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SalutaCió
Ignasi Giménez Renom
Alcalde

“Alegria, que és Festa Major...”. 
No hi ha millor banda sonora que 
la popular cançó de La Trinca per 
evocar un dels esdeveniments lúdics 
per excel·lència de pobles i ciutats de 
Catalunya. A Castellar del Vallès no en 
som l’excepció: tots i totes ja estem 
a punt per viure un dels moments 
més esperats de l’any. La música i els 
espectacles, les propostes de cultura 
popular i tradicional, les exposicions 
i els mercats, les activitats infantils i 
juvenils o els actes esportius, entre 
d’altres, conformen un programa que 
ens proposa que durant uns dies fem 
vida al carrer i a les places.

En el nostre cas, la Festa Major 
sempre arriba en el moment oportú: 
just després de les vacances i abans 
de començar el curs escolar, quan 
tot torna a la normalitat, després del 
parèntesi de l’estiu. És l’hora de viure i 
conviure fraternalment, de divertir-se, 
sempre amb esperit cívic, i també de 
tenir clar, aquests dies i sempre, que 
només sí és sí.

En definitiva, hem de gaudir durant 
quatre dies de tots els valors que té 
Castellar: som una vila viva, oberta, 
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feminista, amb un teixit associatiu 
espectacular i que té en la diversitat 
i en la pluralitat les seves principals 
virtuts. Així és reflecteix en el 
programa, des de l’acte inicial del 
pregó, en què comptarem amb 
la implicació de l’entitat Suma+ 
Castellar, i en tots i cadascun dels 
actes que se’ns proposen. 

Enguany hem celebrat els 40 
anys d’ajuntaments democràtics. 
Coincidint amb aquesta efemèride, no 
podem deixar de fer un agraïment més 
que merescut a totes les persones i 
entitats que durant aquestes quatre 
dècades han fet possible amb 
compromís i entusiasme que aquesta 
sigui la festa més popular de totes. 
Gràcies a totes elles.

La Festa Major ens brinda l’oportunitat 
de trobar-nos i retrobar-nos amb 
coneguts, amics i familiars, i sobretot 
de fer poble. Que comenci la Festa 
Major! Visquem-la a flor de pell i 
participem-hi amb alegria i també 
amb respecte. 

Molt bona Festa Major! 

Ignasi Giménez Renom
Alcalde
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01/09/19
DIUMENGE
PRE-FESTA MAJOR:

05/09/19
DIJOUS

10 h - Torneig Festa Major
A càrrec de Club Bitlles Colobrers
Lloc: Pistes Municipals de Bitlles Catalanes
Organització i més informació: Club de Bitlles Colobrers

20 h - Recepció institucional a les entitats 
ciutadanes del municipi
i Lliurament de la Medalla de la Vila a títol pòstum a Joan Alonso Casajuana 
Lloc: Jardins del Palau Tolrà

20.30 h - Cantada d’havaneres amb
La Petita Havana i cremat de rom
Lloc: Av. de Sant Esteve, 71
Organització: Farmàcia Ros

21.30 h - Ballada de sardanes amb la Cobla 
Ciutat de Terrassa
Lloc: pl. del Mercat
Organització: ASAC
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de 9 a 17 h - Jornada de portes obertes 
al Club Tennis Castellar del Vallès
Si no ets soci o sòcia vine a jugar a tennis o pàdel gratuïtament
Cal trucar al tel. 93 714 48 93 per reservar pista
Lloc: instal·lacions del Club Tennis Castellar
Organització: Club Tennis Castellar del Vallès
 

de 10 a 21 h - Marató de donació de sang
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Banc de Sang i Teixits
 

de 18 a 20 h - Torneig popular de tennis taula
Obert a tots els castellarencs i castellarenques
Inscripció gratuïta de 18 a 18.15 h
Lloc: Espai Tolrà
Organització: Associació d’Amics del Tennis Taula Castellar
 

18 h - Warm Up
Música, servei de barra, bon ambient i convidats sorpresa!
A càrrec de La Kantera
Lloc: Era d’en Petasques
Organització: Vilabarrakes 
+ info: Instagram i Facebook de Vilabarrakes

06/09/19
DIVENDRES
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de 18.30 a 20.30 h - L’Escola d’Adults s’obre 
a la Festa Major
Portes obertes, jocs de taula i berenar
Lloc: Escola Municipal d’Adults (c. dels Pedrissos, 9, baixos)
Organització: Escola Municipal d’Adults

19 h - Inauguració de l’exposició 
“Castellar Cultural i Creatiu”
Lloc: Centre d’Estudis de Castellar - Arxiu d’Història (c. de la Mina, 9-11)
Organització: Centre d’Estudis de Castellar del Vallès- Arxiu d’Història 
de Castellar 
Hi col·labora: Estudi Fotogràfic Sandra Galera
 

19.30 h - Sopar popular
Entrepà + beguda + mocador Vilabarrakes: 6 €
Lloc: Era d’en Petasques
Organització: Vilabarrakes
+ info: Instagram i Facebook de Vilabarrakes
 

19.30 h - Cercavila de benvinguda a la 
Festa Major
Hi participen la Colla de diables de l’Esbart Teatral de Castellar, Tucan-
tam Drums, Castellers de Castellar, Ball de Bastons i Ball de Gitanes
Itinerari: pl. de Catalunya, c. de Prat de la Riba, c. de Santa Perpètua, c. 
de Sala Boadella, pl. d’El Mirador

06/09/19
DIVENDRES
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20 h - Repicada general de campanes anun-
ciant les festes i missa vespertina
Lloc: Parròquia de Sant Esteve i Capella de la Verge de Montserrat
 

20 h - Exposició del concurs de fotografia 
artística: 41è Trofeu Joan Riera i 
55è concurs en color
Inauguració de l’exposició fotogràfica
Lloc: El Calissó d’en Roca
Organització: Centre Excursionista de Castellar

