


Bones festes!

“Cal viure i perseguir la utopia, encara 
que només sigui perquè, amb el nostre 
treball i les nostres accions, els altres 
visquin una mica millor”.

Àlex Rovira
Del llibre:
La Bona Crisi. Una oportunitat per reinvertar-se.

Felicitació de Nadal de l’Ajuntament de Castellar del Vallès
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Aviat encetarem l’any nou i vull 
desitjar a tots els ciutadans i 
ciutadanes de Castellar que el 
2010 sigui pròsper i ple d’opor-
tunitats. Moltes famílies estan 
travessant moments difícils 
per culpa de la crisi i l’Ajunta-
ment, la casa de tots i totes, no 
és una excepció. Per això crec 
que és necessari, ara més que 
mai, que us transmeti un mis-
satge optimista i d’esperança 
en el futur.

Castellar és una vila que, mal-
grat les dificultats, continua mi-
llorant dia a dia. S’han fet mol-
tes coses aquest 2009 que 
està a punt de finalitzar: hem 
arranjat i millorat un bon gra-
pat de carrers, places i esco-
les gràcies als diners del Fons 
d’Inversió Local; hem comen-
çat a construir la segona escola 
bressol, hem garantit el calen-
dari d’obres de l’escola El Sol i 
la Lluna i disposem de terrenys 
per a les futures necessitats 
educatives; tenim en marxa el 
procés de millora de les instal-
lacions i la gestió del complex 
esportiu Puigverd; hem tancat 
amb èxit els primers pressu-
postos participatius a la Plaça 
Europa i Can Carner; ja estan 
en funcionament les noves de-
pendències municipals de l’Es-
pai Tolrà; hem celebrat el pri-
mer festival de cinema Bram... i, 
sobretot, hem procurat per aju-
dar els nostres ciutadans més 
perjudicats per la crisi. Aques-
ta és i continuarà sent el 2010 
la nostra prioritat.

Encara tenim moltes coses a fer i molts reptes per encarar. El més 
important és impulsar un canvi de model econòmic de Castellar, 
fins ara centrat excessivament en la construcció. La nostra aposta 
estratègica passa per impulsar nous sectors productius: els ser-
veis a les persones, les energies renovables i les tecnologies de la 
informació i la comunicació.

Tenim tres ambicions irrenunciables: millorar la qualitat de vida 
dels castellarencs i castellarenques, crear ocupació de qualitat i 
generar valor afegit. Una peça clau per assolir aquests objectius 
és el centre de coneixement que abans de l’estiu culminarà les 
obres de la plaça Major. Un centre del qual parlarem molt els pro-
pers mesos i que serà un nou motor social, educatiu, cultural i eco-
nòmic per a Castellar.

Aprofito l’avinentesa per animar-vos a gaudir de totes les activi-
tats que s’han organitzat aquestes festes nadalenques i desitjar-
vos un 2010 ple d’il·lusions.

Ignasi Giménez Renom
Alcalde



Del 6 de desembre al 31 de gener
Lloc: Sala d’Exposicions de la Capella de Montserrat
(c/ Doctor Pujol, 26)
Horari: dissabtes, diumenges i festius, de 12 a 14 h i de 17 a 20 h. 
Passat Reis, obert només els diumenges.

Més informació:
http://pessebres.entitatscastellar.cat
http://pessebrescastellar.blogspot.com
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L’exposició de pessebres es podrà visitar del 6 de desembre al 31 de gener
El Grup Pessebrista de la Capella de Montserrat de Castellar ofereix aquest any la 59a edició 

de l’exposició de pessebres amb 14 diorames de gran format, el pessebre del pati i els pesse-

bres del taller de pessebrisme. L’exposició de la sala del primer pis estarà dedicada als figu-

ristes Lluís i Montserrat Carratalà. 

Aquest Nadal es pot continuar la col·lecció de figures que el Grup posa a la venda amb el 

conjunt format pel bou, la mula i una pastora, que es podran adquirir al preu de 75 euros.  Es 

tracta d’un pessebre exclusiu i amb tirada limitada obra d’Alina Antonell, reproduït en resina 

d’alta qualitat. El proper Nadal apareixerà el darrer grup i quedarà completat el pessebre.

 

Amb el pessebre estimem el medi natural
Com és habitual, fins al dia de Nadal es podran inscriure al concurs de pessebres totes aque-

lles persones i entitats que vulguin participar-hi. El full d’inscripció es podrà recollir i lliurar 

a l’exposició de pessebres. Com a novetat, el concurs porta enguany el lema “Amb el Pesse-

bre aprenem a observar, conèixer, tenir cura i respectar el nostre medi natural”  i es donarà 

un premi especial al pessebre que millor faci referència a aquest tema.

Aquest mateix lema és el que centra el tradicional joc dels detalls amagats en els pessebres. 

Els visitants de l’exposició que hi participin podran aprendre coses diverses sobre el medi 

natural observant els diorames.

Pessebrisme a Internet
El Grup Pessebrista de la Capella de Montserrat organitzarà el Nadal de l’any que ve la 13a 

Biennal del Pessebre Català, que des de fa 25 anys impulsa la Federació Catalana de Pesse-

bristes, formada per una cinquantena d’associacions. 

Per tal de començar a escalfar motors per a la Biennal, l’entitat posa en marxa aquest any 

una exposició de pessebres a Internet, convidant tothom qui vulgui a enviar una fotografia 

del seu pessebre a la pàgina web www.biennaldelpessebre.com. Aquesta exposició, que porta 

per títol “El teu pessebre a la xarxa”, vol donar la oportunitat de mostrar la gran quantitat 

de pessebres familiars, escolars, parroquials, etc. que es fan.

D’altra banda, el Grup Pessebrista, que ja fa temps que té una web al portal d’entitats de 

Castellar, ha obert un perfil a la xarxa social Facebook i un blog amb la finalitat de promo-

cionar al màxim les seves activitats.

La guia didàctica
visita els pessebres

Un total de 670 alumnes visitaran la 59a 

Exposició de Pessebres de la Capella de 

Montserrat. Es tracta majoritàriament 

d’alumnes de llars d’infants i d’educació 

infantil, però també de grups de cicle 

inicial i mitjà i usuaris del TEB Vallès i 

de la Casa de les 3 Moreres. Serà a par-

tir de les activitats organitzades per la 

Guia Didàctica, que ha previst un total 

de 27 visites. D’altra banda, i també a 

través de la Guia Didàctica, dos grups 

de 3r de primària i un grup de Suport 

Castellar han pogut descobrir quin és 

el procés d’elaboració dels pessebres, i 

han conegut, entre d’altres aspectes, les 

tècniques i materials que fan servir els 

pessebristes, o quant temps dediquen a 

tenir a punt l’exposició.

Pessebres a
Sant Feliu del Racó

La tradició de construir pessebres es 

manté viva a Sant Feliu del Racó des de 

fa aproximadament 30 anys, quan un grup 

d’amics van iniciar l’activitat. Enguany, 

l’exposició, que es podrà visitar a les anti-

gues escoles de Sant Feliu, comptarà amb 

11 diorames i, com a novetat, amb una mos-

tra de quadres referents al Nadal. 

