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Especial Nadal

salutació

El 2017 ha estat un any marcat per
un context polític molt complex.
Des de l’Ajuntament hem defensat sempre la via del diàleg per solucionar el conflicte i evitar així una
ruptura social. En aquest marc, ens
reiterem en el missatge que ningú
hauria de ser a la presó per defensar les seves idees polítiques de
manera pacífica. Malauradament,
encara hi ha quatre persones empresonades per aquest motiu i, per
tant, aquest Nadal no podran ser
amb les seves famílies.
Des d’aquí vull expressar la meva
solidaritat amb Oriol Junqueras,
Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi
Sànchez. El meu desig és que surtin de la presó i que la situació es
normalitzi al més aviat possible.
Per al 2018, cal que tots posem
els cinc sentits a garantir la convivència i a cercar una solució satisfactòria per al conjunt de la societat catalana, evitant els frontismes.
Si ens centrem en l’àmbit local,
aquest any que ara acaba ha estat
protagonitzat pel que segurament
és el projecte més important de
l’actual legislatura: L’Illa del Centre, apunt d’inaugurar-se. S’ha renovat el centre urbà de la vila per
tal donar un nou impuls a l’activitat social, comercial i participativa
de Castellar.
Hem volgut crear un espai de qualitat i confortable on el vianant sigui
el protagonista. Ha estat un esforç
inversor molt important però estic
convençut que entre tots li sabrem
treure el major profit i que aviat esdevindrà una zona de referència de
la nostra vila.
La posada en marxa d’aquest projecte suposa, també, el començament d’una nova etapa. Hem hagut
de superar una crisi econòmica

molt important i un pla d’ajust a l’ajuntament que ens ha obligat a limitar les inversions. Els darrers anys hem prioritzat
el benestar de les persones i hem destinat bona part dels recursos municipals a
despesa social.
Han estat anys de poca inversió, però
hem fet bé els deures i ara ha arribat el
moment de tornar a invertir en els espais públics i els equipaments, sense
oblidar-nos que les persones són el més
important i que la despesa social ha de
continuar creixent.
L’Illa del Centre ha estat la gran inversió
dels darrers anys, però no serà l’única.
Al llarg del proper any completarem el
projecte amb actuacions a la carretera
de Sentmenat, els carrers Major i d’Anselm Clavé i les places del Molí, dels
Horts i de la Llibertat.
També actuarem al nucli antic de Castellar, amb la remodelació del carrer Nou,
i de Sant Feliu del Racó, amb l’arranjament dels carrers Montserrat i de la Font
del Darrera. Posarem jocs nous a la plaça
de la Fàbrica Nova, farem un nou pla d’asfaltats i adequarem els aparcaments de
la Torre Balada, la ronda de Tolosa i el
cementiri. Invertirem en equipaments: a
l’Espai Tolrà, a l’Ateneu i la Sala d’Exposicions d’El Mirador, a l’Escola de Música,
la Biblioteca Municipal, les escoles d’educació infantil i primària...
Tenim moltes expectatives per a aquest
nou any. La més important, transformar
la nostra vila perquè tots els nostres convilatans visquin a gust i se sentin orgullosos de pertànyer a Castellar.
Aprofito l’avinentesa per animar-vos a gaudir de totes les activitats que s’han organitzat aquestes festes nadalenques, tant des
de l’ajuntament com des del teixit associatiu, que trobareu en aquest suplement.
Bon Nadal i un feliç 2018.
Ignasi Giménez Renom
Alcalde
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pessebres

Fins al

Dg. 4
febrer

Dissabtes, diumenges i festius
d’11.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h
(passat Reis, només diumenges)
Laborables del 27 de desembre al
5 de gener, de 17 a 20 h
Local del Grup Pessebrista de la
Capella de Montserrat (c. Dr. Pujol, 26)
Organització: Grup Pessebrista de
la Capella de Montserrat

El cartell
El cartell de l’exposició
d’aquest any, dissenyat
per Jaume Muntada,
mostra una imatge del
nostre planeta envoltat de
figures de diferents estils
i procedències i amb un
naixement com a eix vertebrador que predomina
en el centre del conjunt.

75è Concurs de
pessebres
Recull les bases fins al
dia de Nadal i fes la teva
inscripció! La visita del
Jurat serà el dia 26 de
desembre al matí.

67a Exposició de Pessebres de la Capella
“Pessebres del món”
Un recorregut per tot el món emmarca l’eix temàtic de l’exposició de pessebres a la Capella de Montserrat
d’aquest Nadal de 2017. Així, “Pessebres del món” és una exposició molt didàctica de pessebres inspirats en indrets d’arreu del planeta.
Enguany, la mostra tindrà dues àrees:
A la planta baixa trobarem pessebres
on, a partir de les escenes pròpies de la
història del Nadal, es representen paisatges i escenografies inspirades en
diferents indrets d’Àsia, d’Amèrica del
Nord i del Sud, d’Europa i del Pol Nord.

També hi trobarem un pessebre que viatja fora del nostre planeta seguint l’estrella
d’Orient. En total, es podran veure 15 quadres fixes i 3 calaixos.
Al primer pis, seguint el fil conductor de
l’exposició de la planta principal, hi haurà
l’exposició temàtica, on es podran veure
figures de pessebre fetes a diferents parts
del món que pertanyen a col·leccions privades de pessebristes de l’entitat. Acompanyarà aquesta exposició del primer
pis una representació àmplia de l’obra
que ens ha deixat, l’any del seu traspàs,
el Mestre Artesà Pessebrista Joan Maria
Garsot.

Especial Nadal
Dv. 15
desembre

De 16.00 a 17.00 h
Pavelló Joaquim Blume
Organització: Comissió d’atenció a persones amb discapacitat

15 de desembre

Tastet de futbol sala
i hoquei interior
Les seccions esportives del grup cooperatiu TEB Castellar oferiran un tastet d’esports com són el futbol sala i l’hoquei interior divendres 15 de desembre. Es tracta
d’una de les propostes incloses en la programació d’activitats al voltant del Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional.

Dv. 15
desembre

18 h
Sala de les Golfes de
Ca l’Alberola
Aportació: 3 € que es
destinaran a La Marató
de TV3
Organització: Tothicap

Xerrada:
“Les creences
limitants i el poder
del pensament”
Al llarg de la nostra vida es van
gravant automàticament al nostre
subconscient una sèrie de pensaments
que ni tan sols ens qüestionem.
Aquestes són les nostres creences.
“Si creus que pots aconseguir-ho, tens raó,
si creus que no pots aconseguir-ho, tens
raó”. Henry Ford.
La proposta anirà a càrrec de Núria Castro i Núria Santander, del Centre Karuna.