20.30 h - Pregó: “Suma a la Festa Major”
A càrrec de Suma+ Castellar i Borja Sand Artist, companyia Ytuquepintas
Lloc: pl. d’El Mirador
 

21.15 h - Concert d’Oques Grasses. 
Gira “Fans del sol”
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova
 

22 h - Cantada d’havaneres amb Havàname
Lloc: pl. d’El Mirador

06/09/19
DIVENDRES
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22.15 h - Inici del XIV Correlokals de 
Castellar del Revés
Recorregut i parades: Era d’en Petasques, Cal Gorina (c. del Centre), 
Ateneu (c. de Colom), pl. del Mestre Anyé i pl. de la Miranda
Organització: Vilabarrakes 
+ info: Instagram i Facebook de Vilabarrakes
 

23 h - Festa 10a Trobada Amics dels 
80’s i 90’s
La millor música per al millor públic, amb DJ David Fuentes
Entrada lliure
Lloc: Recinte Firal de l’Espai Tolrà
Organització: Amics dels 80’s

06/09/19
DIVENDRES
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Correlokals

Oques Grasses

Havàname
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07/09/19
DISSABTE

07 h - XXIX Concurs de Gossos de Mostra 
i XIII Trobada de Campions Sant Humbert
Inscripcions al local social de Societat Castellarenca a les 7 h
Esmorzar per a tots els i les participants i assistents
Lloc: zona depuradora
Organització: Societat Castellarenca
 

de 9 a 14 h - XLVI Tirada Infantil amb 
Carrabina d’Aire i Blanc fix
Premis per a tothom
Lloc: zona depuradora
Organització: Societat Castellarenca
 

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

de 9 a 14 h - Col·lecta anual “Catalunya 
contra el càncer”
Lloc: pl. del Mercat i c. de Montcada
Organització: AECC Castellar
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07/09/19
DISSABTE

 de 9 a 13 h - Exhibició de Karate Kyokushin 
Castellar
Activitat oberta a tots els públics
Lloc: Pavelló Dani Pedrosa
Organització: Club Esportiu Kyokushin Castellar

de 9 a 14 h - Torneig quadrangular de Festa 
Major i presentació dels equips de la 
temporada 2019-2020
Lloc: Espai Tolrà
Organització: Associació d’Amics del Tennis Taula Castellar
 

de 9 a 13 h - Jornada de portes obertes a 
l’Escola de Trial ElBixu
Lloc: Escola de Trial ElBixu
Organització: Escola de Trial ElBixu
 

de 9 a 13 h - Mou-te en cotxe d’autocròs
Exhibició-exposició de cotxes de competició
Circuit tancat amb pilots experimentats que donaran voltes a tothom qui 
vulgui conèixer l’experiència de córrer en un cotxe d’autocròs
Activitat per a totes les edats
Lloc: circuit Pla de la Bruguera
Organització: Escuderia T3
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de 9 a 21 h - Futbol de Festa Major
XXII Torneig i Memorial Joan Cortiella 
(categories infantil, cadet, juvenil i femenina)
Lloc: Camp de Futbol Joan Cortiella – Can Serrador
Organització: Unió Esportiva Castellar
 

de 9 a 20 h - Obert americana pàdel
Torneig obert de pàdel, tipus americana, tothom contra tothom. 
Inscripcions obertes fins al dimarts 3 de setembre a les 18 h
Lloc: instal·lacions del Club Tennis Castellar
Organització: Club Tennis Castellar del Vallès
 

de 10 a 20 h - Escape Room “Salvem els 
Gegants”
Inscripcions al web www.suma.cat 
Lloc: FEDAC Castellar
Organització: Suma+ Castellar
 

de 10 a 14 h - Partides simultànies d’escacs
Lloc: pl. Major (davant del Casal d’Avis)
Organització: Club d’Escacs Castellar del Vallès

07/09/19
DISSABTE
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 de 10 a 14 h - Tastet de slot i portes obertes
Les curses d’escalèxtric es fan al nostre país des de 1962. Posem a disposició 
la nostra pista, una de les més grans de Catalunya amb 58 m de corda i vuit 
carrils. Els comandaments i cotxes els posa Budellets, si algú ho vol, pot 
portar-ne els propis. L’única condició és no portar imant. Servei de consulta 
tècnica per a qui ho vulgui.
Lloc: c. d’Osona, 14
Organització: Budellets Slot Club

de 10 a 13 h - Open dòmino 
Lloc: Penya Solera Barcelonista (c. del Molí, 1)
Organització: Club Dòmino Castellar
Hi col·labora: Penya Solera Barcelonista 

10 h - Ioga en família
Lloc: Espai Tolrà
Organització: Anandhi Yoga
 

de 10 a 11 h - Ioga Shaktidance
Lloc: pl. de la Llibertat
Organització: Viasanna Espai de Salut Integral
 

d’11 a 14 h - 26è Pintacarrers per a tothom
Lloc: c. de l’Hospital 
Organització: Colònies i Esplai Xiribec 

07/09/19
DISSABTE
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07/09/19
DISSABTE

d’11.15 a 13.30 h - Aplec de les Arenes
Festa de les marededeus trobades
Horari: 11.15 h - Missa
12.30 h - Cantada d’havaneres amb el grup Port Vell
Lloc: Ermita de la Mare de Déu de les Arenes
Organització: Amics Ermita de les Arenes 

11.30 h - Cercavila de la Banda de Majorets, 
Trompetes i Tambors de Castellar
Itinerari: pl. de Catalunya, c. de Prat de la Riba, c. de Catalunya, c. de Barcelo-
na, av. de Sant Esteve, c. de Sant Pere d’Ullastre, pg. de Tolrà, c. del Centre, 
pl. Major i pl. del Mercat
Organització: Banda i Majorettes Castellar del Vallès
 