Horaris:
24 de desembre: després de la missa del 

Gall, inauguració i torronada popular al 

Centre Feliuenc.

25 de desembre i 1 i 16 de gener: de 18 a 20 h

26 i 27 de desembre, 2, 3, 9 i 10 de gener: 

de 12 a 14 h i de 18 a 20 h

El Grup Pessebrista de la Capella de Montserrat inicia el 
compte enrere per a la Biennal del Pessebre Català del 2010
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Macedònia presenta quinze nadales i una cançó de bressol

Concert de Nadal de la Coral Musicorum

Èlia Macià, Clàudia Raventós, Aida Llop, Berta Gilbert i Laia Pujol faran 

gaudir el públic amb les seves quinze nadales i una cançó de bressol, in-

closes en el seu disc Et toca a tu. Per a aquest treball, el grup ha recupe-

rat nadales pràcticament oblidades o apartades de primera línia però 

que, de ben segur, refrescaran la memòria de moltes persones. Es trac-

ta d’unes versions molt cantables, per tal que tothom pugui acompa-

nyar les fruites.

Entre les cançons que ens proposen es troba Pampallugues, una nadala pu-

blicada pel grup en el disc Posa’m un suc, l’any 2004, i Et toca a tu, nadala que 

dóna nom al disc i que està plena de missatges de força i optimisme.

De nou, Bon Nadal és el títol del con-

cert que la Coral Musicorum inter-

pretarà el 26 de desembre a l’Esglé-

sia de Sant Esteve. El repertori de 

l’actuació inclou diverses nadales 

relacionades amb musicals o ban-

des sonores de pel·lícules, totes 

elles adaptades al català i amb ar-

ranjaments de Xavier Torras. 

Diumenge 27 de desembre
Sala Blava de l’Espai Tolrà - 12 h

Preus:
Entrada general: 6 euros

Joves, majors de 65 anys i Voluntariat per la Llengua: 3 euros

Venda d’entrades:
Regidoria de Cultura, carrer de l’Església, s/n

telèfon 937 144 435 de 17 a 20 hores de dimarts a dijous.
excepte el 24 de desembre,

i una hora abans de començar l’espectacle a la mateixa sala,
si no s’han exhaurit.

De nou, Bon Nadal
Dia: dissabte, 26 de desembre
Lloc: Església de Sant Esteve 
Hora: 21 h
Entrada gratuïta

El concert comptarà amb les interven-

cions de les corals Musicorum d’Es-

plugues de Llobregat i Castellar del 

Vallès, i també de la coral El Cor de la 

Nit de l’Escola EspaiArt, formada per 

nens i nenes de 5 a 10 anys.

La proposta és dirigida per Sònia Ga-

tell, i estarà acompanyada al piano per 

Xavier Torras.
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Concert de Nadal

Dia: dissabte, 19 de desembre
Lloc: Església Sant Esteve
Hora: 18 hores

Les corals Sant Esteve i Xiribec
oferiran el tradicional concert de Nadal

L’església de Sant Esteve serà un any més l’escenari del tradicional concert de Nadal que ofereixen 

plegades les corals Sant Esteve i Xiribec. La cita serà el dissabte 19 de desembre, a les 18 hores, i 

comptarà amb la participació de prop d’un centenar de cantaires distribuïts en diferents cors.

El concert començarà amb la intervenció del cor de menuts dirigit per Sara Schkot. A continu-

ació ho faran els cors de petits i mitjans, dirigits per Glòria Coma, i posteriorment actuarà el cor 

de grans, dirigit per Jaume Sala. Seguidament serà el torn de la coral Xiribec, dirigida per Este-

ve Costa. El concert s’acabarà precisament amb tres nadales conjuntes dels cors participants. 

L’acompanyament al piano anirà a càrrec de Marina Ciuró.

D’altra banda, la Coral Sant Esteve també cantarà el proper dimarts, 29 de desembre, al matí, a 

l’Obra Social Benèfica i a la residència d’avis Les Orquídies.

Grans
Ave Maria (Eva Ugalde)

Cant dels ocells (tradicional catalana)

Nit de Reis (Camil Geis / Josep Vila)     
Direcció: Jaume Sala i Llobet

Conjuntes tots els cors
Porta foc (tradicional catalana)

Els Àngels a la Glòria (tradicional francesa)

Adeste Fideles (popular)

Piano: Marina Ciuró i Marquès

Xiribec
El Rei Herodes (tradicional catalana)

Dolça cançó de la Nit de Nadal (trad. alemanya)

Jingle Bells (melodia: J. Pierpoint / arranj. David Willcocks)

Direcció: Esteve Costa i Ventura

Conjunta Mitjans i Grans
Hallellujah (Leonard Cohen)

Programa

Menuts
Al carrer més alt (tradicional catalana)

Pastoret d’on véns (tradicional catalana)

La nineta (poema)

Direcció: Sara Schkot i Casas

Conjunta Petits i Mitjans
El rabadà (Catalunya)

Mitjans
El desembre congelat (Catalunya)

El Rei de la Glòria (Catalunya)

Ha nascut el Salvador (Jordi Domingo Mombiela)

Direcció: Glòria Coma i Pedrals

Petits
Cançó per a l’Infant (Polònia)

On vas Pere? (França) 
La pastora (Catalunya)

Direcció: Glòria Coma i Pedrals
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CASAL DE VACANCES D’HIVERN
Vols venir al Casal de Vacances?

TALLER DE FANALETS

CASAL D’HIVERN AL CASINO DEL RACÓ
Del 23 de desembre al 7 de gener

El Casal de Vacances d’hivern que cada any organitza l’Ajuntament de la vila durant els dies no festius de 

Nadal es posarà en marxa el 23 de desembre. Enguany, l’oferta s’adreça a infants de P3 a 6è de primària (de 

3 a 12 anys), i funcionarà els dies 23, 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre de 2009 i els dies 4 i 5 de gener de 2010. 

Les activitats tindran lloc de 9 a 13.30 hores, amb l’opció de realitzar un servei d’acollida de 8 a 9 hores.

Les inscripcions es faran diàriament al mateix lloc de trobada del Casal, el pavelló de Puigverd, en el mo-

ment de portar els infants al Casal. A partir de les 9 hores, els nens i nenes es repartiran en diferents espai 

i equipaments municipals per a realitzar les activitats programades. 

El preu del Casal en l’horari d’activitat és de 9 euros al dia, mentre que si es fa ús del servei d’acollida s’hau-

rà de pagar un euro més al dia.

El grup de grans del Casal d’Hivern t’ajudarem a fer el teu fanalet per anar a rebre els Reis!

Els infants de 4 a 12 anys podran assistir enguany al Casal d’Hivern organitzat pel Casino del Racó. L’esport, 

la creativitat i la innovació seran els eixos d’aquesta proposta, on es combinen esports com el futbol, el fron-

tó, el tenis de taula o el bàsquet, amb els jocs i les danses. 

A més, en el context de l’any Europeu de la Creativitat i la Innovació, es faran un seguit d’activitats amb l’ob-

jectiu de conèixer l’entorn (sortida als horts del poble i al bosc a la recerca de materials) i gaudir de les tradi-

cions nadalenques (figures de pessebre, decoració d’arbres de Nadal i tions, invenció de bromes i llufes...). 

