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“Hay que darle gracias a la vida, triunfar 
en la vida no es ganar, triunfar en la vida 
es levantarse cada vez que uno cae.” Amb 
aquesta frase de l’encomiable polític i agricul-
tor uruguaià Pepe Mújica enceto una de les sa-
lutacions nadalenques més complicades dels 
darrers anys. 

Sabeu que aquest ha estat un any diferent, 
marcat pel patiment que ens ha inflingit la 
pandèmia del coronavirus. Ens ha tocat viure 
a escala mundial una situació excepcional amb 
greus conseqüències sanitàries, econòmiques, 
socials i humanitàries.

En primer lloc, deixeu-me expressar un mis-
satge d’escalf, solidaritat i respecte a totes les 
persones que aquest any han patit la desapa-
rició d’algun/a familiar o amic/amiga estimat. 
El procés de dol ha estat encara més complex 
del que ja és habitualment.

Dit això, voldria agafar-me a la frase del 
gran Mújica per traslladar-vos el compromís 
d’aquest Ajuntament de ser al costat de la ciu-
tadania per continuar empenyent, tots junts, i 
vèncer l’adversitat. Continuarem ajudant els 
col·lectius més vulnerables i reclamant a les 
administracions superiors que estiguin a l’al-
tura de la gravetat del moment.

En aquest sentit, també vull reconèixer l’esforç 
que durant tot aquest any han mostrat perso-
nes, entitats, col·lectius i voluntariat per redu-
ir els efectes de la pandèmia a Castellar: pro-
fessionals sanitaris, els que tenen cura de les 
persones més vulnerables com la gent gran, 
els dels serveis essencials, els de la neteja, el 
transport, el comerç, els serveis, els cossos de 

seguretat i protecció civil, les entitats del tercer 
sector... A tots ells, el nostre agraïment.
En un any com aquest tampoc podem apartar 
els ulls d’altres situacions que ens haurien de fer 
plantejar a escala global les nostres prioritats: 
penso, per exemple, en les persones migrants 
que es juguen la vida al mar buscant un futur mi-
llor; en les persones a qui no se’ls garanteix un 
habitatge digne; en les dones que pateixen una 
violència masclista encara més agreujada durant 
el confinament...

Cadascuna d’aquestes xacres ens fa caure, però 
hem de ser capaços de tornar-nos a aixecar per 
afrontar de cara els canvis i les situacions d’incer-
tesa sense perdre de vista l’horitzó: el d’aconseguir 
una societat més humana, més justa i més pròspera.

Finalment, deixeu-me aprofitar aquestes ratlles 
per fer una crida a l’autoresponsabilitat de la ciu-
tadania en la celebració del Nadal. Tenim a les 
portes del 2021 la bona perspectiva de comptar 
amb la possibilitat de vacunació, però no podem 
llançar les campanes al vol. Això encara va per 
llarg i hem de prendre totes les precaucions pos-
sibles i respectar les recomanacions sanitàries. 

Aquest serà un Nadal diferent. Agraïm a totes les 
persones i entitats de la vila que el faran possible. 
Però visquem-lo amb la màxima il·lusió, adap-
tant-nos als nous temps i amb l’esperança que 
hi haurà altres Nadals, qui sap si ja el del 2021, 
que seran més semblants als que estàvem acos-
tumats a celebrar.

Bones festes!

Ignasi Giménez Renom
Alcalde

FOTO RAMON NUALART



És evident que el Nadal d’enguany serà diferent. La si-
tuació provocada per la pandèmia de la COVID-19 i les 
restriccions que ha suposat han obligat a suspendre 
algunes de les activitats que es duen a terme a la vila 
tradicionalment i a replantejar-ne d’altres, però, mal-
grat tot, la implicació de moltes persones i entitats farà 
possible que puguem viure les festes amb la il·lusió ha-
bitual d’aquestes dates.

Així, per exemple, l’exposició de pessebres del Grup 
Pessebrista de Castellar ha canviat el seu format i es 
podrà veure repartida en una trentena de comerços. 
Per la seva banda, les activitats que tindran lloc a l’Au-
ditori es podran gaudir amb aforament limitat i amb 
totes les garanties sanitàries. 

I, tot i que ens quedem sense cavalcada, no ens que-
dem sense Melcior, Gaspar i Baltasar. Ses Majestats 
els Reis Mags d’Orient, i també el seu Ambaixador, vi-
sitaran Castellar com cada any. No ho faran en les ma-
teixes condicions de sempre, però els infants i els no 
tan infants podran veure’ls al Palau Reial que s’instal-
larà als Jardins del Palau Tolrà del 2 al 4 de gener. Això 
sí, amb cita prèvia.