11.30 h i 12.30 h - Teatre de carrer: Asteroid
A càrrec de la companyia Campi qui pugui 
Lloc: espai familiar de la pl. de la Fàbrica Nova
 

de 12 a 18.30 h - Itinerari “De Joan Oliver a 
Pere Quart, amb la companyia de la Colla 
de Sabadell”
Itinerari guiat i amb lectures poètiques de la Colla de Sabadell pels edificis emble-
màtics i significatius per a la vida de Joan Oliver: Antic Ajuntament, Can Borrell, El 
Marquet de les Roques i el castell de Clasquerí. 
Porta el teu entrepà o pícnic per fer-lo al pati del Marquet de les Roques. 
Inscripcions: lamuntada@lamuntada.cat
Preu: 18 € adults; 10 € menors de 16 anys (inclou trasllats amb autobusos, visita 
guiada i vermut de l’època amb vi 5quarteres al pati del Marquet de les Roques).
Places limitades · Espai de trobada: Antic Ajuntament (c. Major, 74)
Organització: La Muntada · Amb el suport del Col·lectiu Pere Quart
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 de 17 a 18 h - Coaching amb Karuna
Tastet de coaching estratègic per gestionar les nostres pors
A càrrec de Núria Castro
Lloc: Centre Karuna (c. de l’Església, 2 local)
Organització: Centre Karuna
 

 de 18 a 20.30 h - Festival de patinatge
Lloc: Pavelló Joaquim Blume
Organització: Club Patí Castellar del Vallès
 

 18 h - Actuació castellera
A càrrec dels Castellers de Castellar i 3 colles convidades: Castellers de 
Santpedor, Esperxats de l’Estany i Colla Castellera de Cornellà
Lloc: pl. d’El Mirador
Organització: Castellers de Castellar
 

 de 18 a 19.30 h - XXXVII Cursa Popular  
Inscripcions gratuïtes a les pistes d’atletisme del 2 al 6 de setembre, de 19 a 
21 h. Es podran fer presencialment, per telèfon (93 714 73 54) o per correu 
electrònic (cacastellar@yahoo.es)
Horaris: 
18.00 h, cursa petits: 800 m
18.15 h, cursa mitjans: 2.000 m
18.45 h, cursa grans: 4.800 m
Lloc: sortida i arribada a la pl. Major 
Organització: Club Atlètic Castellar 
 Hi col·labora: Ajuntament

07/09/19
DISSABTE
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 18 h - Teatre de carrer: Set up
Espectacle de circ i pallassos a càrrec de la companyia Los Barlou
Lloc: espai familiar de la pl. de la Fàbrica Nova
 

 de 18.30 a 19.30 h - Exhibició de ball de saló
Lloc: Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Tot Ballant i Pas de Ball
 

18.30 h - Concert musical i projecció 
audiovisual
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Casa de Andalucía Castellar del Vallès

19 h - Ballada country de Festa Major
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova
Organització: Associació d’Amics del Ball de Saló
 

19 h - Concert amb Mucca Failate 
Presenten nou single: “Rota”
Lloc: pl. de Cal Calissó
 

19 h - Teatre: El rei borni
Lloc: Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: Esbart Teatral de Castellar
+ info: a/e esbartteatralcastellar@gmail.com

07/09/19
DISSABTE
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de 19 a 21 h - Actuació musical de Carles 
Argelaguet versionant Lluís Llach
Lloc: pl. de la Llibertat
Organització: Castellar per la Independència

20 h - Exhibició de Kenpo Karate
Demostració de l’art marcial Kenpo Karate a càrrec de Lorenzo Jiménez Me-
dina, campió del món i d’Espanya, i amb la participació d’alumnes campions 
d’Espanya de l’últim torneig nacional de Kenpo Karate
Lloc: pl. Major
Organització: Lince’s Kenpo Karate Studios Castellar
 

20.30 h - Cinema: Bohemian Rhapsody
Lloc: pl. d’El Mirador
 

21 h - Sopar amb ball popular i rom
Lloc: pl. de Sant Joan (Can Carner)
Organització: Associació de Veïns de Can Carner
 

21.30 h - Correfoc infernal
A càrrec de la Colla de Diables de Castellar i el seu drac Víbria i les colles 
convidades de Palau de Plegamans i Premià de Mar
Recorregut: c. del Puig de la Creu, c. de l’Escorxador, c. de la Sèquia, c. de les 
Roques, c. de la Mina, c. de Sant Miquel, pl. Vella, c. de Mascrupell, pl. d’El Mirador
Organització: Colla de Diables de l’Esbart Teatral de Castellar

07/09/19
DISSABTE
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de 22 a 2.30 h - Nit de monòlegs
Monòlegs a l’aire lliure amb un final de festa amb música de DJ RC
Lloc: Platja de la Balena - Pl. de Catalunya 

23 h - Momo tribut a Queen en concert
Lloc: pl. d’El Mirador
 

23 h - Ball de Festa Major amb 
Trio Pentagrama
Lloc: Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Pas de Ball

de 23 a 5.30 h -Vilabarrakes, Castellar 
del Revés
Actuacions en directe d’O’Funk’illo, 
Bemba Saoco i DJ
Servei de barra a càrrec dels col·lectius de Vilabarrakes
Lloc: Espai Vilabarrakes (El Pla de la Bruguera)
Organització: Vilabarrakes
+ info: Instagram i Facebook de Vilabarrakes

07/09/19
DISSABTE
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O’funk’illo

Correfoc

Momo

Los Barlou
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8 h - II Tirada social de recorregut de caça
Lloc: Can Pascol (Caldes de Montbui)
Organització: Societat Castellarenca 