Dv. 15

Blade Runner

desembre

Sessió especial

20.00 h
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament

Sinopsi:
A principis del segle XXI, la poderosa
Tyrell Corporation va crear, gràcies als
avenços de l’enginyeria genètica, un robot
anomenat Nexus 6, un ésser virtualment
idèntic a l’home però superior a ell en
força i agilitat, a qui es va donar el nom de
Replicant. Aquests robots treballen com a
esclaus a les colònies exteriors de la Terra.
Després de la sanguinolenta rebel·lió d’un
equip de Nexus 6, els Replicants van ser
desterrats de la Terra. Brigades especials
de policia, els Blade Runners, tenien
ordres de matar tots els que no haguessin
acatat la condemna. Però d’això no se’n
diu execució, se’n diu “retir”. Després
d’un greu incident, l’ex Blade Runner Rick
Deckard és cridat de nou al servei per
trobar i “retirar” uns replicants rebels.

Ciència-ficció · 117 min
Estats Units · 1982
Versió doblada

Dv. 15

Blade Runner 2049

desembre

Sessió especial

22.30 h
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament

Sinopsi:
Trenta anys després dels esdeveniments del primer film, un nou Blade
Runner, K, descobreix un secret llargament ocult que podria posar fi al caos
que impera a la societat. El descobriment d’en K el duu a iniciar la recerca de Rick Deckard, un Blade Runner a
qui es va perdre la pista fa trenta anys.

Ciència-ficció · 163 min
Estats Units · 2017
Versió doblada
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15 i 16 de desembre

Dv. 15

Dv. 15

Ds. 16

21.00 h
Sala de Petit Format
de l’Ateneu
Preu: 12 €
Organització: Ajuntament

22.30 h
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Preu: 5 €
Organització: SonaSwing

11.00 h i 12.30 h
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: Tam Music

Ciara, amb Àngels Bassas

Concert final
de trimestre

Concert de Nadal
de Tam Music

L’entitat SonaSwing organitza aquesta activitat per celebrar el final de trimestre i les
festes de Nadal. El grup convidat serà Marc
Martin Quartet, amb Jaume Ferrer. La proposta, que té un preu d’entrada de 5 €, és
gratuïta per als alumnes de SonaSwing.

Com cada any durant aquestes dates, els alumnes de Tam Music us oferiran un concert entranyable on podreu gaudir de cançons diverses,
de temàtica nadalenca, clàssica, rock, pop...
temes d’ara i de sempre... interpretats des del
cor i de les quals tots gaudireu!

desembre

Bohèmia’s Produccions
Ciara és tot un repte, un veritable exercici de virtuosisme interpretatiu. Quasi
un thriller on submergir-se en mots poètics i brutals alhora. Una dona forta
en un món d’homes. Filla d’un reconegut criminal, una mena de “Padrino”
a l’escocesa. Refugiada en el món de l’Art, “aïllada” de la delinqüència i del
món de gàngsters del seu pare, però finalment... l’herència vital i familiar que
no pot defugir. Ella, com el quadre de La Geganta que impregna tota l’obra,
acabarà despertant com la gran geganta que és...
Un monòleg de l’escocès David Harrower (autor de peces com Blackbird)
escrit, segons ell, com una declaració d’amor a la ciutat de Glasgow i estrenat al Fringe d’Edimburg. Àngels Bassas el defineix com “un text molt potent, poètic, crític i amb molt sentit de l’humor al voltant del món de l’Art,
les drogues, la política... i la delinqüència”.
Compra d’entrades i informació sobre els descomptes a
www.auditoricastellar.cat.

desembre

desembre

Concert de petits (fins a 6è): a les 11 h.
Concert de grans (a partir de 1r d’ESO): a les 12.30 h.
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16 de desembre

Ds. 16

Tecnificació de rugbi

De 10.00 a 13.00 h
Pistes municipals d’atletisme
Organització: Rugbi Club
Castellar del Vallès “Gossos”

El Rugbi Club Castellar del Vallès proposa aquesta activitat gratuïta i oberta a la participació de persones de totes les edats. Es
realitzaran grups segons edat i nivell dels assistents. El mateix
dia es posarà a la venda el Calendari Solidari 2018 de la Protectora de Sabadell, que compta amb la col·laboració dels Gossos
de Castellar, a un preu de 6 €.

Ds. 16

El secret del pelegrí

desembre

L’Hora del Conte Infantil

11.30 h
Biblioteca Municipal
Antoni Tort
Organització: Biblioteca
Municipal

El Grup Bufanúvols tancarà les cites de l’Hora del Conte Infantil
d’aquest any 2017 amb aquest conte de tradició africana adaptat a
la cultura mediterrània. Un rei bo i savi acull un pelegrí a casa seva i
enceta amb ell una profunda amistat que el portarà a confiar-li el càrrec de primer conseller del seu reialme. Aquest confiança per part
del rei generarà una gran enveja en els membres de la cort reial, especialment en el seu visir. A partir d’aquí, les intrigues, les espiades,
les traïcions i els falsos testimonis acceleraran un desenllaç que al
final, per sorpresa de tothom, serà feliç.

desembre

Com és habitual, després d’aquesta sessió els infants podran participar de tallers i jocs a “Juguem amb els contes”, a la Ludoteca Municipal Les 3 Moreres.

Ds. 16
desembre

11.30 h
Auditori Municipal
Preu: 3 €
Organització: Acció Musical
Castellar
Col·laboració: Artcàdia, centre formació i creació artística

Ds. 16
desembre

17.30 h
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Entrada: col·laboreu-hi
portant una joguina
Organització: Creu Roja
Joventut

Ds. 16
desembre

17.30 h
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Aires Rocieros
Castellarencs

Concert de Nadal Petits Músics
Petits Músics és el títol d’un concert protagonitzat per nens i
nenes que participen en diferents formacions musicals i instrumentals. En concret, les formacions que hi participaran seran
l’Orquestra infantil i la Banda infantil d’Artcàdia, el Conjunt de
guitarres i pianos, i el Cor “Petits músics”, format per nens i
nenes de 4 a 7 anys de diferents escoles de Castellar.

Espectacle de contes de
Nadal per a infants
Amb Rosa Fité

Contes de Nadal és una divertida i explosiva història de pastorets, amb titelles, envoltada de totes les nostres tradicions nadalenques i de jocs, endevinalles, contes i Nadales. Es tracta
d’un espectacle familiar adreçat a tots els públics.