El Casal d’Hivern ofereix diferents horaris i opcions que poden anar d’1 dia a packs de dos o més dies. L’ho-

rari és de 9 a 17 hores, amb la possibilitat de poder dinar al Centre Feliuenc. També hi haurà un servei d’aco-

lllida de 8 a 9 del matí.

CASAL D’HIVERN

23, 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre de 2009 i 4 i 5 de gener de 2010

Adreçat a infants de P3 a 6è de Primària
Horari de les activitats: de 9.00 a 13.30 h  ·  Servei d’acollida: de 8.00 a 9.00 h
Punt de trobada: Pavelló Poliesportiu de Puigverd
Preus: Activitat (9 euros/dia)  ·  Acollida i activitat (10 euros/dia)
Inscripcions per dia en el mateix lloc de trobada

Dia: dilluns, 4 de gener
Horari: d’11 a 13 h
Lloc: carrer Sala Boadella (davant la Ludoteca i la Biblioteca) 

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Casino del Racó, carrer Brutau, 19 (Sant Feliu del Racó) · Telèfon 699 039 267 (Berta, tardes)
Web de l’Ajuntament de Castellar del Vallès: www.castellarvalles.cat
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El Moviment de Colònies i Esplai ofereix un munt d’activitats
sota el títol “Temps d’humanitat, de tendresa i generositat”

L’Esplai Sargantana convoca els infants a
participar de la Festa de la Llufa

Casal de Nadal del 28 al 31 de desembre i el 4 i 5 de gener

El Moviment de Colònies i Esplai ha previst un munt 

d’actes per aquestes dates agrupats sota el títol “Nadal 

a l’Esplai. Temps d’humanitat, de tendresa i generosi-

tat”. Com ja és costum, els nois i noies de l’entitat, així 

com també les seves famílies, participen d’aquest Nadal 

demostrant que el voluntariat també és una bona ma-

nera de contribuir a les festes. Per aquest motiu, el pas-

sat dia 13 van celebrar la Diada del Voluntariat amb 

un reconeixement als monitors i monitores de l’esplai. 

També van participar els dies 12 i 13 de desembre a la 

Fira de Santa Llúcia, a la plaça Calissó.

El 19 de desembre, durant tot el matí, es farà una re-

collida d’aliments pels carrers i places de la vila, amb 

la col·laboració de Via Solidària. Durant la recollida 

s’aprofitarà per fer una cantada de nadales.

El dia 19 també es fa la Plantada del Pessebre, a càr-

rec del grup de grans de l’Esplai. Una plantada que 

tindrà lloc a les 13.30 h als jardins del Palau Tolrà.

El 27 de desembre, a les 19 h, hi haurà una vetllada 

nadalenca al voltant de les figures del pessebre. L’ac-

L’Esplai Sargantana, coincidint amb el Dia dels Sants Innocents, portarà a terme un seguit d’activitats que 

tindran lloc a la plaça de Catalunya, en una proposta anomenada Festa de la llufa, que estarà plena de jocs, 

bromes i bon humor.

Entre les 10 i les 14 hores, hi haurà activitats diverses com una xocolatada gratuïta per a tothom (a les 11.30 

h) i l’actuació del grup Bufalaga (a les 13 h), a més de diversos jocs i proves al llarg de tota la jornada. Com 

cada 28 de desembre, la convocatòria és oberta a tothom que hi vulgui participar.

te comptarà amb les famílies dels nois i noies de l’es-

plai, que cantaran nadales. Per acabar, se serviran 

neules i torrons per a tothom. El mateix dia, però al 

matí, els nois i noies del grup de Colles visitaran els 

avis de l’Obra Social Benèfica, amb qui faran cagar 

el tió i cantaran nadales.

Del 28 al 31 de desembre i el 4 i 5 de gener, el Casal de 

Nadal funcionarà de 10.30 a 13.30 h del matí. A més, hi 

haurà un servei d’acollida a partir de les 9.00 hores. 

El casal, que va iniciar el seu servei l’any 1986, con-

tinuarà enguany amb les activitats i tallers relacio-

nats amb l’univers nadalenc dins el poble i entorns. 

Està adreçat a infants de P4 i P5 i educació primària 

i nois i noies de 1r i 2n d’ESO.

Finalment, el 5 de gener, a les 19 h, es farà el tradi-

cional pessebre vivent amb motiu de la cavalcada 

de Reis, a càrrec dels joves de l’entitat. El pessebre 

es podrà contemplar a la plaça de Francesc Macià, 

al capvespre, i els Reis Mags de l’Orient hi faran pa-

rada en el transcurs de la cavalcada.
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Torna el cinema infantil i juvenil a la Sala Blava

Dani Coma porta als escenaris castellarencs la seva
particular versió d’Alícia al país de les meravelles

L’Hora del Conte Infantil

Shorts: La piedra mágica
Dilluns, 28 de desembre · 18 h
Preu entrada: 3 euros

Fitxa tècnica
Any: 2009

País: EUA

Gènere: Fantàstic. Familiar

Durada: 89 minuts 

Director: Robert Rodríguez 

Repartiment: Jimmy Bennett, Trevor Gag-

non, Rebel Rodríguez

Sinopsi:
Història situada en una urbanització als 

afores d’una ciutat en la qual totes les 

cases són iguals i tothom treballa per a 

la mateixa empresa: Black Box. Un dia, hi 

ha un bon embolic quan un nen es dóna 

un cop de cap contra una pedra que conté 

tots els colors de l’arc de Sant Martí i que 

concedeix desigs.

Web: http://shortsmovie.warnerbros.com

School Rock Band
Dimecres, 30 de desembre · 18 h
Preu entrada: 3 euros

Fitxa tècnica
Any: 2009

País: EUA

Gènere: Musical. Comèdia. Drama.

Durada: 111 minuts 

Director: Todd Graff 

Repartiment: Vanessa Hudgens, Lisa Ku-

drow, Gaelan Connell

Sinopsi:
Will Burton és un noi acostumat a ser ig-

norat pels seus companys de classe. La 

seva mala ratxa finalitza quan la popular 

i carismàtica animadora Charlotte Banks 

el convida a sortir amb la seva colla. Im-

pressionada pel seu gran coneixement mu-

sical, Charlotte proposa a Will que formi 

part de la seva eclèctica banda de rock.

Web: http://www.schoolrockband.com

Vicky el Vikingo
Dissabte, 2 de gener · 18 h
Preu entrada: 3 euros

Fitxa tècnica
Any: 2009

País: Alemanya

Gènere: Aventures. Infantil

Durada: 85 minuts 

Director: Michael Herbig

Repartiment: Jonas Hämmerle, Walde-

mar Kobus, Nic Romm

Sinopsi:
Un matí, el petit poble viking de Flake és 

assaltat pels guerrers malvats d’Sven el 

Terrible, que segresten tots els nens... ex-

cepte Vicky, un nen pèl-roig fill del cap 

Halvar, que destaca per les seves idees 

brillants en moments difícils. Vicky i els 

valents vikings aniran a la recerca dels in-

fants i viuran mil i una aventures.