8 h - Despertar tronera
Lloc: passejada pels carrers del centre de la vila
Organització: Colònies i Esplai Xiribec
 

de 8 a 13 h - 21è Tast d’Excursionisme
Excursió matinal d’uns 8 a 10 km apta per a tothom i de caire sociocultural
Itinerari per la zona de les Arenes, on es podran descobrir força ele-
ments del patrimoni castellarenc
Lloc de sortida: Centre Excursionista
(c. de Colom, s/n)
Organització: Centre Excursionista de Castellar 
 

de 8 a 20 h - XI Torneig de Bitlles 
Catalanes “Vila de Castellar 2019”
Hi participen 10 o 12 clubs d’arreu de Catalunya
Lloc: pistes municipals de bitlles catalanes
Organització: Club de Bitlles Castellar del Vallès

08/09/19
DIUMENGE
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09 h - Torneig de petanca de Festa Major
Inscripcions al lloc del torneig
Lloc: pl. de Catalunya
Organització: Grup de Petanca Castellar
 

de 09 a 14 h - Col·lecta anual “Catalunya 
contra el càncer”
Lloc: pl. del Mercat i c. de Montcada
Organització: AECC Castellar
 

de 09 a 14 h - 10è Open Memorial 
Carles Simón
Amb la presència de jugadors de lligues nacionals 
Lloc: Espai Tolrà
Organització: Associació d’Amics del Tennis Taula
 

de 09 a 14 h - Obert de tennis per a grups
Inscripcions obertes fins al 3 de setembre a les 18 h
Lloc: instal·lacions del Club Tennis Castellar
Organització: Club Tennis Castellar del Vallès

08/09/19
DIUMENGE
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de 09 a 21 h - Futbol de Festa Major
XXII Torneig i Memorial Joan Cortiella (categories infantil, cadet,
juvenil i femenina)
Lloc: Camp de Futbol Joan Cortiella – Can Serrador
Organització: Unió Esportiva Castellar
 

09.30 h - Ioga per a adults
Porta la màrfega o una tovallola de platja
Lloc: terrassa d’El Mirador
Organització: Anandhi Yoga
 

de 10 a 20 h - Escape Room “Salvem els 
Gegants”
Inscripcions al web www.suma.cat
Lloc: FEDAC Castellar
Organització: Suma+ Castellar
 

de 10 a 13 h - Open dòmino 
Lloc: Penya Solera Barcelonista (c. del Molí, 1)
Organització: Club Dòmino Castellar
Hi col·labora: Penya Solera Barcelonista 

de 10 a 14 h - Torneig infantil d’escacs 
Memorial Gregorio Sánchez
Obert a tothom
Lloc: pl. Major (davant del Casal d’Avis)
Organització: Club d’Escacs Castellar del Vallès i Associació d’alumnes i 
exalumnes del Col·legi El Casal

08/09/19
DIUMENGE
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de 10 a 21 h - Street Market Gran 
Festa Major
Fira comercial 
Lloc: c. de Sala Boadella, de l’Hospital i de Montcada
Organització: Comerç Castellar
Hi col·labora: Ajuntament 

de 10 a 11 h - Ioga en família
Lloc: pl. de la Llibertat
Organització: Viasanna Espai de Salut Integral
 

10.30 h - 11a Bicicletada de Festa Major
6 km per a totes les edats a partir dels 4 anys
Inscripció gratuïta de 9.30 a 10.30 h i limitada a 400 participants
Lloc de sortida: pl. de la Fàbrica Nova
Recorregut: c. de Portugal, c. de Suïssa, c. de Tarragona, c. dels Pedris-
sos, c. d’Anselm Clavé, c. del Dr. Vergés, Passeig, ctra. de Sentmenat, 
c. del Racó, c. de Caldes, pl. Vella, pg. de Tolrà, c. del General Boadella, 
c. de Sant Llorenç, Era d’en Petasques, c. del Puig de la Creu, ronda de 
Tramuntana, c. de Catalunya, c. de Girona, c. dels Pedrissos i arribada a 
les 12.30 h al c. de Portugal
Organització: Club Ciclista Castellar Bike Tolrà
Es recorda que l’ús del casc és obligatori per anar en bicicleta
Begudes isotòniques i coca per a tots els participants al final del recorregut
Sorteig de productes obsequi de Bike Tolrà entre tots els inscrits i inscrites

08/09/19
DIUMENGE
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08/09/19
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d’11 a 14 h - Cercavila bastonera
A càrrec de les colles de Castellar i de Canyet de Badalona
Lloc: inici a l’Obra Social Benèfica i recorregut per: c. de l’Hospital, 
Passeig, c. Major, pl. Major, c. de l’Església, c. de Sant Iscle, Palau Tolrà, 
c. de Caldes, pl. d’Albert (monument al Mestre Joan Munt) i finalització 
al c. de Sant Miquel 
Organització: Ball de Bastons de Castellar
    

d’11 a 14 h - Espectacle familiar: El secret de 
la nana, un conte desplegat dins un camió
A càrrec de la Companyia de Teatre Anna Roca
Lloc: espai familiar de la pl. de la Fàbrica Nova

d’11.30 a 13.30 h - Vermut fresc de 
Festa Major
Lloc: pl. de Cal Calissó
Organització: Esquerra Republicana
 

12 h - Torneig de bàsquet de Festa Major
Partit de l’equip sènior A masculí
Lloc: Pavelló de Puigverd
Organització: Club Bàsquet Castellar

08/09/19
DIUMENGE
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12 h - Xerrada Reiki
Lloc: Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: Anandhi Yoga
 

12 h - 10a Ballada Popular de Gitanes
Lloc: pl. d’El Mirador
Organització: Ball de Gitanes
 

de 12 a 17 h - Vermut electrònic
Amb música a càrrec de DJ Pepero
Lloc: Platja de la Balena - Pl. de Catalunya 

12.15 h - Ofici solemne en honor de Sant 
Esteve, patró titular de la Parròquia
Veneració de les relíquies i cant dels goigs
Lloc: Església de Sant Esteve
Organització: Parròquia de Sant Esteve

12.30 h - Baralla d’aigua
Pacífica esbatussada amb globus d’aigua i contraatac amb pistoles 
d’aigua que et pots portar de casa
Lloc: pl. Major
Organització: Bombers Voluntaris de Castellar i ADF