IX Trobada de Coros
Rocieros “Por Villancicos”
Xavi Sánchez presentarà aquesta proposta solidària que enguany
destinarà el beneficis a l’Associació Espanyola Contra el Càncer. La
proposta comptarà amb les actuacions del Coro Pastora y Reina de
Santa Coloma, la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Sabadell,
el Coro Alba Rociera de Sentmenat, el Coro Amigos para Siempre
de Can Rull, el Coro Almas Marismeñas els Merinals, el cos de ball
de la Casa d’Andalucía de Castellar del Vallès i el cor Aires Rocieros
Castellarencs. Per a més informació,
podeu trucar als tels. 93 714 87 39, 669 77 09 54 (WhatsApp)
o a l’a/e airesrocieroscastellarenc@gmail.com.
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16 de desembre

Ds.

Ds.

Ds. 16

18 h
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Comissió d’atenció a
persones amb discapacitat

21.30 h
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Entrada: col·laboreu-hi portant una joguina
Organització: Creu Roja Joventut

22.30 h
Cal Calissó
Organització: Cal Calissó

Teatre: I love 80’s

Teatre per a adults:
Spa Mocions Amb Rosa Fité

Concert de Lòxias

Spa Mocions és un passeig per la vida a través de
diferents històries i situacions viscudes des del
punt de vista d’una dona. En total, són sis les situacions que van movent tot tipus d’emocions,
de sentiments, de valors... totes elles amanides
amb una gran dosi d’humor i aconseguint que
l’espectador connecti i en surti totalment renovat i gens indiferent.

El grup Lòxias actuarà dissabte, 16 de desembre,
al Calissó, on oferirà un concert de rumba catalana amb versions de cançons rock i folk.

16 de desembre

A càrrec de TEB Castellar

Les activitats programades enguany amb motiu
del Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional finalitzaran dissabte, 16 de desembre,
amb aquest espectacle teatral que interpretaran a
l’Auditori els alumnes del Centre Ocupacional TEB
Castellar. Per assistir-hi, es poden reservar entrades trucant als telèfons 691 428 179 o 635 110 499.

16 de desembre

desembre

Especial Nadal

16 i 17 de desembre

Ds. 16

Dg. 17

Dg. 17

17.00 h i 19.00 h
Església de Sant Feliu del Racó
Organització: Espaiart,
escola d’arts escèniques

De 10.00 a 19.00 h
C. Sala Boadella, c. Hospital i c. Montcada
Organització: Comerç Castellar
Col·laboració: Ajuntament

Matí
Fira de Nadal
Organització: Colònies i
Esplai Xiribec

Audicions d’hivern

Fira de Nadal

Nervis, emoció i alegria són algunes de les emocions que es desperten moments abans de pujar
a l’escenari. És per això que Espaiart, cada any,
dona l’oportunitat als alumnes de compartir
amb les seves famílies i amics la il·lusió i la passió per la música, el teatre i la dansa.

Comerç Castellar organitza un
any més, amb la col·laboració de
l’Ajuntament de la vila, la Fira de
Nadal de Castellar del Vallès, una
proposta nadalenca que comptarà
amb la participació d’establiments
del petit i mitjà comerç tant del
municipi com de fora, a més d’autònoms, artesans, entitats i associacions.

desembre

desembre

desembre

Tots ells posaran una paradeta a
la Fira, amb la intenció d’omplir
la vila d’ambient nadalenc i oferir
productes i serveis per realitzar
les compres desitjades d’aquesta època de l’any.
Per als infants, l’atractiu serà de
nou, per segon any, la presència
d’un tió gegant. Durant tot el dia
cagarà regals per a tots els nens
i nenes que assisteixin a la Fira i

que el vulguin fer cagar. D’altra banda, a les 17 hores s’oferirà xocolata amb melindros per
a tots els visitants i a les 17.30
hores s’ha previst una actuació
musical de la cantant castellarenca M. Davis, que oferirà un repertori nadalenc.
A les 18.30 hores es farà un sorteig de carretons de compra, de
targetes de regal i entrades de
l’Auditori al concert de Nadal del
dia 30 de desembre; durant tot
el dia, els visitants a la fira que
comprin a les parades rebran
una butlleta que hauran de dipositar a la parada de Comerç Castellar. D’entre totes les butlletes
dipositades, es farà aquest sorteig, que requereix que els premiats siguin presents a la fira a
l’hora de la rifa.

12a Mostra de
Caganers
La figura del caganer (també la del rabadà)
és una bona imatge de nosaltres mateixos. Es
tracta de participar en activitats relacionades
amb el món dels caganers i col·laborar amb
La Marató de TV3. Recordeu que som caganers: tots caguem, la caguem, ens caguem i
enviem a cagar!

Especial Nadal

del 17 de desembre al 14 de gener

Dg. 17

Dg. 17

De 10.30 a 11.30 h
Parc de Colobrers
Organització: Assoc. Cultural per
l’Ensenyament del Qi Gong

11.00 h
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Associació Zumberes de Castellar

Pràctica de Qi Gong

Classe magistral
de zumba

desembre

El Qi Gong (Chi Kung) és una pràctica corporal xinesa d’origen mil·lenari basada en la
circulació del Qi, l’energia vital o alè de vida
que circula i anima totes les coses. A través
de l’exercici de postures i moviments suaus
i harmònics, així com de la regularització de
la respiració, el Qi Gong permet preservar i
cultivar la salut, restaurar l’equilibri emocional i descobrir o desenvolupar capacitats
innates o latents.
Si vols conèixer aquesta disciplina, vine a
practicar una estona el diumenge, 17 de desembre, al Parc de Colobrers.

desembre

L’Associació Zumberes de Castellar oferirà aquesta classe magistral de zumba oberta a tothom i a
favor d’una causa solidària: la Marató de TV3, que
enguany es dedica a les malalties infeccioses. Animeu-vos a participar-hi! Ho podreu fer durant tot
el matí a la Sala Blava de l’Espai Tolrà.

Del

17desembre al 14 gener

17, 23, 26, 30 de des. i 7 i 13 de gen., de 12.00 a 14.00 h i
de 18.00 a 20.30 h
24 i 31 de des. i 14 de gen., de 12.00 a 14.00 h
25 de des. i 6 de gen., de 18.00 a 20.30 h
Local pessebrista “Ca la Pepeta” (pl. Dr. Puig, 2)
Inauguració: dg. 17 de des., 12 a 14 h
Inclou refrigeri per a tothom!
Organització: Associació Pessebrista de Sant Feliu del Racó

Pessebres a Sant Feliu del Racó
Des de fa més de 30 anys Sant Feliu del Racó manté viva la
tradició dels pessebres. Enguany, l’exposició comptarà amb
una desena de diorames i una exposició fotogràfica de la història de l’entitat.
A més, per sisè any consecutiu, els més petits podran jugar al
joc “On és el caganer?”, que consisteix a trobar els diferents
objectes amagats a cada pessebre. Els participants entraran
al sorteig d’un regal sorpresa.