En aquestes pàgines podreu descobrir els detalls de 
tot allò que s’ha organitzat a la vila des d’avui mateix 
i fins al proper 6 de gener, quan ja haurem entrat en 
un any 2021 que arriba ple d’una esperança prudent. 

Totes les activitats s’han organitzat amb molt d’es-
forç per tal que es compleixin les mesures de segure-
tat necessàries per prevenir la propagació del virus que 
ha condicionat, també, l’època més especial de l’any.

Visquem els actes i les festes de Nadal amb tota l’ale-
gria i la màgia però amb responsabilitat i sense oblidar 
seguir totes les recomanacions sanitàries. Us animem 
a compartir-ho a Instagram, amb l’etiqueta #Nadala-
Castellar2020.

Un Nadal 
diferent



70a Exposició de Pessebres 
“Pessebres d’aparador”

Aquest 2020 l’exposició de pessebres canvia de format a causa 
de la pandèmia de la Covid-19, i no es construirà al local pesse-
brista del carrer del Doctor Pujol amb l’objectiu de no posar en 
risc la salut de ningú. El Grup Pessebrista de Castellar del Va-
llès presenta els seus diorames d’una forma alternativa, i els 
ha repartit entre els comerços de la vila, com a senyal d’agra-
ïment per tots els anys de suport. I és que qualsevol espai és 
bo per poder-hi fer un pessebre.

Així, durant les festes de Nadal, es podran visitar una trentena 
de diorames de petit format situats als aparadors, de manera 
que qui ho vulgui podrà gaudir-ne tot fent una ruta per la vila. 
Cal destacar, també, que hi ha pessebres a l’església de Sant 
Esteve i al Mercat Municipal.

El tema bíblic dels pessebres és, majoritàriament, el naixement.

On podeu trobar els pessebres exposats?

1. Papereria Martín (av. Sant Esteve, 29)
2. Forn Sant Esteve (av. Sant Esteve, 19)
3. Farmàcia Casanovas (av. Sant Esteve, 3)
4. Joieria Casa Jordi (c. Barcelona, 11)
5. Restaurant Frutos Ramírez (c. Lleida, 8)
6. Arnau Germà (av. Sant Esteve, 34)
7. Esports Castellar (c. Sala Boadella, 20)
8. Impremta Castellar (c. Catalunya, 90)
9. Urban Perruquers (av. Sant Esteve, 36)
10. Farmàcia M. Dolors Ros (av. Sant Esteve, 31)
11. Supermercat Canyameres (ctra. Sentmenat, 118)
12. Perruqueria De Pablos (ctra. Sentmenat, 34)
13. Fleca i Pastisseria Turòn (pl. Major, 1)
14. Begudes Parera (c. Torras, 5)
15. Mira’m (ctra. Sentmenat, 6)
16. Pastisseria Muntada (Passeig, 27)
17. Optimón Òptics (Passeig, 36)
18. Bon Àrea (c. Sala Boadella, 17)
19. Cuinats (c. Clavé, 3)
20. Pastisseria Andreví (c. Sala Boadella, 8)
21. Cárnicas Merche (c. Montcada, 5)
22. Vinalium (c. Montcada, 5)
23. Prat Torras (Mercat Municipal)
24. Casé Carnisseria (Mercat Municipal)
25. Forn Sant Jordi (c. Major, 52)
26. El Celleret de Castellar (av. Sant Esteve, 49)
27. Canglomerat (c. Sant Feliu, 11)
28. Amigó (c. Itàlia, 7)
29. Herois (c. Hospital, 11)
30. Clínica Dental del Centre (c. Sala Boadella, 11)
31. Mercat Municipal (c. Torras, s/n)
32. Església (c. Església, s/n)

JOc dels ObJectes
Entren en aquest concurs tots els pessebres exposats als co-
merços (no el del mercat ni els de l’església). Cal trobar 10 dels 
objectes exposats, i entre tots els participants que els encertin 
se sortejaran les figures d’un naixement de l’escultora caste-
llarenca Montserrat Ribes.

Participeu-hi a:
www.castellarvalles.cat/jocsdelsobjectespessebres

cAntAdA de nAdAles
Per contribuir encara més a l’ambient nadalenc, el Cor Sant 
Esteve i la Coral Xiribec sortiran al carrer per fer una cantada 
de nadales davant d’alguns dels comerços que exposen pes-
sebres fets pel Grup Pessebrista.