08/09/19
DIUMENGE
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de 15 a 22 h - VII Open de voleibol de 
Festa Major
Torneig 6x6. Els equips poden ser mixtes. Categories sub-16 (menors 
de 16 anys),  inscripció gratuïta, i absoluta (totes les edats), 18 €/equip. 
Inscripcions fins al 3 de setembre per correu electrònic a voleibol@
fscastellar.net amb l’assumpte “Open Festa Major 2019” o fins a arribar 
a 16 inscrits 
Lloc: Pavelló de Puigverd
Organització: Futbol Sala Castellar
 

de 16 a 21 h - Tarda de futbol sala 
Realitzarem partits amistosos amb els cadets, juvenils i sèniors
Lloc: Pavelló Joaquim Blume
Organització: Futbol Sala Castellar
 

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

18 h - Amalia de Triana en concert
Acompanyada de Yaiza Melero (salsa i flamenc); Carlos Vinche (canción 
española); Joaquín Alvero (presentador) i la companyia de ball Nunca es 
tarde (sevillanes)
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont

08/09/19
DIUMENGE
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18.30 h - Concert de swing amb Angué 
& her Hot Jazz Trio
Veu: Angué; piano: Federico Mazzanti; contrabaix: Pere Loewe
Lloc: pl. de Cal Calissó
Organització: SonaSwing 
 

19 h - Concert popular de Festa Major 
amb la Cobla Orquestra La Principal de 
la Bisbal
Director: Francesc Cassú
Entrada gratuïta
Lloc: Recinte Firal de l’Espai Tolrà

19 h - Teatre: El rei borni
Lloc: Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: Esbart Teatral de Castellar
+ info: esbartteatralcastellar@gmail.com

20.30 h - Gran Ball de Festa Major amb 
la Cobla Orquestra La Principal 
de la Bisbal
Lloc: Recinte Firal de l’Espai Tolrà

08/09/19
DIUMENGE
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08/09/19
DIUMENGE
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21.30 h - Correfoc infantil
A càrrec de la Colla Infantil de Diables de Castellar Les Espurnes i de 
les colles infantils de Castellterçol, Les Franqueses del Vallès, Palau-
solità i Plegamans i els “Petardons” de Can Calders de Sant Feliu de 
Llobregat
Recorregut: pl. del Mestre Gelonch, c. del General Boadella, c. Major, 
pl. de Cal Calissó, ctra. de Sentmenat i pl. d’El Mirador
Organització: Colla Infantil dels Diables de l’Esbart Teatral de Castellar
Nota: El correfoc infantil està pensat perquè hi participin els més 
petits. Per raons de seguretat no està permesa la participació de 
persones adultes
 

23 h - Concert de Joan Rovira
Presentació del disc Dies millors
Lloc: pl. d’El Mirador
 

de 23 a 5.30 h - Vilabarrakes, Castellar 
del Revés
Actuacions en directe de Sense Sal, EKO 
Versions i DJ
Servei de barra a càrrec dels col·lectius de Vilabarrakes
Lloc: Espai Vilabarrakes (El Pla de la Bruguera)
Organització: Vilabarrakes 
+ info: Instagram i Facebook de Vilabarrakes

08/09/19
DIUMENGE
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Angué & her Hot Jazz Trio La Principal de la Bisbal

Joan Rovira

Sense Sal
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09/09/19
DILLUNS

de 9 a 17 h - Jornada de portes obertes al 
Club Tennis Castellar del Vallès
Si no ets soci o sòcia vine a jugar a tennis o pàdel gratuïtament
Cal trucar al tel. 93 714 48 93 per reservar pista
Lloc: instal·lacions del Club Tennis Castellar
Organització: Club Tennis Castellar del Vallès
 

de 10 a 13 h i de 17 a 19.30 h 
Jornada de la Infància
Lloc: Pl. de la Fàbrica Nova i Espai Tolrà
Activitats:
Circuit d’aventura: 2 rocòdroms, pont penjat i tirolina, Roco sense fi i  
 Jumping 4 en 1
· Inflables per a grans: Tobogan Fantasia i Toro Mecànic 
· Inflables per a petits: Tigre, Selva, Ludoteca i Multí Marí 
 Tots els inflables s’instal·len sota cobert i totes les instal·lacions  
 disposen de monitor 
· 10 autos de xoc sostenibles per a públic familiar
· Làsertag
· Gran ludoteca de jocs tradicionals amb jocs gegants
· Trenet gratuït per a tothom 
· Carrusel artesanal accionat amb bicicleta
· Futbol Sala: circuits amb pilota. Partits de 3x3 
 de 9 a 14 h · Organització: Futbol Sala Castellar
· Voleibol: partits/concurs de tocs
 de 9 a 14 h · Organització: Futbol Sala Castellar
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· Minitennis al carrer
 de 10 a 13 h · Organització: Club Tennis Castellar del Vallès
· Activitats obertes de rugbi
 d’11 a 13 h i de 16 a 18 h · Org.: Rugbi Club Castellar del Vallès (Gossos)
· Exhibició de bike trial
 Passis a les 11 h i a les 12 h · Organització: Escola Trial Elbixu

13 h - Bany d’escuma 
(per a petits i ganàpies)
Porta’t la tovallola i les ulleres de la piscina
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova
Amb la col·laboració activa dels Bombers Voluntaris de Castellar
Amb gelats obsequis gentilesa de Farggi - La Menorquina
 

17 h - Concert de Festa Major amb Cafè Trio
Lloc: Obra Social Benèfica
Organització: Ajuntament i Fundació Obra Social Benèfica
 

de 21.30 a 00 h - Festa Retro Vintage Vinils
Disco mòbil amb vinils
Lloc: pl. Major (davant del Casal d’Avis)
Organització: Cal Crustó
 