Especial Nadal
Dg. 17
desembre

12.00 h i 16.30 h
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament

17 de desembre

Gru 3. El meu
dolent preferit
Animació · 90 min
Estats Units · 2017
Versió en català
Sinopsi:
Balthazar Pratt, un antic nen estrella obsessionat amb el personatge que va encarnar durant els anys 80, demostra ser el
pitjor enemic a qui en Gru ha hagut d’enfrontar-se fins al moment.

Dg. 17

Debney i Danny Elfmant. Per
a la narració del conte, a càrrec d’Enric López, es farà servir
l’adaptació al català de David
Pintó, Xavier Torras i Montse
Gatell, amb els arranjaments de
Xavier Torras i la interpretació
musical al piano d’Adrià Aguilera. Tot plegat, sota la direcció de
Sònia Gatell.

desembre

12.00 h
Església de Sant
Feliu del Racó
Organització: Església de
Sant Feliu del Racó i Espaiart,
escola d’arts escèniques

Conte de Nadal, de
Charles Dickens

Concert de les Corals Musicorum

Enguany, les Corals Musicorum, amb El
Cor de la Nit (formació infantil) i SOM·night
(formació de joves) presenten el concert
Conte de Nadal, de Charles Dickens, un
conte musical per a cor i piano amb música de Paul Williams, Alan Menken, John

Dg. 17
desembre

18.30 h
Església de Sant Esteve
Organització: Cor Sant
Esteve i Coral Xiribec

Concert de Nadal

Cor Sant Esteve, Kor Ítsia i Coral Xiribec
Enguany, no faltarà aquest concert, ja tradicional a la nostra vila, que comptarà amb
la participació del Cor Sant Esteve, el Kor
Ítsia i la Coral Xiribec. El repertori inclourà un recull de nadales i cançons d’arreu
del món.

Dg. 17
desembre

18.45 h
Auditori Municipal
Organització: Club Cinema
Castellar Vallès

El Conte de Nadal de Dickens
explica la història del senyor
Scrooge, un vell garrepa i malhumorat que viu reclòs en un
món solitari d’odi i menyspreu
fins que, una nit abans del dia de
Nadal, el visiten els esperits del
passat, del present i del futur,
que aconsegueixen canviar la
seva percepció del món.

Rosalie Blum
Comèdia · 97 min
França · 2015
Versió original subtitulada
Sinopsi:
La vida de Vicente Machot, d’uns trenta
anys, transcorre entre la seva perruqueria, el seu cosí, el seu gat i la seva mare dominant. Un dia, coneix per atzar la Rosalie
Blum, una dona misteriosa i solitària, i està
convençut de patir un déja-vu, creu que
s’ha trobat amb ella alguna altra vegada.
Intrigat, decideix seguir-la arreu, amb l’esperança de saber més coses d’ella. No sospita que això el durà a una aventura plena
de sorpreses, on descobrirà personatges
tan fantàstics com entranyables.

del 19 al 21 de desembre

Dt. 19
desembre

19.00 h
Biblioteca Municipal
Antoni Tort
Organització: Biblioteca
Municipal

Club de lectura en anglès Read & Chat
Skipping Christmas, de John Grisham
Com és habitual, Nick Bedson conduirà també la darrera trobada de 2017 del
Club de lectura en anglès que proposa la Biblioteca Municipal Antoni Tort. En
aquesta ocasió, es parlarà sobre la novel·la Skipping Christmas, de John
Grisham, publicada l’any 2001 i que parla sobre un matrimoni que planeja per
primera vegada a la vida no celebrar el Nadal.

Dc. 20

Concert de Nadal de l’EMM Torre Balada

19.00 h
Auditori Municipal
Organització: Escola Municipal de Música Torre Balada

L’alumnat de l’Escola Municipal de Música Torre Balada oferirà aquest concert
de Nadal que comptarà amb la participació de totes les formacions instrumentals
i corals del centre. El programa del concert inclou les interpretacions següents:

Dc. 20

“Salut mental? Jo, també!”

20.00 h
Biblioteca Municipal
Antoni Tort
Organització: Biblioteca
Municipal Antoni Tort
Col·laboració: Suport Castellar

Lectura de textos sobre la importància de tenir cura de la nostra salut mental (temes com l’esquizofrènia, la depressió, l’anorèxia, l’autisme i la síndrome
d’Asperger), a càrrec de Dolors Ruiz, Marina Antúnez, Albert Ibars, Joan Romeu,
Joan Solé i Mònica Mimó. Amb l’acompanyament musical de Míriam Aguado.
Es llegiran fragments extrets de llibres com:
• Esquizo: històries reals, de Ricardo Ruiz Garzón
• Mi querido Gabriel, de Halfdan W. Freihow
• Per què salto?, de Naoki Higashida
I textos de Judith Segarra i Estel Soler, i poemes de Núria Santander i La Princesa Inca.

Dj. 21

Cinema per La Marató:
Un intercanvi per Nadal

desembre

desembre

desembre

12.00 h, 16.30 h i 18.00 h
Auditori Municipal
Preu: 4 € (1 € es destinarà a La
Marató de TV3)
Organització: Ajuntament
Comèdia familiar · 70 min · Noruega
2016 · Versió doblada al català

• Cor de Musicant, amb l’acompanyament dels grups de vent i 		
corda: “Amazing Grace”
• Cor de Sensibilització i Iniciació: “Els gripaus músics” i “El noi de la mare”
• Grup de Corda: “Hivern”, de Vivaldi, i “Irish polka”
• Grup de Corda de petits: “Apples and pears” i “Ara ve Nadal”
• Grup de Folk tb Folk: “Polca d’ours” i “Hassapiko nostalgic”
• Grup de Vent: “Prelude II” i “Let It Snow”
• Combo d’en Benja: “Chitlins con carne” i “Born To Be Wild”
• Combo d’Adults: “Cançó de Nadal”
• Grup de Saxos: “Black or White”

Sinopsi:
Andersen és un fuster a qui li encanta el Nadal més que qualsevol altra festa, i
que s’esforça perquè els seus tres fills tinguin les vacances nadalenques perfectes. Quan Andersen topa amb el veritable Pare Noel, ambdós decideixen
intercanviar els seus papers durant aquell any. D’aquesta manera, l’Andersen
redescobrirà la raó per la qual estima el Nadal, i els seus fills viuran un Nadal
com cap altre.