Web: http://www.vicky-elvikingo.es

G-Force
Dilluns, 4 de gener · 18 h
Preu entrada: 3 euros

Fitxa tècnica
Any: 2009

País: EUA

Gènere: Animació. Acció. Fantàstic.

               Infantil.

Durada: 82 minuts

Sinopsi:
Mescla d’acció real i efectes per ordina-

dor, la història es centra en un coman-

dament d’animals ultraintel·ligents que 

treballen per a una agència del govern in-

tentant prevenir que un milionari malvat 

s’apoderi del món.

Web: http://disney.go.com/disneypictu-

res/gforce

La Companyia Pissarra, amb seu a Caste-

llar del Vallès, ha programat una nova es-

trena, l’obra Alícia al país de les meravelles. 

És el tercer any que aquesta companyia, 

dirigida pel castellarenc Dani Coma, fa 

gira estatal. Primer va ser amb Els músics 
de Bremen, i el curs passat va fer gira amb 

el Trencanous. Aquest any, els seus compo-

Alícia al país de les meravelles

Dia: dimarts, 29 de desembre
Lloc: Sala Blava de l’Espai Tolrà
Horari: 12 i 18 hores
Entrada: 3 euros

Contes fum, fum, fum a càrrec de Maria Muñoz

Dia: dissabte, 19 de desembre
Lloc: Secció Infantil de la Biblioteca Antoni Tort
Hora: 11 hores

nents s’han decidit per aquest clàssic de 

l’imaginari col·lectiu. El dia 2 de novembre 

ja van pujar a la furgoneta per recórrer tot 

l’Estat i el dia 29 de desembre arribaran a 

Castellar, on se’ls podrà veure a les 12 i a les 

18 hores, a la Sala Blava de l’Espai Tolrà. 

Aquest any, a més, incorporen un altre cas-

tellarenc, Oriol Planas, que s’encarrega de 

la part tècnica de l’espectacle. 

La companyia Pissarra va néixer l’any 

2006 amb l’objectiu de reactivar el teatre 

musical infantil, un tipus d’espectacle que 

funciona molt bé com a eina per captar 

l’atenció dels infants i educar les orelles 

en el ritme, la melodia o l’expressió, més 

enllà de les paraules. Els actors i actrius 

assagen a Castellar, tot i ser quasi tots de 

Barcelona.
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Melcior, Gaspar i Baltasar arriben a Castellar de la mà del Grup Il·lusió

Per primera vegada, les autoritats rebran els Reis Mags de l’Orient a l’Espai Tolrà,
punt de sortida i finalització de la cavalcada 

L’ambaixador arribarà a Castellar
el proper 27 de desembre

Cavalcada de Reis

Dia: dimarts, 5 de gener
Hora: a partir de les 17.30 h

Arribada de l’Ambaixador

Dia: diumenge, 27 de desembre
Hora: 11 h
Lloc: Recinte Firal Espai Tolrà
Amb el patrocini de: Servial

Els nens i nenes de la vila podran se-

guir la tarda del 5 de gener els Reis 

Mags d’Orient pels carrers de Cas-

tellar. Com cada any, Melcior, Gas-

par i Baltasar recorreran la vila 

en una cavalcada que, per 36è any 

consecutiu, ha organitzat el Grup Il-

lusió, amb la col·laboració de l’Ajun-

tament de Castellar.

Com ja es va fer l’any passat per 

primera vegada, el recorregut co-

mençarà i acabarà a l’Espai Tolrà. 

Les carrosses iniciaran l’itinerari 

pel municipi a partir de les 17.30 h 

a la zona dels Pedrissos. Continu-

aran pels carrers de Lleida, avin-

guda de Sant Esteve, Santiago Ru-

siñol, ctra. de Sentmenat, passeig 

de Tolrà i la plaça Francesc Macià.  

És en aquest lloc on Melcior, Gas-

par i Baltasar baixaran de les seves 

carrosses per adorar el Nen Jesús 

del Pessebre Vivent representat pel 

Moviment de Colònies i Esplai.

Uns dies abans de la cavalcada de 

reis, concretament el 27 de desem-

bre, tots els nens i nenes del poble 

tindran l’oportunitat de fer arribar 

les seves cartes als ambaixadors 

dels Reis Mags. Serà a partir de les 

11 del matí al Recinte Firal de l’Espai 

Tolrà. Aquest acte lúdic, organitzat 

pel grup Il·lusió amb la col·laboració 

de l’Ajuntament, començarà amb 

un espectacle d’animació infantil i 

comptarà amb un esmorzar popu-

lar a base de xocolata i melindros 

que servirà l’empresa Servial. Des-

prés d’esmorzar, cap a les 12 del mig-

dia, els ambaixadors recolliran les 

cartes dels nens i les nenes.

 A continuació, els Reis continuaran 

el trajecte pels carrers de General 

Boadella, Major, plaça del Calissó, 

Passeig i Pedrissos, fins arribar a 

la plaça de la Fàbrica Nova, lloc on 

seran rebuts per l’alcalde de Caste-

llar, Ignasi Giménez, i els regidors 

del consistori. Ses Majestats rebran 

de mans de l’alcalde la clau de Caste-

llar per tal que puguin entrar sense 

problemes a totes les cases del mu-

nicipi.

Enguany, Melcior, Gaspar  Balta-

sar preveuen repartir 2.000 quilos 

de caramels –per cert, que seran 

sense gluten– mentre passegin 

sobre les seves carrosses. Acom-

panyant-los hi haurà tres carros-

ses més: dues de l’escola Dansa 

Parc, i una altra de l’Ambaixador, 

que durà al damunt les cartes dels 

nens i nenes de Castellar. La co-

mitiva la completarà la banda de 

Majorettes, que amenitzarà tot el 

recorregut, a més dels camions 

d’empreses i els vehicles dels Bom-

bers Voluntaris, la Policia Local i 

Ambulàncies Lafuente.
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La Sala Blava acollirà la clàssica revetlla amb l’orquestra La Reina de la Nit , mentre que els joves tindran la seva revetlla “light”

Un ball a la Sala Blava de l’Espai 

Tolrà i una festa adreçada als més 

joves a l’Espai Jove del mateix espai 

conformen la doble proposta amb 

què Castellar acomiadarà el 2009 

per donar la benvinguda al 2010.  

La clàssica revetlla de la Sala Blava 

començarà a la 1 de la matinada i 

té com a plat fort, com l’any passat, 

l’orquestra La Reina de la Nit. L’en-

trada, que té un cost de 18 euros, 

dóna dret a una bossa cotilló, una 

copa de cava i un mos per picar. 

Totes aquelles persones que vul-

guin passar el cap d’any a Castellar 

Castellar acomiadarà el 2009 amb doble festa a l’Espai Tolrà: a la Sala Blava i a l’Espai Jove

només caldrà que comprin l’entrada el 

mateix dia de la revetlla, a partir de la 1.

No hi haurà venda anticipada d’entrades, 

ni tampoc venda de taules, tot i que els as-

sistents podran ocupar les taules a mesu-

ra que arribin a l’Espai Tolrà, sense ne-

cessitat de reserva prèvia.