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

09/09/19
DILLUNS
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10/09/19
DIMARTS
POST-FESTA MAJOR:

19 h - I trobada de Jocs de 
Taula de Festa Major
Per a gent jove i persones adultes
Lloc: El Calissó d’en Roca
Organització: Tasta jocs (Castellar del Vallès), Ludoteca Municipal Les 3 
Moreres i Servei Local de Català
Places limitades. Inscripció prèvia a la Ludoteca, a l’a/e ludoteca@
castellarvalles.cat o al tel. 93 715 92 89 
 

20 h - Maridatge musical
A càrrec de La Posidònia i Andreví Pastissers
Lloc: Terrassa d’El Mirador
Organització: Comerç Castellar
 

20.30 h - Torneig del Vallès             
Unió Esportiva Castellar vs. Club At. Tibidabo
Lloc: Camp de Futbol Joan Cortiella – Can Serrador
Organització: Unió Esportiva Castellar

Jocs de taula Puig de la Creu
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DISSABTE I 
DIUMENGE

diversos horaris - “Cloenda de Festa Major”
18a Trobada de Tardor al Puig de la Creu
Vetlla a Santa Maria, vista panoràmica del Vallès, portes obertes, 
esmorzar i activitats diverses 
Sardanes amb la Punt Cat Cobla
Lloc: El Puig de la Creu
Organització: Amics del Puig de la Creu

11/09/19
DIMECRES

14 i 15/09/19

10 a 14 h - Diada de l’Aeri Model Club
Castellar
- Demostració de vol d’avions, drons i helis
- Bateig de vol de drons i avió
- Pista de cotxes RC oberta a tot el públic que vulgui portar-hi el seu cotxe
Lloc: Camp de vol de Can Sallent
Organització: Aeri Model Club Castellar

11 h - Acte institucional amb motiu de la 
Diada Nacional de Catalunya
“El Cant dels Segadors” serà interpretat per la JOCVA
Lloc: al peu de la senyera de la pl. de Catalunya
 

18.30 h - Exhibició de ball de saló
Lloc: Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: A Ritme de Ball
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de la Festa Major
EXPOSICIONS

Exposició del concurs de fotografia artística:
41è Trofeu Joan Riera i  55è Concurs en color
Lloc: El Calissó d’en Roca
Organització: Centre Excursionista de Castellar
 

Exposició “Castellar Cultural i Creatiu”
Dies: del 6 al 30 de setembre
Horaris: els dimarts, dimecres i dijous, de 17 a 20 h; els divendres, 
de 10 a 13 h
Lloc: Centre d’Estudis de Castellar - Arxiu d’Història (c. Mina, 9-11)
Organització: Centre d’Estudis de Castellar del Vallès- Arxiu d’Història 
 

Exposició de Col·leccionistes de Castellar
Dies: del 7 al 9 de setembre  
Horaris: dies 7 i 8, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h; dia 9, de 10 a 13 h
Lloc: Espai Sales d’El Mirador (accés per pl. Major)
Organització: Cercle de Col·leccionistes de Castellar 

Exposició de les propostes presentades al 
concurs de cartells de Festa Major
Dies: del 6 al 9 de setembre
lloc: vestíbul de l’Auditori Municipal Miquel Pont
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7 de setembre
XXXVII CURSA POPULAR

L’Ajuntament de Castellar del Vallès i el Club Atlètic 
Castellar organitzen una nova edició d’aquest acte 
el dissabte 7 de setembre de 2019. 
Hi col·laboren altres entitats esportives, culturals i 
socials de la vila.

- L’organització declina tota la responsabilitat pel 
que fa referència als accidents o danys que puguin 
patir els participants o als danys a tercers que es 
puguin ocasionar com a conseqüència de la partici-
pació en la prova.
- Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt 
per l’organització.
- El fet d’inscriure’s per participar en aquesta 
activitat implica l’acceptació d’aquest reglament i 
d’aquestes normes.

Reglament de la Cursa Popular
cacastellar@yahoo.es – www.clubatleticcastellar.org

1. La cursa és oberta a tothom que accepti i 
respecti el recorregut i el present reglament, sense 
distinció de categoria, edat, sexe o nacionalitat.
2. Es realitzaran tres curses:
- La primera (cursa dels petits) serà per als infants 
nascuts l’any 2010 i posteriors, i tindrà una distàn-
cia aproximada de 800 m.
- La segona (cursa de mitjans) serà per als infants 
nascuts els anys 2006, 2007, 2008 i 2009. La 
distància aproximada serà de 2.000 m.
- La tercera (cursa de grans) serà per als partici-
pants nascuts l’any 2005 i anteriors. Tindrà una 
distància aproximada de 4.800 m.
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3. Els horaris de sortida seran:
18.00 h, la cursa de petits.
18.15 h, la cursa de mitjans.
18.45 h, la cursa de grans.

4. La sortida i l’arribada tindran lloc a la plaça Major.

5. Les inscripcions seran gratuïtes i es realitzaran 
a les pistes d’atletisme, del 2 al 6 de setembre, de 
19 a 21 h. Es podran fer presencialment, per telèfon 
(93 714 73 54) o per correu electrònic (cacastellar@
yahoo.es).

6. L’organització es reserva el dret de no acceptar 
inscripcions el mateix dia de la cursa. En qualsevol 
cas no s’acceptaran inscripcions un cop passades 
les 17 h del dia 7 de setembre. En el cas d’acceptar 
inscripcions abans de les 17 h el dia 7 de setembre, 
la secretaria estarà situada a la pl. Major i s’obrirà a 
partir de les 16 h.