Especial Nadal

Especial Nadal

del 21 al 23 de desembre

Dj. 21

Dv. 22

Dv. 22 i ds. 23

17.00 h
Pl. Calissó
Organització: Ajuntament (Castellar Jove), Taulacció i Fòrum Jove

18.00 h
Casal Catalunya
Organització: Associació de
Jubilats i Pensionistes

Divendres tarda i dissabte matí
Diferents carrers de la vila
Organització: Comerç Castellar

Xocolatada i amic invisible

Nadal al Casal

Un Tricicle Màgic

desembre

desembre

desembre

Espectacle de màgia pels carrers
La música i l’ambient festiu seran molt presents en
aquesta proposta que s’adreça a tota la població. La
xocolatada tindrà lloc a les 17 hores, mentre que a les
18 hores s’iniciarà l’intercanvi de regals de l’amic invisible. Hi voleu participar? Doncs apropeu-vos fins
al 20 de desembre a la Regidoria de Joventut (c. Portugal, 2) i porteu-hi el vostre regal fet a mà (manualitats, dibuix, papiroflèxia, ganxet,...) o comprat per
un valor màxim de 5 € i el dia 21 un regal per a vosaltres us estarà esperant!

L’Associació de Jubilats i Pensionistes celebra el
Nadal amb aquesta festa que és oberta a tota la població. Com en anys anteriors, la proposta inclourà
una representació a càrrec del Grup de Teatre del
Casal, i també una actuació de la Coral del Casal L’Olivera. A més, en finalitzar les propostes, i com ja és
habitual, hi haurà “restolines”.

Un Tricicle Màgic es passejarà la tarda del 22 de desembre i el matí del dia 23 pels carrers de Castellar
on hi ha comerços associats a l’Associació de Comerciants. En aquest tricicle hi anirà un mag que s’aturarà per fer jocs de màgia davant de totes les persones que es trobi pel carrer. Així doncs, estigueu ben
atents i no us deixeu perdre aquest espectacle nou i
vistós, que té la intenció de fer passar una bona estona a tothom qui se’l trobi. A més, tindrà diversos
obsequis per repartir entre aquells que el segueixin.

Sessions
de quinto
Aquest any, el Mercat Municipal
vol premiar la teva confiança i
fidelitat amb el sorteig de
40 espatlles de pernil.

Per Nadal,
sorteig de 40
espatlles de pernil

Per participar-hi només hauràs
de realitzar alguna compra de
l’1 al 22 de desembre i emplenar la butlleta.
Quantes més compres, més
possibilitats!
La butlleta ha d’estar degudament emplenada; s’invalidarà
qualsevol butlleta estripada o
sense tota la informació.
El sorteig es farà el
22 de desembre a les 13 h.
El lliurament dels pernils tindrà
lloc el dia 24 de desembre a les 13 h.

Dies 16, 23, 25, 26 i 30 de desembre i 1, 6 i 7 de gener
A partir de les 19 h
Local Social de la Penya Solera Barcelonista
Quinto Penya Solera
Organització: Penya Solera Barcelonista
Dies 23 i 30 de desembre i 6 de gener
De 20.00 a 00.00 h
Cal Gorina
Quinto de Nadal Cal Gorina
Hi haurà servei de bar i pizzes casolanes
Organització: Cal Gorina
Dimarts 26 de desembre
A partir de les 18.30 h
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Quinto Capgirat
Organització: Castellers de Castellar

Especial Nadal

22 i 23 de desembre

Dv. 22

Ds. 23

Ds. 23

De 21.00 a 01.30 h
Espai Tolrà
Preu: 4 €
Organització: SwingCopats

De 09.00 a 13.00 h i de 15.00 a 21.00 h
Pavelló de Puigverd
Organització: Futbol Sala Castellar

11.30 h
Espai Tolrà
Organització: Zona Dansa

Festa de final de trimestre

V Torneig de Nadal de voleibol

Got Talent Castellar

Molt swing, molta música, molt ball i molt més
en aquesta festeta prenadalenca per desitjar-vos
bones festes. Obrirem les portes a les 21 hores per
fer el pica-pica de cada any, i a les 22 hores començarà la festa, que s’allargarà fins a la 01.30 h!

Nova edició d’aquest torneig que manté obertes
les inscripcions fins al 20 de desembre (o fins a
exhaurir places) a l’a/e voleibol@fscastellar.net
o bé al telèfon 663 02 79 68.
Horaris del torneig:
De 09.00 a 13.00 h: torneig infantil i cadet, modalitat 6x6, inscripcions gratuïtes.
De 15.00 a 21.00 h: torneig mixt, modalitat 4x4,
5 € per jugador.
Hi haurà premis a càrrec de Boí Taüll.

Zona Dansa Castellar obre a tota la ciutadania l’assistència a aquesta proposta que tindrà lloc a la
Sala Blava de l’Espai Tolrà. L’entrada és gratuïta.

desembre

L’entrada general té un preu de 4 €
(és gratuïta per als alumes de SwingCopats).

desembre

desembre

Especial Nadal
Ds. 23 i 30
desembre

D’11.00 a 14.00 h
Mercat Municipal
Organització: Mercat
Municipal
Col·laboració: Grup Il·lusió i
Diputació de Barcelona

del 23 al 30 de desembre

L’Ambaixador dels Reis al Mercat
No oblideu portar la carta a Ses Majestats els Reis d’Orient!
Podeu fer-ho els dissabtes 23 i 30 de desembre al Mercat
Municipal, on l’Ambaixador de Ses Majestats passarà tot el
matí recollint les cartes amb els desitjos dels més petits.

Ds. 23

Concert solidari de Nadal

desembre

Amb M. Davis i Marta Brucart

17.00 h
Església de Sant Esteve
Organització: Església de
Sant Esteve

L’església de Sant Esteve acollirà un concert nadalenc
i solidari a càrrec de la solista M. Davis, de Castellar del
Vallès, i la soprano Marta Brucart, de Sant Llorenç Savall.
Per a l’ocasió, es demana que cada assistent aporti algun
producte de primera necessitat, que serà recollit i distribuït
per Càritas parroquial a les famílies més necessitades de
Castellar. Es demana especialment l’aportació d’oli d’oliva,
pasta per a sopa i productes per a la neteja de la roba.

Ds. 23

24a Plantada del Pessebre

desembre

19.00 h
Jardins del Palau Tolrà
Organització: Colònies i
Esplai Xiribec

23, 26 i 30
desembre

23 i 30, de 19.00 a 20.30 h;
26, de 19.30 a 21.00 h
Sant Feliu del Racó
Preu: 3 € (menors de 14
anys, gratuït)
Organització: Pessebre
Vivent de Sant Feliu del Racó

Aquest
Nadal, vine
a ballar a la
Sala Blava!