D’altra banda, l’Espai Jove acollirà en-

guany una jove revetlla “light” organitza-

da per la Regidoria de Joventut.  La cita, 

que també començarà a la 1 de la matinada 

i s’allargarà fins a les 4, s’adreça específica-

ment a nois i noies de 12 a 17 anys. L’entra-

da serà gratuïta i no se servirà alcohol.

Revetlla de Cap d’Any

Dia: dijous, 1 de gener
Hora: 1 h
Lloc: Sala Blava

Revetlla de Cap d’Any Jove

Dia: dijous, 1 de gener
Hora: 1 h
Lloc: Espai Jove
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Sessions de Quinto a la
Penya Solera i al Centre Feliuenc

L’escenificació d’un pessebre vivent,
principal atractiu de la vetllada nadalenca
organitzada pel Casal Catalunya

Vetllada Nadalenca

Dia: dissabte, 3 de gener
Horari: 17 h
Lloc: Sala Blava

La Sala Blava de l’Espai Tolrà serà 

l’escenari el 3 de gener, a partir de les 

17 hores, d’una vetllada nadalenca or-

ganitzada pels Grups de Teatre i de 

Cant del Casal Catalunya. El progra-

ma inclou la lectura escenificada del 

Poema de Nadal de Josep Maria de Se-

garra, amb les figures del pessebre i 

la representació d’un pessebre vivent 

familiar. L’espectacle inclourà també 

una cantada de nadales. 

A la Penya Solera Barcelonista

Dissabte 19  de desembre s’ini-

ciaran les sessions de quinto na-

dalenc. En total, se celebraran 11 

sessions d’aquest tradicional joc 

nadalenc. Els dissabtes 19 i 26 de 

desembre i 2 i 9 de gener, les ses-

sions tindran lloc a les 20 hores, 

mentre que els dies 20, 24, 25 i 

27 de desembre i 1, 3 i 6 de gener 

seran a les 19 hores. 

Al Centre Feliuenc

L’equipament de Sant Feliu també 

organitzarà quintos els dies 19, 25 

i 26 de desembre i 2 i 5 de gener. 

Les sessions començaran cap a les 

23 hores.
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Un any més, l’escola Sant Esteve és solidària amb una petita escola de l’Índia, a través 

de l’organització Fior di Loto. La tarda del 18 de desembre l’alumnat de l’escola farà la 

seva particular Fira de Nadal al pati del Cicle Inicial, amb l’exposició i venda de ma-

nualitats fetes pels infants i la rifa d’una dotzena de paneres elaborades amb les apor-

tacions de productes de Nadal per part de les famílies de l’escola.

La recaptació tant de la venda de números per a la rifa de les paneres com de les ma-

nualitats de tots els cursos del CEIP Sant Esteve anirà a parar a l’escola índia.

Projecte solidari de l’escola Sant Esteve

L’associació Aires Rocieros Castellarencs ha organitzat aquest dissabte, 19 de desem-

bre de 2009, la 1a Trobada Benèfica de Cors Rocieros, que tindrà lloc a la Sala Blava 

de l’Espai Tolrà a les 5 de la tarda. 

L’entrada és gratuïta i comptarà amb les actuacions, a més de la de la pròpia entitat, 

del Coro Rociero Pastora y Reina (Santa Coloma), Alegrías del Sur Can Rull (Sabadell), 

Corrido Flamenco Ca n’Oriac (Sabadell) i Alma Marismeña los Merinales (Sabadell).

L’esdeveniment es farà a benefici de totes les persones necessitades de Castellar del 

Vallès. Per aquest motiu, es demana a tots els assistents que col·laborin aportant un 

quilo d’aliments que no caduquin, productes per a la higiene personal (gel, sabó, paper 

higiènic, etc.) o material escolar (llapis, gomes, llibretes, etc).

Aquesta 1a Trobada compta amb la col·laboració de la Creu Roja Sentmenat i de l’Ajun-

tament de Castellar del Vallès. 

Aires Rocieros Castellarencs organitza la
1a Trobada Benèfica de Cors Rocieros a l’Espai Tolrà

Una vegada més, Padrins Solidaris farà possible que els Reis Mags d’Orient facin una 

estona de companyia i obsequiïn persones malaltes o persones grans amb mobilitat 

reduïda. Si voleu col·laborar apadrinant un regal podeu trucar al telèfon 670 43 97 69 

i us donaran més informació. 

L’entitat també participa en l’acte de la cantada de nadales que l’Associació Aires Ro-

cieros Castellarencs organitza amb fins solidaris, dissabte dia 19 de desembre a la Sala 

Blava de l’Espai Tolrà. Una part de la recaptació serà per a Padrins Solidaris.

D’altra banda, dimarts 22 de desembre a la tarda, el local de Padrins Solidaris situ-

at al Passeig 86 estarà obert per rebre material de col·laboració amb l’entitat que els 

alumnes de tots els cursos d’ESO del Col·legi El Casal aniran recollint durant la tarda. 

Els dimecres 23 i 30 de desembre i el dissabte 2 de gener dins l’horari habitual, Pa-

drins Solidaris celebrarà les festes de Nadal al local del Passeig compartint amb tot-

hom que vulgui un pica-pica de torrons i un petit obsequi.

Padrins Solidaris comparteix les festes
amb qui més ho necessita
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El projecte “Som un bloc”, una iniciativa del col·legi El Casal, organitzarà conjunta-

ment amb l’escola Servator de Sabadell un torneig de bàsquet al pavelló de Puigverd. 

La cita serà el proper dia 27 de desembre, de 10 a 19 hores, i es farà a benefici dels pro-

jectes solidaris germans Som un Bloc-Un Pas Més. Hi haurà competició de totes les 

categories i premis a tots els participants. Us podeu apuntar a El Casal (tel. 93 714 67 

51) o bé a l’escola Servator (servator1@gmail.com). A més, durant la jornada es ven-

dran calendaris del 2010 amb fotografies del darrer viatge de l’entitat.

El projecte “Som un bloc” del col·legi El Casal
organitza una jornada de bàsquet

El Banc de Sang i Teixits de Castellar del Vallès organitza una campanya extra de do-

nació de sang amb motiu de les festes nadalenques. Les extraccions es faran als lo-

cals del Centre Excursionista de Castellar del Vallès (c. Colom, s/n, al costat de l’Au-

ditori), el proper diumenge 27 de desembre, de 9.30 a 13.30 h. Per a més informació, 

podeu trucar al 937 146 091.