7. Hi haurà premis a les tres curses (petits, mitjans 
i grans).

8. No es podrà optar a més d’un trofeu per participant.

9. Per poder optar a trofeu s’haurà de portar el 
dorsal al pit, ben visible durant tota la cursa.

10. El lliurament de premis es farà després de finalit-
zar les tres curses.

Festa Major 2019.indd   61 25/07/2019   11:11



Cursa Popular Petits (800 m)
Cursa Popular Mitjans (2.000 m)
Cursa Popular Grans (4.800 m)+2

 

Cursa Popular
RECORREGUTS
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Organitza Hi col·labora

Amb el suport de

Ronda Tram
untana

C. Garrofers

Ronda del Cosidor

Ràdio club Castellar
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#fmcastellar19
#fmcastellar2019

Qui hi participa?
Qualsevol persona física a partir de 13 anys 
(no implicada en la definició i preparació 
d’aquest concurs) que publiqui a Instagram 
una o més fotografies de la Festa Major 
2019 de Castellar amb un títol i l’etiqueta 
#fmcastellar19 o #fmcastellar2019.

Durada del concurs
Del 6 al 9 de setembre.

Tema i característiques de 
les imatges
• Han de ser imatges fetes a Castellar 
durant la Festa Major 2019.
• Han de ser obres originals del participant, 
que no infringeixin els drets de reproducció 
ni cap altre dret de tercers i que no tinguin 
cap contingut obscè, sexualment explícit, 
violent, ofensiu, incendiari o difamatori.

L’organització podrà rebutjar fotografies 
i missatges que incompleixin les 
característiques anteriors, o que puguin 
ser ofensives contra persones, entitats o 
institucions, i queda exonerada de qualsevol 
responsabilitat respecte a possibles 
incompliments dels participants en matèria 
de drets de la propietat intel·lectual, 
industrial o d’imatge.

Premis
Tres vals de 60 € per sopar a qualsevol 
restaurant de Castellar del Vallès a 
convenir amb l’organització. El concurs 
podrà quedar desert per decisió del jurat.

Jurat
Dos professionals de L’ACTUAL, experts 
en fotografia, i dos castellarencs molt 
actius en la xarxa social Instagram. Es 
valorarà:
• La representativitat de la festa i també 
els seus aspectes insòlits.
• La qualitat d’imatge instantània i caçada 
al moment i la seva originalitat.
Les decisions del jurat seran inapel·lables. No 
es tindran en compte les valoracions d’altres 
usuaris sobre les fotografies presentades.

Difusió i guanyadors
Les fotografies es podran veure al portal 
www.lactual.cat i seran difoses a les 
xarxes socials d’Instagram, Facebook i 
Twitter de L’ACTUAL i de l’Ajuntament de 
Castellar, i al web www.castellarvalles.cat. 
La llista de guanyadors es publicarà als 
mateixos mitjans.

Propietat intel·lectual i 
industrial
Els participants cedeixen a l’Ajuntament, 
sense exclusivitat i sense limitació 
temporal, el permís d’explotació i 
reproducció de les fotografies, de 
conformitat amb la vigent llei de propietat 
intel·lectual, inclosa la seva explotació a la 
xarxa d’Internet.

Acceptació de les bases
La participació al concurs suposa 
l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

Instagram
5è ConCurs
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Facebook
www.facebook.com/castellarvalles
www.facebook.com/lactual.decastellar

Twitter
@femcastellar
@lactual

Instagram
@femcastellar
@lactual

#fmcastellar19
#fmcastellar2019

Segueix la 
Festa Major 
al teu mòbil!
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Només 
sí és sí

TOTA LA RESTA ÉS VIOLÈNCIA
Tolerància zero a les agressions sexistes

Si presencies o pateixes al-
guna agressió sexista, ves 
al Punt Lila, adreça’t a una 
persona identificada amb 
un peto lila o truca. 

Telèfons: 
Emergències: 
112
Policia Local: 
93 714 48 30 
696 46 20 50

Punt Lila
El Punt Lila és un punt d’informa-
ció i assessorament per prevenir 
situacions de violència masclis-
ta i d’acompanyament per a les 
possibles víctimes d’agressions 
sexistes.L’impulsa l’Ajuntament 
de Castellar del Vallès amb la 
col·laboració de Les Carnera, 
col·lectiu feminista de Castellar 
del Vallès.

El trobareu a:
• 6 de setembre 
- Correlokals: Punt Lila mòbil
- Espai Tolrà, Festa dels 80: Punt Lila fix
• 7 i 8 de setembre
Vilabarrakes: Punt Lila fix
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Decàleg:

1- Actuar és responsabilitat de tothom.
2- Si et sents agredida o assetjada pots demanar suport al teu voltant,    
     no estàs sola.
3- Primer pot ser sí i després pot ser no, tens dret a repensar-t’ho 
     i a no seguir.
4- Les agressions mai les provoca la víctima.
5- Sota la influència de l’alcohol i les drogues cap consentiment és vàlid.
6- Tothom som persones. Respecta les diverses orientacions sexuals           
      i expressions de gènere.
7- No siguis còmplice! Apropa’t, ofereix-te, dona suport i ajuda si cal.
8- Si presencies un comportament sexista o una agressió sexual,      
      actua! Rebutja i denúncia
9- Si tens alguna imatge o gravació, no la comparteixis; ensenya-la  
      a les autoritats.
10- Repensa la teva masculinitat i no responguis a models masclistes  
        i agressius.
          

AMB TOLERÀNCIA I RESPECTE, LES FESTES SÓN MÉS FESTES

DE FESTA AMB NOSALTRES, NO CONTRA NOSALTRES !!!!

Molestar i insistir no és lligar, és assetjar.
Les mirades, els tocaments sense permís els comentaris ofensius o degradants també 
són formes de violència.
La festa i la nit no són excuses!

Si estàs veient o patint algun tipus d’agressió, pots demanar ajuda.