Des de l’any 1993, Colònies i Esplai Xiribec té cura de
fer i plantar un pessebre a la Casa de la Vila, als Jardins
del Palau Tolrà. Enguany la plantada arriba ja a la 24a
edició i finalitzarà amb una cantada al pessebre.

8è Pessebre Vivent de Sant Feliu
El Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó arriba enguany a la vuitena
edició. Com és habitual, els visitants podran veure-hi la recreació de
diverses escenes bíbliques al nucli antic de Sant Feliu, una proposta
que l’any passat van veure unes 3.000 persones. La novetat
d’aquest any és que hi haurà un arbre dels desitjos a la pl del Dr. Puig,
i que s’oferirà una degustació de caldo de Nadal, gentilesa d’Aneto.
A més, els infants podran portar la seva carta a l’Ambaixador dels
Reis Mags, i tothom podrà gaudir dels concerts de la Coral Xiribec
(el dia 23), Espaiart (el dia 26) i el Cor Sant Esteve (el dia 30). D’altra
banda, durant els tres dies es farà una recollida solidària d’aliments,
a càrrec dels voluntaris de Càritas Castellar.

Dissabte 16 de desembre · 22.30 h
Duet Zenit
Organització: Tot Ballant
Diumenge 17 de desembre · 18 h
Ostres, Ostres
Organització: Amics del Ball de Saló
Dissabte 23 de desembre · 18 h
Festa country
Organització: Amics del Ball de Saló
Dissabte 23 de desembre · 22.30 h
Ball de Nadal - Final d’Any amb el
Duet Camelot
Organització: Pas de Ball i Tot Ballant

Especial Nadal

28 de desembre

Dj. 28

Dj. 28

De 10.00 a 13.00 h
Pl. d’El Mirador
Organització: Esplai Sargantana

19.00 h
Auditori Municipal
Preu: 4 € (reserva i venda anticipada a l’escola)
Organització: Acció Musical Castellar
Col·laboració: Artcàdia, centre formació i creació artística

Festa de la llufa

Concert de Nadal de la JOCVA

desembre

desembre

Jove Orquestra de Castellar del Vallès
Com ja és habitual cada 28 de desembre, Dia dels Innocents, l’Esplai Sargantana també organitza enguany la Festa de la llufa. Durant tot el matí, els més
petits de cada casa podran prendre part de diversos jocs i tallers i prendre un
esmorzar. Tot això, acompanyat de moltes llufes!

Concert de presentació de la Jove Orquestra de Castellar (JOCVA), una formació que
neix amb la voluntat d’oferir al públic castellarenc diferents produccions musicals al llarg
de l’any. En aquest primer concert, els joves músics oferiran un programa variat en estils
i gèneres, amb una primera part on escoltarem solistes de l’orquestra i una segona part
on la formació interpretarà obres com el Concerto grosso “Fatto per la notte de Natale”
de Corelli, valsos d’Strauss, una petita suite de la banda sonora de Frozen. A més, com
no podia ser d’altra manera, tampoc hi faltaran les tradicionals nadales.

Especial Nadal
Dv. 29
desembre

16.30 h i 18.45 h
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament
Comèdia · 95 min
Regne Unit · 2017
Versió en català

Dv. 29
desembre

del 29 al 31 de desembre

Paddington 2
Sinopsi:
L’ós Paddington ja està feliçment integrat a casa de la família
Brown. S’ha convertit a més en un membre molt popular de la
comunitat de Windsor Gardens. La seva tieta Lucy fa 100 anys i
ell té el regal perfecte per a ella: un meravellós llibre pop-up de
la botiga d’antiguitats de Mr. Gruber. Per poder comprar el llibre, Paddington decidirà realitzar una sèrie de treballs estranys.
Però tot es complica quan el llibre és robat.

Taller: “L’any que ve sí!”

De 18.00 a 20.00 h
Sala Lluís Valls Areny
d’El Mirador
Organització: Associació
Fem Pedagogia

Vine al taller “L’any que ve sí! Què fer per aconseguir els meus
propòsits d’any nou?” i, a través de dinàmiques molt participatives, faràs les quatre passes que et donaran l’èxit. L’activitat és oberta a persones majors de 18 anys, que hauran d’inscriure-s’hi prèviament enviant un correu electrònic a
fempedagogia@gmail.com.

29 al 31

V Torneig de Nadal Indoor 3x3 Futbol

Diferents horaris
Pavelló Dani Pedrosa
Organització: Mou-te a
l’escola

Torna el torneig de 3x3 futbol de Nadal, un torneig obert a
tots els esportistes. Totes les categories seran mixtes.
Hi haurà obsequi per a tots els participants i premis per
als dos primers classificats de cada categoria. L’any
passat vam aconseguir fer més de 100 partits i 1.000 gols,
i aquest any ens hem proposat superar-ho. Ajuda’ns!

desembre

Inscripcions i més informació a l’a/e info@moutealescola.cat.
Voleu saber com s’hi juga? Consulteu aquest vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=ugcajtZ6ATw.
Horaris:
Dv. 29/12, de 16 a 20 h: infantil
Ds. 30/12, de 9 a 14 h: pre-benjamí
Ds. 30/12, de 16 a 20 h: benjamí
Dg. 31/12, de 9 a 14 h: aleví

Ds. 30
desembre

De 09.00 a 21.00 h
Pavelló Joaquim Blume i
pavelló de Puigverd
Preu: 90 €/equip
Organització: Futbol Sala
Castellar

Dg. 31
desembre

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

12 hores de futbol sala
El club Futbol Sala Castellar organitza aquest torneig que
es diputarà enguany per quarta vegada. Les inscripcions
són les més econòmiques de la comarca, i els premis són
uns increïbles lots de Nadal! No us ho penseu més!
Inscripcions a l’a/e fscastellar@gmail.com o al
telèfon 627 19 70 19. Les places són limitades!

8è Cros de Sant Silvestre Solidari
Aquesta prova té un recorregut d’uns 5 km, que
transcorren per un circuit habilitat entre les
pistes d’atletisme i el Parc de Colobrers.
Les inscripcions per participar-hi es podran fer el mateix dia de la
cursa a partir de les 16 h a les pistes d’atletisme. L’únic requisit
per poder córrer és que cada participant aporti 2 kg d’aliments
(pasta, conserves, etc.) o productes d’higiene personal que, com
cada any, es destinaran a famílies necessitades del municipi.