Campanya extra de Nadal de donació de sang
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La Ludoteca difon webs d’assessorament en la compra de joguines
i l’ús de les tecnologies per part dels infants

CONSUM DE JOGUINES INFANTS i TECNOLOGIES

La Ludoteca municipal Les 3 More-
res dóna a conèixer alguns portals 
webs d’interès que es poden tenir 
en compte a l’hora de comprar jo-
guines per als nostres fills i filles. 
Heus aquí una llista de pàgines que 
ens poden ajudar a fer una elecció 
més encertada.

http://www.joguinasegura.com/web/cat

Informació àmplia i variada al voltant del joc i 
la joguina. Què és una joguina segura, guia del 
consum responsable, informació sobre la nor-
mativa de les joguines, pautes per comprar 
joguines, classificació de joguines per edats, 
videojocs...

http://www.
xarxasegura.net/index.php?key=43

Recomanacions per navegar per Internet de 
forma segura. Hi ha recomanacions per a 
menors, pares i mares i professionals.

http://www.ludomecum.com

Pàgina web especialitzada en jocs i joguines 
infantils, amb un cercador amb més de 1.500 
productes dels fabricants i marques més co-
neguts. Es pot buscar per edat, tipus, marca, 
característiques de l’infant (discapacitat), per 
una escola, hospital... Tot tipus d’informació 
sobre joc, joguines i educació.

http://www.pegi.info

S’hi explica el significat de les sigles PEGI 
(Pan European Game Information) i fa una 
explicació de com es valoren els videojocs. 
Permet als usuaris buscar informació sobre 
el contingut i l’edat recomanada d’un joc 
específic.

http://www.guiadeljuguete.com

Pàgina del Instituto Tecnológico del Juguete 
(AIJU). És una web d’assessorament, estudi 
i anàlisi de jocs i joguines. Inclou entre altres 
apartats un buscador de joguines per edats, 
tipus de joguina, preu, o si és adequada per 
algun col·lectiu com els nens/es amb alguna 
discapacitat.

http://www.
3xl.cat/p3xl/3xl.jsp?seccio=vjocs

Per estar al dia del món dels videojocs. L’ac-
tualitat i les novetats del món dels video-
jocs, explicades a l’espai jove de Televisió 
de Catalunya.

http://www.
consum.cat/temes_de_consum/joguines/
index.html

Des de l’Agència Catalana de Consum, aspec-
tes generals sobre el consum de joguines: le-
gislació, etiquetatge, recomanacions en la 
compra de joguines i videojocs.

http://www.bcnmultimedia.cat

Catàleg de DVD i CD ROMs de jocs en cata-
là. Classificats en diferents franges d’edat des 
dels 3 anys fins a l’edat adulta. Inclouen demos 
per visualitzar-ne una part. Són jocs amb alt 
contingut educatiu entre els quals hi ha tallers 
d’activitats, aventures gràfiques, activitats ar-
tístiques i creatives, jocs d’enginy...

http://www.edualter.org/material/juguete

Per reflexionar una mica abans de comprar les 
joguines. Sobre la seva importància, el seu ús 
i el seu consum. Interessants les aportacions 
sobre educació per la pau.

http://www.game2game.es

Web especialitzada en videojocs. Amb un 
buscador de jocs per plataforma i gènere. 
Fa anàlisis de cada joc amb l’edat recoma-
nada, els  posa nota i es fan comentaris dels 
gràfics, la jugabilitat,...
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Dejazzvu torna aquesta nit al
Calissó Espai Plural amb Humberto Carrero

La Xarxa organitza el Caga Tió

Nit de Jazz

Dia: divendres, 18 de desembre
Hora: 23 h
Lloc: Calissó Espai Plural

Caga Tió

Dia: dissabte, 19 de desembre
Horari: de 17 a 20 h
Lloc: Mercat Municipal

El quartet Dejazzvu oferirà avui divendres, 

18 de desembre, a les 23 hores, una actuació 

al Calissó Espai Plural. La formació, creada 

l’any 2006, actuarà acompanyada als com-

bos d’Humberto Carrero. Completaran la 

formació, Ricard Parera, en el saxo tenor i 

soprano, Andrés Gil, al piano, Toni Sánchez 

al baix elèctric i Pablo Veliz a la bateria. De-

jazzvu ja va actuar l’any passat per aques-

tes dates en aquest mateix espai.

El tradicional Caga Tió que organitza 

La Xarxa cada any tindrà aquest 2009 

variacions importants respecte l’esce-

nari i la data escollits. L’acte es farà 

per primera vegada al Mercat Munici-

pal i serà el dissabte, 19 de desembre, 

de 17 a 20 hores (no es farà en diumen-

ge com en edicions anteriors). 

Com cada any, hi haurà una posada 

en escena acurada de manera que el 

infants podran fer cagar el tió amb la 

il·lusió de veure com els regals surten de la 

panxa de la vella soca. L’acte estarà ambi-

entat amb música nadalenca i els infants 

podran cantar la popular cançó mentre pi-

quen de valent. 

L’activitat compta amb la col·laboració de les 

regidories de Cultura i Lleure, Promoció Eco-

nòmica i dels propis paradistes del Mercat. 
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L’ACC sorteja dos vals de compra de 200 euros
i regala bosses reutilitzables

El Mercat Municipal també celebra el Nadal
amb activitats pels infants
i el sorteig de 10 caps de setmana d’hotel

L’Associació de Comerciants de Castellar (ACC) portarà a terme per 8è any 

consecutiu la seva tradicional campanya comercial de Nadal. L’ACC premi-

arà la fidelitat dels seus compradors amb el sorteig de dos vals de compra 

de 200 euros. L’entitat ha distribuït al llarg de tot l’any en diferents sorteigs 

l’import de 4.000 euros que se solia sortejar en edicions anteriors.

La campanya de Nadal consisteix en el fet que els usuaris de les botigues 

de l’ACC dipositin les seves butlletes degudament segellades a les urnes col-

locades als diferents establiments. Perquè les butlletes siguin vàlides, han 

de dur un segell a cadascuna de les seves vuit caselles. Com cada any, els 

establiments aniran segellant les butlletes cada vegada que s’hagi fet una 

compra o es rebi un servei.

Cal assenyalar que els compradors que utilitzen bosses reutilitzables obte-

nen dos segells per cada compra o servei rebut. Precisament, l’Associació de 

Comerciants també distribuirà properament bosses reutilitzables amb l’ob-

jectiu de reduir l’ús de bosses de plàstic i aconseguir uns hàbits de compra 

més responsables amb el medi ambient. Per aconseguir-les, els ciutadans 

hauran de bescanviar un val que hauran rebut als seus domicilis. 

El sorteig dels dos vals de compra per valor de 200 euros tindrà lloc el pro-

per dimarts, 29 de desembre, a les 12.30 h, al carrer de Sala Boadella.

El Mercat municipal acollirà enguany, amb motiu de les festes nadalen-

ques, diferents activitats impulsades per la Regidoria de Promoció Econò-

mica amb la col·laboració dels diferents establiments comercials d’aquest 

equipament.

Dissabte dia 19 de desembre, d’11 a 13 hores i de 18 a 20 hores, un patge reial 

serà al Mercat a disposició de tots els infants que vulguin lliurar-li la seva 

carta adreçada als Reis Mags d’Orient.  D’altra banda, el mateix dissabte, 

els nens i nens del municipi podran adreçar-se a les instal·lacions del Mer-

cat municipal per fer cagar el tió. L’activitat, organitzada per La Xarxa, es 

portarà a terme entre les 17 i les 20 hores i tindrà sorpresa segura. 