Totes les persones tenim dret a gaudir lliurement de la Festa Major.
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Vine al Punt d’Informació i recull la teva polsera
Lloc: vestíbul de l’Auditori Municipal Miquel Pont
Horari: matins de 12 a 13.30 h dissabte, diumenge i dilluns; 
tardes de 19 a 21 h divendres, dissabte i diumenge
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Correfoc segur
consells

Per als participants
• Vestiu roba de cotó o texana, en cap cas de       
   fibra sintètica.
• Lligueu-vos un mocador al cap o bé 
   poseu-vos un barret.
• Als peus, porteu sabates esportives o calçat  
   consistent i sempre ben cordat, mai   
  sandàlies o xancletes.
• Deixeu la menor part possible del cos sense   
  cobrir per evitar danys.
• Salteu sempre endavant i no us col·loqueu  
  entre els tabalers i les bosses de carretilles.
• Repartiu-vos entre els diferents grups i
   mantingueu les distàncies de seguretat amb   
  els espectadors, sense envair mai voreres,  
  portals o llocs similars.

Per al veïnat i comerciants

• No deixeu vehicles aparcats en el recorregut 

   del Correfoc des de quatre hores abans   

   del seu començament, a fi i efecte d’evitar   

   possibles danys.

• Abaixeu els portals metàl·lics o persianes 

   en els edificis que en disposin.

• Protegiu els vidres de les finestres, portes i 

   aparadors amb cartons gruixuts.

• Enrotlleu tots els tendals exteriors dels 

   habitatges i locals.

• No llenceu aigua als participants ni als 

   espectadors del Correfoc, per la perillositat 

   que representa, encara que us ho demanin.

• Desconnecteu tot tipus d’alarmes.
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per a la Festa Major
NOTES

Gran parc d’atraccions
Com cada any, el parc d’atraccions, tant per als adults com per als més 
petits, estarà instal·lat, des del dia 5 de setembre, al carrer de la Garrot-
xa, al costat de les Pistes d’Atletisme (entre ronda de Tolosa i c. Olot). 
L’horari d’obertura serà de 18 a 1 h.

Punt d’Informació 
Horari: matins de 12 a 13.30 h dissabte, diumenge i dilluns; tardes de 19 
a 21 h divendres, dissabte i diumenge.
Lloc: vestíbul de l’Auditori Municipal Miquel Pont.

El guarniment
Amb motiu de la Festa Major, us convidem a guarnir balcons i fines-
tres amb flors i senyeres i també els aparadors dels comerços i altres 
establiments. 

El trànsit
Es recomana que us abstingueu d’utilitzar el cotxe per fer despla-
çaments dins de Castellar durant la Festa Major i que respecteu les 
normes de circulació.
També es recorda que no es pot aparcar en aquells carrers afectats per 
rues, correfocs, etc.

Aparcament pl. Major
L’aparcament subterrani de la plaça Major estarà obert els dies de Festa 
Major, de 8 a 22 h, excepte el dilluns 9 i el dimecres 11 de setembre, que 
no s’obrirà.

Consells generals
Al Punt d’Informació disposeu de polseres identificatives per a nens i 
nenes, en les quals es pot anotar el seu nom i un telèfon de contacte per 
poder localitzar els familiars o responsables en cas que es perdin. Les 
polseres són reutilitzables i un cop acabat l’esdeveniment l’infant es pot 
treure la polsera i guardar-la per a una altra ocasió en què assisteixi a 
activitats amb molta concurrència de gent.
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CRÈDITS Imatge de la Festa Major
Xavier Miralles

La Festa Major de Castellar del 
Vallès compta amb la col·laboració 
de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona

Edició i publicitat
Edicions MIC
Disseny i maquetació
Regidoria de Comunicació de 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès
Fotografies
Quim Pascual, Arxiu Municipal i cedides

Proveïu-vos d’un paraigua per si plou. Si no plou us pot servir de para-sol.
Proveïu-vos d’ampolles d’aigua o refrescos abans d’assistir als actes que 
es facin a les hores de ple sol. Si preneu begudes, recordeu que l’alcohol 
en excés disminueix totes les vostres capacitats. 

Cadires
Es recomana portar-se de casa una cadira (plegable) a aquells actes en 
què, a causa de la gran assistència de públic, l’organització no pugui 
disposar de prou cadires per a tothom.

Assistència
Hi haurà servei d’assistència de primers auxilis en aquells actes més 
multitudinaris.

Canvis
L’organització vetllarà perquè tots els actes es portin a terme, però no 
es responsabilitza d’aquells actes no organitzats per la Regidoria de 
Cultura i la Comissió de Festes.

Agraïments
L’Ajuntament agraeix el comportament cívic de totes les persones de 
Castellar i visitants.
La Regidoria de Cultura i la Comissió de Festes agraeixen la col·laboració 
dels grups, entitats i persones que, de manera desinteressada, han fet 
possible aquesta Festa Major.
I demanen comprensió i tolerància als veïns afectats per les activitats 
programades i els seus inconvenients.
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Lujo a pie de pista

BIENVENIDOS A RAFAELHOTELES BY LA PLETA

Bienvenidos a un hotel único donde disfrutar de cualquier servicio personalizado: 

desde un paseo en trineo de perros hasta el tratamiento de spa más selecto o las más 

atrevidas propuestas de los mejores chefs con Estrellas Michelin... y todo a escasos 

minutos del telesilla de Esquiros (en transporte privado y sin aglomeraciones).

(+34) 973 645 550
reservas.lapleta@rafaelhoteles.com

Alojamiento GRATIS para niños (hasta 12 años)

Hasta un 20% de descuento para reservas anticipadas

Registro Turisme de Catalunya - HVA000751

CTRA. BAQUEIRA A BERET, S/N - COTA 1.700

25598 BAQUEIRA (LÉRIDA)

Ventajas exclusivas en 

www.lapleta.com
rafaelhotelesbyLaPleta  lapleta   lapletahotel

Descubre las nuevas EXPERIENCIAS LA PLETA en www.lapleta.com

EXPERIENCIA
ROMÁNTICA

EXPERIENCIA
ASIÁTICA

EXPERIENCIA
AVENTURA

EXPERIENCIA
DÉTOX
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