L’activitat tindrà lloc dissabte 19 de desembre, a partir de les 11 
hores, i es durà a terme al Mercat Municipal i als carrers Major, 
de Sala Boadella i de Montcada.

dURAnt les Festes de nAdAl
 
diversos comerços
 
Organització:  
Grup Pessebrista de Castellar



Drama · 119 min
Espanya · 2020
direcció: Salvador Calvo
Versió original (castellà)
Repartiment: Luis Tosar, Anna Castillo, 
Moustapha Oumarou, Álvaro Cervantes, Mi-
quel Fernández, Zayiddiya Dissou, etc.
Versió original (castellà)
Qualificació: A partir dels 16 anys

sinopsi: En un intent d’arribar a Europa i amagats davant d’una pista d’aterratge al 
Camerun, un nen de sis anys i la seva germana gran esperen per colar-se a les bode-
gues d’un avió. No gaire lluny, un activista mediambiental contempla la imatge terri-
ble d’un elefant, mort i sense ullals. Milers de quilòmetres al nord, a Melilla, un grup 
de guàrdies civils es prepara per enfrontar-se a la multitud de subsaharians que ha 
iniciat l’assalt a la tanca. Tres històries unides per un tema central, en què cap dels 
protagonistes sap que els seus destins estan destinats a creuar-se i que les seves 
vides ja no tornaran a ser les mateixes.

Cicle Gaudí: Adú

La Cia. Bufanúvols portarà a la Biblioteca Mu-
nicipal una adaptació del conte Els tres desigs, 
d’Isaac Bashevis Singer, un escriptor polonès 
jueu que va emigrar als Estats Units després 
de la Segona Guerra Mundial i que el 1978 va 
rebre el Premi Nobel de Literatura.

Per fer-ne l’adaptació, la Cia. Bufanúvols ha 
preparat un espectacle de teatre amb música, 
danses i instruments d’arreu del món, on els 
tres protagonistes han sentit dir que si formu-
len un desig quan el cel s’obre, la nit del Hoixa-
nà Rabbà, aquest desig es compleix.

L’activitat serà presencial, amb aforament limitat.

L’Hora del Conte Infan-
til: El guardià de la nit, 
amb la Cia. Bufanúvols 

dIVendRes 18 de deseMbRe
 
20 h
 
Auditori Municipal Miquel Pont
 
Organització:  
Club Cinema Castellar Vallès

dIssAbte 19 deseMbRe
 
11.30 h
 
biblioteca Municipal Antoni tort
 
Organització:  
Biblioteca Municipal Antoni Tort





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 ja arriba a la 27a edi-
ció. El pessebre s’instal·larà dissabte 19 de desembre i 
es podrà visitar fins al dia 7 de gener del 2021. 

En aquesta ocasió no es farà un acte públic el dia 19, quan 
es planti el pessebre, tal com es feia habitualment, però 
es convidarà la ciutadania que ho vulgui a participar amb 
una dinàmica. Podreu descobrir-la d’aquí a uns dies a les 
xarxes socials de l’Esplai Xiribec (@esplaixiribec).

La Marató de TV3 se celebrarà el 20 de desembre. L’edi-
ció d’enguany es dedica a la Covid-19 i la campanya porta 
per títol “Aquesta Marató toca a tothom”.

A la vila, un grup d’entitats organitzen des de l’edició del 
2018 una activitat conjunta per recaptar fons per aquesta 
causa solidària. Aquest any, la situació no permet fer una 
proposta presencial, i per aquest motiu les entitats han 
engegat una campanya per recollir els donatius dels cas-
tellarencs i castellarenques mitjançant l’adquisició d’una 
polsera, per la qual es demanarà un donatiu mínim de 2 
euros. Aquestes polseres es podran trobar a diversos co-
merços locals, que es podran identificar amb el cartell de 
La Marató. 

Les entitats organitzadores de La Marató a Castellar del 
Vallès són Acció Musical, ADF, Ball de Bastons, Banda i 
Majorettes, Castellers de Castellar, Centre Excursionista, 
Club Tennis Castellar, Colònies i Esplai Xiribec, Coral Xiri-
bec, La Guspira, Suma Castellar i Unió Esportiva Castellar.