Cal assenyalar també que el Mercat sortejarà el mateix dia 22 de desem-

bre, a partir de les 18 hores, 10 caps de setmana d’hotel per a dues perso-

nes entre els compradors i compradores que hagin emplenat unes butlletes 

que els seran facilitades pels diferents establiments comercials. D’aques-

ta manera, el Mercat Municipal vol premiar la confiança i la fidelitat dels 

seus clients.
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Castellar del Vallès estalviarà aquest any 
48.056 watts de potència amb l’enllume-
nat nadalenc, pel fet que enguany s’han 
substituït per leds un 75% dels punts de 
llum (68 dels 97 totals que s’han instal-
lat), que fins al Nadal 2008-2009 eren 
de microbombeta. 
Aquests nous llums suposaran, doncs, 
un estalvi tant de consum com d’efici-
ència energètica. Així, l’estalvi energètic 
és de 8.073 kilowatts hora, el que supo-
sa un estalvi de 3.633 kg de CO2 equi-
valents alliberats i de poc més de 1.200 
euros. 
Els llums de Nadal es troben situats a 17 
carrers i places del nucli urbà, així com 
també a les urbanitzacions del terme 
municipal. A més, s’han instal·lat  deco-
racions de llum a diversos edificis mu-
nicipals, com el Palau Tolrà o el Jutjat. 
Una altra de les novetats d’enguany és 
la incorporació de dues garlandes a la 
plaça d’Europa i de dues més al carrer 
de Prat de la Riba, a l’alçada de la plaça 
de Catalunya. 
La il·luminació funcionarà unes 168 
hores durant aquestes festes, des de la 
posta de sol i fins a les 12 de la nit apro-
ximadament, excepte els dies 25 i 31 de 
desembre, que es mantindrà encesa fins 
a les 3 de la matinada. 

Castellar estalviarà 48.000 watts de potència 
amb enllumenat de Nadal
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Per Nadal, Ràdio Castellar serà 

amb vosaltres cada dia en una pro-

gramació pensada perquè seguiu in-

formats en tot moment, i per viure 

també a través de les ones l’ambi-

ent de Nadal de la nostra vila. D’en-

trada el magazín Dotze serà amb 

vosaltres tots els dies laborables, a 

més de les dues edicions de l’Infor-

matiu, al migdia a les 13.30h i al ves-

pre a les 20 h. Unes edicions infor-

matives que els dies 31 de desembre 

i 4 de gener contindran un Resum 

de l’Any en forma de reportatge, que 

Programació de Nadal
Ràdio Castellar 2009 - 2010

L’Ajuntament edita el calendari 2010
amb imatges antigues de Castellar

Una col·lecció de 12 fotografies an-

tigues de Castellar del Vallès pro-

tagonitza el calendari 2010 que en-

guany ha editat l’Ajuntament de 

Castellar del Vallès. En aquesta 

ocasió el calendari de paret tindrà 

un format horitzontal, de mides 

més reduïdes que el del 2009, on 

els dies de cada mes es trobaran 

organitzats per setmanes. 

L’almanac presenta fotografies de 

l’Arxiu Municipal que ja han estat 

publicades a la secció i “Memò-

ries” del setmanari d’informació 

local L’Actual. Entre d’altres, s’hi 

podran visualitzar imatges anti-

gues del Passeig Tolrà, de les Es-

coles Tolrà, de l’estació de servei 

Truyols, de la carretera de Saba-

dell, de la plaça Major o del Palau 

Tolrà. Com és habitual, també hi 

sortiran reflectits els principals 

esdeveniments que anualment 

tenen lloc al municipi.

El Servei d’Atenció Ciutadana de 

l’Ajuntament (SAC), l’Àrea Social 

a l’Espai Tolrà i la Biblioteca Mu-

nicipal Antoni Tort són les depen-

dències on es podrà trobar el ca-

lendari, que es lliurarà de forma 

gratuïta a qui el sol·liciti, fins a es-

gotar existències. 

repassarà el més destacat de l’actu-

alitat d’aquest 2009 que ja s’acaba. 

I aquest any, la ràdio tampoc falta-

rà a una de les cites imprescindi-

bles de la nostra programació de 

les festes, com és l’emissió en dife-

rit del Concert de Nadal de les Co-

rals. El concert, que té lloc el dia 19 

de desembre, es podrà escoltar els 

dies de Nadal i Sant Esteve a les 13 

i a les 20 h, i també els dies de Cap 

d’Any i Reis, a més de a través del 

nostre servei de Ràdio a la Carta a 

internet.
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Fira de Nadal
Exposició i venda de manualitats 
i rifa de paneres a benefici d’una 
petita escola de l’Índia
Escola Sant Esteve · Tarda
Organització: CEIP Sant Esteve

L’Hora Golfa del Conte
Contes salats - Històries de ses illes
Calissó Espai Plural · 21.30 h
Organització: Calissó Espai Plural

Jazz
Dejazzvu amb Humberto Carrero
Calissó Espai Plural · 23 h
Organització: Ajuntament

Teatre infantil
Alícia en el país de les meravelles 
Amb la Companyia Pissarra
Direcció: Dani Coma
Sala Blava de l’Espai Tolrà · 12 i 18 h
Organització: Ajuntament

Sorteig
2 vals de compra de 200 euros
C. Sala Boadella · 12.30 h
Organització: Associació de

Comerciants de Castellar

Cinema infantil
Shorts, la piedra mágica
Sala Blava de l’Espai Tolrà · 18 h
Organització: Ajuntament

Festa de la Llufa
Jocs, proves i xocolatada
Actuació del grup Bufalaga · 13 h
Plaça Catalunya · de 10 a 14 h
Organització: Esplai Sargantana

Cinema Infantil
School rock band
Sala Blava de l’Espai Tolrà · 18 h
Organització: Ajuntament

18 28

29

30

DESEMBRE

DV

Ambaixador dels Reis d’Orient
Mercat Municipal · 11 a 13 h i 18 a 20 h
Organització: Mercat Municipal

L’Hora del Conte Infantil
Contes de fum, fum, fum
Secció Infantil de la Biblioteca · 11 h 
Organització: Biblioteca Antoni Tort

Juguem amb els contes
Taller al voltant dels contes
explicats a la Biblioteca,
a càrrec de les ludotecàries
Ludoteca Les 3 Moreres · 12 h
Organització: Ludoteca Les 3 Moreres

Vine a fer cagar el Tió
Mercat Municipal · de 17 a 20 h
Organització: La Xarxa

19DS

Actuació Coros Rocieros
Sala Blava de l’Espai Tolrà · 17.30 h
Organització: Associació Aires Rocieros 

Castellarencs

Concert de Nadal
Corals Sant Esteve i Xiribec
Església de Sant Esteve · 18 h
Organització: Corals Sant Esteve i Xiribec

19DS

Cinema Infantil
Ice Age 3 (Edat de gel 3)
Sala Blava de l’Espai Tolrà · 12 h
Organització: Ajuntament

20DG
Donació de sang
Campanya extra de Nadal
Locals del CEC · 9.30 a 13.30 h
Organització: Banc de Sang i Teixits

Torneig de Bàsquet Solidari
Pavelló de Puigverd · de 10 a 19 h
Organització: Som un bloc (Col·legi El 

Casal) i escola Servator de Sabadell

Diada de l’Ambaixador
Animació infantil
i xocolatada - 11 h
Recollida de cartes - 12 h
Recinte Firal de l’Espai Tolrà
Organització: Grup Il·lusió

