c. Sant Llorenç, 7) disposaran a par-
tir del 22 o 23 de desembre d’un total de 3.000 calendaris de 
paret que es repartiran gratuïtament fins a finalitzar existènci-
es. Editats per Ielou Comunicació, els calendaris del 2023 con-
tenen una quinzena de dibuixos fets pel grup Dibuixant Cas-
tellar Urbansketchers del Centre Excursionista de Castellar. Es 
tracta de castellarencs i castellarenques amants de la natura i 
el dibuix que es reuneixen periòdicament per il·lustrar alguns 
dels racons emblemàtics de la vila.
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