Especial Nadal

del 30 de desembre al 4 de gener

Ds. 30
desembre

Dj. 4

20.30 h
Auditori Municipal Miquel Pont
Preu: 12 €
Organització: Ajuntament

De 17.00 a 20.00 h
Opensurf d’El Mirador
Organització: Ajuntament

gener

Viena, punt de trobada

Campionat
“League of legends”

Orquestra de Cambra Terrassa 48

L’Orquestra de Cambra Terrassa 48
és una formació estable especialitzada
en el repertori escrit per a cordes.
Fundada en la seva forma i filosofia
actuals l’any 2000, el conjunt ha donat
un gran impuls i difusió a la música per
a formació d’orquestra de cordes amb
uns programes que combinen una gran
investigació i proximitat.

Viena, punt de trobada
Des del punt de vista musical, i també
en altres àmbits, és coneguda la
importància d’una ciutat com Viena.
Orquestres, directors, escoles,
compositors, intèrprets... la capital
austríaca és una de les més antigues
d’Europa amb una riquesa històrica i
cultural molt important, i és considerada

com la “ciutat de la música”. Aquest
és el punt de partida del programa
d’aquest concert.
Programa
“Battaglia”,
de F. I. Biber (1644-1704)
“Música Notturna de Madrid”,
de L. Boccherini (1745-1805)
“Divertiment KV138”,
de W. A. Mozart (1756-1791)
“Valsos Nobles op 77”,
de F. Schubert (1797-1828)
“Danses Hongareses”,
de J. Brahms (1833-1897)
Compra d’entrades i informació sobre
els descomptes a
www.auditoricastellar.cat.

El Mirador organitza aquest campionat adreçat a tots els joves d’entre 12 i 18
anys, que hi podran participar en equips de 5 persones (en cas que hi hagi inscripcions individuals o de grups de menys de cinc persones l’organització procurarà fer grups de cinc).
El premi per als guanyadors serà una targeta Steam, valorada en 50 €, per a
cada membre de l’equip. A més, se sortejaran productes de material de roba i
complements esportius entre tots els participants i el públic assistent i també hi
haurà berenar per a tothom.
Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer fins al 28 de desembre.
Consulteu les bases del campionat i la informació sobre les inscripcions a
www.castellarvalles.cat/leagueoflegends.

Especial Nadal

publicitat

horaris de Nadal

EDIFICI EL MIRADOR
Tots els serveis d’El Mirador tancaran els dies 6, 8, 25 i 26 de desembre, i 1 de gener.
Resta de dies:
Servei d’Atenció Ciutadana (El Mirador)
Del 4 al 10 de desembre, de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h
De l’11 al 22 de desembre, 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, de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h
Recepció El Mirador i servei telefònic (93 714 40 40)
Horari habitual: de dilluns a divendres de 8.30 a 20.30 h
Servei de Recaptació
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h
Servei de SOREA
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h, i dijous de 16 a 19 h
Tancat el dia 7 de desembre
Dia 28 de desembre, de 9 a 13 h
Servei de Català
Tancat del 21 de desembre al 5 de gener (ambdós inclosos)
BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTONI TORT
Tancada diumenges, festius i dissabte 30 de desembre. Resta de dies, horari habitual
excepte divendres 5 de gener (de 10 a 13.30 h).
LUDOTECA MUNICIPAL LES 3 MORERES
Oberta els dies: dimecres 27, dijous 28 i divendres 29 de desembre, dimarts 2, dimecres 3
i dijous 4 de gener de 17 a 19.30 h
Els dissabtes 23 i 30 de desembre i 6 de gener romandrà tancada.
ARXIU MUNICIPAL
Tancat del 2 al 5 de gener.
Resta de dies, horari habitual: obert dimarts i dijous, de 9 a 14 h.
MERCAT MUNICIPAL
Obert en horari habitual, de dilluns a dissabte de 9 a 21 h, excepte els dies 24
i 31 de desembre, que tancarà a les 14.00 hores.
CASALS DE GENT GRAN
24, 25, 26 i 31 de desembre i 1 i 6 de gener, tancats. Resta de dies, horari habitual:
matins de 10 a 13 h i tardes de 15 a 19 h.
DEIXALLERIA MUNICIPAL
Tancarà els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1 i 6 de gener.
Resta de dies, horari habitual:
de dimarts a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 18.30 h, dissabtes, de 10 a 14 h, i diumenges,
de 9 a 14 h. Dilluns tancat.

Especial Nadal

Especial Nadal

publicitat

Regala emocions,
regala Auditori
Aquestes festes, regala entrades de la temporada
d’hivern-primavera de teatre i música i de teatre
familiar de l’Auditori Municipal Miquel Pont.
Preus de compra anticipada:
· Teatre i música
Abonament de 7 espectacles: 70 euros
Entrades: 12 euros/espectacle
· Teatre familiar
Entrades: 5 euros/espectacle
Fes la teva compra a través del web de l’Auditori o al Servei d’Atenció Ciutadana i vine al SAC (El Mirador) a buscar
el teu sobre regal per guardar-hi les entrades.
Si regales Auditori, segur que encertaràs!

T E AT R E
MÚSICA
DA N S A

Consulta la programació de febrer-maig 2018 i compra les teves entrades i/o abonaments a www.auditoricastellar.cat

Especial Nadal

diversos

17 al 31
desembre

Diferents horaris
Església de Sant Esteve
i Capella de Montserrat
Organització: Parròquia
de Sant Esteve

Calendari de misses
L’Església de Sant Esteve i la Capella de Montserrat acolliran durant aquestes dates
diverses misses que es duen a terme coincidint amb les festes nadalenques:
A l’Església de Sant Esteve:
Dg. 17 de des. (12 h): la Coral de Cantaires de Can Feu de Sabadell acompanyarà els
cants de l’eucaristia i oferirà després un petit concert.
Dg. 24 de des. (18 h): Missa “del pollet”.
Dg. 24 de des. (23.59 h): Missa del gall.
Dl. 25 de des. (10 h i 12 h): Missa de Nadal.
Dt. 26 de des. (12 h): Missa Solemne de Festa Major en honor del nostre patró, Sant Esteve.
Ds. 30 de des. (20 h) i dg. 31 de des. (10 h i 12 h): Missa de la Sagrada Família.
A la Capella de Montserrat:
Dg. 31 de des. (20 h): Missa de la Sagrada Família.

Totes les
festes

Programació especial de Nadal de Ràdio Castellar

Segona quinzena
de desembre

Calendaris de 2018

Diferents espais

El Servei d’Atenció Ciutadana (El Mirador), l’Espai Tolrà, el Casal Catalunya, el Casal
d’Avis de la pl. Major i la Biblioteca Municipal Antoni Tort disposaran en els propers
dies d’un total de 3.000 calendaris de paret que es repartiran gratuïtament fins a finalitzar existències. Editats per Ielou Comunicació, els calendaris del 2018 contenen
12 fotografies (una per mes) d’imatges de l’entorn natural de Castellar.