Amb el patrocini de Servial

Temporada estable
Concert familiar
Et toca a tu, quinze nadales i una 
cançó de bressol
A càrrec de Macedònia
Sala Blava de l’Espai Tolrà · 12 h
Organització: Ajuntament

Les figures del pessebre
Vetllada familiar nadalenca
Teatret del Moviment de
Colònies i Esplai · 19 h
Organització: Moviment de Colònies i Esplai

27DG

DL

DT

DC

Recepció de material
Locals de Padrins Solidaris · Tarda
Organització: Padrins Solidaris

Sorteig
10 caps de setmana d’hotel
Mercat Municipal · 18 h
Organització: Mercat Municipal

22DT

De nou bon Nadal
Concert de nadales
a càrrec del Cor de la Nit de l’es-
cola EspaiArt i les
corals Musicorum d’Esplugues 
de Llobregat i Castellar del Vallès
Església de Sant Esteve · 21 h

26DS
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Cinema Infantil
Vicky el vikingo
Sala Blava de l’Espai Tolrà · 18 h
Organització: Ajuntament

Festa de Cap d’Any
Calissó Espai Plural
Organització: Calissó Espai Plural

Les figures del pessebre
Escenificació del
Poema de Nadal
de Josep Maria de Segarra
i pessebre vivent
Sala Blava de l’Espai Tolrà · 17 h
Organització:

Associació de Jubilats i Pensionistes

Cinema Infantil
G-Force
Sala Blava de l’Espai Tolrà · 18 h
Organització: Ajuntament

Taller de Fanalets
Carrer Sala Boadella · d’11 a 13 h
Organització: Ajuntament

Cavalcada de Reis – 17.30 h
Sortida i arribada a l’Espai Tolrà. 

Pessebre vivent del Moviment 
de Colònies i Esplai
a la plaça Francesc Macià

A l’arribada, recepció de
Benvinguda de les autoritats.
Carrers del poble · 17.30 h
Organització: Grup Il·lusió

Jove revetlla “light”
Espai Jove · d’1 a 4 h
Organització: Ajuntament

Clàssica Revetlla
amb l’orquestra La Reina de la Nit
Sala Blava de l’Espai Tolrà · 1 h

01

03

04

05

31

02

GENER

DV

DG

DL

DT

DJ

DS

EXPOSICIONS I DIVERSOS
59a Exposició de Pessebres

Fins al 31 de gener de 2010

Horari:
Dissabtes, diumenges i festius: de 12 a 14 h i de 17 a 20 h
Després de Reis: obert només diumenges
Exposició a la Sala Museu: figures de Lluís i Montserrat Carratalà

Pessebres a Sant Feliu del Racó
Carrer Castellar, 15 (antiga escola)

Inauguració el dia 24 de desembre un cop acabada la Missa del Gall

Dies i hores de l’exposició desembre:
Dia 25, de 18 a 20 h
Dies 26 i 27, de 12 a 14 h i de 18 a 20 h

Gener 2010:
Dies 1 i 6, de 18 a 20 h
Dies 2, 3, 9 i 10, de 12 a 14 h i de 18 a 20 h

Sessions de Quinto del Centre Feliuenc

Dies: 19, 25 i 26 de desembre i 2 i 5 de gener de 2010

Horari:
inici de les sessions de Quinto un cop s’acabin els sopars, entre les 23 - 23.15 h

Sessions de Quinto de la Penya Solera Barcelonista

Dies: 19, 20, 24, 25, 26 i 27 de desembre i 1, 2, 3, 6 i 9 de gener

Horaris: dissabtes, a les 20 h, i diumenges i altres festius, a les 19 h

Padrins Solidaris

Els dimecres 23 i 30 de desembre i el dissabte 2 de gener dins l’horari
habitual, Padrins Solidaris celebrarà les festes de Nadal al local del Passeig
compartint amb tothom que vulgui un pica-pica de torrons i un petit obsequi.
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Servei telefònic de l’Ajuntament (Recepció)
No hi haurà servei telefònic els dies festius (25 i 26 

de desembre i 1 i 6 de gener) ni el dissabte 2 de gener.

Fins al 18 de desembre, l’horari serà de 8 a 20 h, 

mentre que el dissabte 19 de desembre el servei 

funcionarà de 9 a 13 h.

Del 21 de desembre al 5 de gener l’horari 

serà de 8 a 15 h.

Mercat municipal
El Mercat romandrà obert els dies 24 i 31

de desembre però tancarà a les 20 hores.

Biblioteca municipal
Tancada els dies festius i el dissabte 2 de gener. 

El 24 i 31 de desembre, i el 5 de gener, tancarà a 

la tarda (l’horari del matí serà de 10 a 13.30 h).

La resta de dies, l’horari serà l’habitual. 

No hi haurà servei de sala d’estudi

del 19 de desembre a l’11 de gener.

Casal Catalunya
Casal d’avis de la Plaça Major
Tancarà els dies 25 de desembre i l’1 de gener.

Els dies 26 de desembre i 6 de gener, l’horari 

serà de 10 a 13 h i de 16 a 19 h. La resta de dies, 

l’horari serà l’habitual, de 10 a 13 h i de 15 a 19 h.

Deixalleria municipal
Tancarà els dies 25 i 26 de desembre,

1 i 6 de gener.

La resta de dies, l’horari d’atenció al públic serà 

de dimarts a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 

18.30 h i dissabtes, de 10 a 14 h i diumenges de 9 

a 14 h.

Arxiu municipal
L’Arxiu municipal romandrà tancat del

29 de desembre al 6 de gener.

Fins al 28 de desembre restarà obert

de 9 a 13 h.

Espai jove
Situat al c/ Portugal, 2B, obrirà cada dia en el 

seu horari habitual, de 17 a 22 h, excepte els dies 

25, 26 i 27 de desembre de 2009 i l’1 de gener de 

2010, que romandrà tancat.

Àrea social de l’Espai Tolrà (carrer Portugal, 2C)

Funcionarà al 100% com a Servei d’Atenció

Ciutadana a partir del dia 11 de gener del 2010,

i els seu horari serà de dilluns a divendres,

de 8.30 a 14 h.

Cementiri municipal 
25 i 26 de desembre i

1 i 6 de gener obert de 9 a 14 hores.

Resta de dies, dilluns a dissabte, de 9 a 18 h

diumenges i festius, de 9 a 14 h

Servei d’atenció ciutadana (Passeig Tolrà, 1)

Tancat els dies festius (25 desembre i 1 i 6 de gener)

Fins al 18 de desembre, de dilluns a dijous de 8.30 a 

19 h, i divendres de 8.30 a 18 h.

Del 21 de desembre fins al 5 de gener, de 8.30 a 15 h.

A partir del 7 de gener de 2010: de dilluns a dijous, 

de 8.30 a 19 h i divendres, de 8.30 a 15 h.



DEL 18 AL 23 DE DESEMBRE DE 2009 23· CASTELLAR DEL VALLÈS



24 DEL 18 AL 23 DE DESEMBRE DE 2009· CASTELLAR DEL VALLÈS