Ràdio Castellar
(90.1 FM)

Magazín Dotze: especials en la seva franja horària de dilluns a divendres a partir de les 12 h.
Les Nits de Castellar: especial amb música, poemes i altres continguts nadalencs
els dies festius.
Emissió en diferit del Concert de Nadal de les Corals Sant Esteve i Xiribec: es
podrà escoltar els dies de Nadal i Sant Esteve a les 13 i a les 20 h, i els dies de Cap d’Any i
Reis. També a través del servei de Ràdio a la Carta de l’emissora al portal www.lactual.cat.
A més, les tardes dels dies festius del Nadal s’emetrà un programa especial de
música nadalenca.

Especial Nadal

diversos

27 al 29

Casal de Nadal

2 al 4

Colònies i Esplai Xiribec organitza durant els dies de Nadal
activitats i jocs entorn de les
festes nadalenques, i també
sortides a l’entorn natural.
Tot, adreçat als infants de P4,
P5 i primària que vulguin gaudir d’aquest Casal de Nadal.
Les inscripcions es poden fer
fins al 20 de desembre a l’Esplai, divendres i dissabtes, de
18 a 19 h, i als Serveis Socials
Municipals (Espai Tolrà, c. Portugal, 2), de dilluns a divendres,
de 18.00 a 19.00 h.

desembre i
gener

De 10.00 a 13.30 h
Locals de Colònies i
Esplai Xiribec
Organització: Colònies
i Esplai Xiribec

Ds. 13

Intercanvi de
joguines

De dl. a dv., de 17 a
19.30 h; ds. 16 de desembre i 13 de gener,
d’11.30 a 13.30 h
Ludoteca Municipal Les
3 Moreres
Organització: Ludoteca

Porta d’una a tres joguines de
casa que ja no utilitzis habitualment i escull alguna de les que
trobaràs exposades a la Ludoteca. Cal tenir en compte que
les joguines que s’hi portin hauran d’estar en bones condicions d’higiene i seguretat.

Fins al
gener

27 al 29
desembre i

2 al 4
gener

De 17 a 19.30 h
Ludoteca Municipal
Les 3 Moreres
Organització: Ludoteca
Preu: 7 €/tarda en efectiu o utilitzant l’abonament de 10 sessions

Ludoteca oberta
per vacances
Els infants de 3 a 12 anys
podran gaudir durant les
vacances de Nadal de tardes
de joc lliure i altres activitats
que els tenim preparades
(taller de cuina, jocs
sensorials, jocs psicomotrius,
jocs d’arreu del món, jocs de
taula, etc.). També hi poden
participar les famílies amb
infants de totes les edats.

Coneguem el Nadal
Sabies que el tió originàriament era un tronc que cremava a casa i donava béns tan preuats com llum i escalfor? La soca cremava de Nadal a Reis, després es
guardava com un amulet protector i les cendres s’escampaven per alguns llocs de la casa i pels conreus.
Aquesta tradició cultural evoluciona i el tió es converteix en un element de veneració, al qual cal alimentar.
Nadales, gastronomia, dites, contes...

Servei de Català
de Castellar del Vallès
El Mirador
(plaça d’El Mirador, s/n)
Telèfon 937 143 043
A/e castellarvalles@cpnl.cat

Tot això i molt més a:
http://www.cpnl.cat/nadal/
Contes.cat:
http://www.contes.cat/escrits-dites/dites-de-nadal_205_1.html
Viu el Nadal en català:
http://www.cpnl.cat/media/upload/pdf/
e_viure_el_nadal_en_catala_editora_130_771_1.pdf

A Castellar del Vallès
podeu trobar jocs en català a l’Stop (c. Major,
58), al Punt&Coma (c. de
l’Església, 2) i a la Ludoteca Municipal Les 3 Moreres (c. Sala Boadella, 6).
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reis

Dv. 5

Cavalcada de Reis

gener

Inici: 17.00 h
Recorregut: Espai Tolrà, Portugal, Alemanya, Barcelona, Sant
Esteve, Sant Pere d’Ullastre, pg.
Tolrà, General Boadella, Major,
Pl. Calissó, Ctra. Sentmenat,
Passeig Tolrà, General Boadella i pl. Major, adoració al Pessebre Vivent de Colònies i Esplai
Xiribec a la zona esglaonada del
passeig de la pl. Major i recepció
institucional a la pl. d’El Mirador
Organització: Grup Il·lusió
Amb el suport de:
Nova Finques

Melcior, Gaspar i Baltasar recorreran els carrers
de Castellar la vigília del 6 de gener per 44è any
consecutiu. Durant el seu recorregut, es repartiran uns 1.200 quilos de caramels sense gluten entre els nens i nenes que els vulguin seguir.
A més de les seves tres carrosses, n’hi haurà una
per a l’Ambaixador, que recollirà les cartes de
“darrera hora”, una que representarà un bosc
gelat i una altra que simbolitzarà una fàbrica de
carbó. També hi seran la Banda de Majorettes i
diversos vehicles d’acompanyament d’empreses i col·laboradors, com ara Accent Systems,
Casnet, Big Mat, ADF, Bombers Voluntaris i Policia Local.
Així mateix, el grup immobiliari Nova Finques
oferirà la possibilitat a les famílies amb infants
de Castellar de seguir la comitiva des de dins,
a través d’una flota de 15 vehicles model Mini
que s’incorporaran al seguici que acompanyarà els Reis de l’Orient. Per aquest motiu, es farà
un sorteig entre tots els interessats, que fins al
2 de gener podran omplir unes butlletes que
trobaran a Nova Finques (C. Sala Boadella, 2)
o al Restaurant Picapa’t (c. Montcada, 17). El
sorteig de les 30 places disponibles als vehicles Mini es farà el dia 3 de gener i els guanyadors s’anunciaran a la pàgina de Facebook de
Nova Finques. L’empresa també col·laborarà
amb el Grup Il·lusió aportant 400 kg del total
de 1.200 kg de caramels que es repartiran durant tot el recorregut.

Novetats en el recorregut
Respecte altres edicions, el recorregut de la cavalcada canvia. Consulta més amunt el nou ititinerari que començarà a l’Espai Tolrà i acabarà a la plaça d’El Mirador. Allà es farà l’adoració
al 32è Pessebre Vivent ambientat per Colònies i
Esplai Xiribec, una iniciativa que s’organitza des
de 1986 per rendir homenatge a l’infant nounat.
També en aquest mateix punt, l’alcalde, Ignasi
Giménez, cedirà a Melcior, Gaspar i Baltasar la
clau de la vila perquè puguin entrar a totes les
llars de Castellar.

publicitat
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