27a Plantada del Pessebre Teatre: 
Marabunta, amb Guillem 
Albà & La Marabunta

Les entitats de  Castellar 
amb La Marató de TV3Jardins del Palau tolrà 

Organització: Colònies i Esplai Xiribec

20 h
 
Auditori Municipal Miquel Pont
 
Organització: Ajuntament

comerços de la vila 
 
Organització: Entitats diverses

del 19 de deseMbRe Al 7 de GeneR dIssAbte 19 de deseMbRe dIUMenGe 20 de deseMbRe

Marabunta és bogeria. És descontrol amb classe. No voler 
despentinar-se i acabar perdent els pantalons. Però amb 
un somriure a la cara. Marabunta és el treball d’èxit de 
Guillem Albà & La Marabunta. Un xou de clown enèrgic, 
catapultat per la millor música en directe. A l’escenari els 
artistes lluiten perquè res s’entengui. Cançons pròpies. 
Gags absurds. Cabaret. Improvisació. Divertir-se passi 
el que passi, i qui sap què passarà avui. I demà. I demà 
passat. Això és la selva. Voleu riure? Hi esteu convidats.

Passeu. Feu-vos lloc i oblideu-vos de tot. Una nova trou-
pe arriba a les vostres retines. Desconnecteu els mòbils 
i els cervells. Ells són antídot, pólvora i vitamina C. Joc 
sense conservants: en directe i en vena. 

Són Marabunta. L’espectacle total.

Entrades a la venda a www.auditoricastellar.cat

Intèrprets: Guillem Albà, Edgar Gómez, Àlvar Monfort, 
Albert Comaleras, Martí Soler, Núria Botia, Irene Garcés
Premis: Premi del Públic a la La Mostra Igualada 2015, a la 
Fira Titelles Lleida 2014 i a la Mostra Santa Eugènia 2014
durada aprox.: 90 min



dIUMenGe 20 de deseMbRe
 
12 h i 16.15 h
 
Auditori Municipal Miquel Pont
 
Organització: Ajuntament

dIUMenGe 20 de deseMbRe
 
19 h
 
Auditori Municipal Miquel Pont
 
Organització:  
Club Cinema Castellar Vallès

94 min
Fantàstic. Aventures
Estats Units · 2020
direcció: Brenda Chapman
Repartiment: Angelina Jolie, David Oye-
lowo, Michael Caine, Gugu Mbatha-Raw, 
David Gyasi, Anna Chancellor, etc.
Versió doblada
Qualificació: Apta per a tots els públics

Emmarcat dins de la Marató de la Diver-
sitat 2020, Suma Castellar porta Elena 
Gadel a la vila en un concert solidari tots 
els beneficis del qual aniran destinats a 
millorar l’atenció de l’alumnat a les aules.

Elena Gadel, acompanyada d’una forma-
ció de músics de luxe, repassarà la seva 
extensa trajectòria discogràfica i també 
ens acostarà a altres cançons populars 
dels artistes més importants del país.

Un moment per veure una de les cantants 
i actrius més importants i elegants del pa-
norama musical actual. Es tracta d’un con-
cert íntim i preciós per a un nombre molt 
limitat d’assistents a causa de les mesu-
res de prevenció de la COVID-19.

A més, com a telonera, hi actuarà la can-
tant castellarenca Mariona Roca, acompa-
nyada de Mireia Sans a la guitarra.

Entrades a la venda a 
www.auditoricastellar.cat

100 min
Drama
Espanya · 2020
direcció: Pilar Palomero
Repartiment: Andrea Fandós, Natalia de 
Molina, Carlota Gurpegui, Zoe Arnao, Julia 
Sierra, Francesca Piñón, etc.
Versió original (castellà)
Qualificació: A partir dels 7 anys

sinopsi: 
Abans que l’Alícia s’endinsés al País de les 
Meravelles i que en Peter es convertís en 
en Pan, ambdós eren germans. Després 
que el seu germà gran mori en un accident 
tràgic, els nens intenten salvar els seus 
pares de l’espiral de desesperació, fins que 
finalment es veuen obligats a escollir entre 
casa seva i la seva imaginació, creant així 
l’avantsala dels seus viatges icònics al País 
de les Meravelles i al de Mai Més.

sinopsi: 
Any 1992. La Cèlia, una nena d’11 anys, viu 
amb la seva mare i estudia en una esco-
la de monges de Saragossa. La Brisa, una 
nova companya que acaba d’arribar de 
Barcelona, l’empeny cap a una nova etapa 
de la seva vida: l’adolescència. En aquest 
viatge, a l’Espanya de l’Expo i de les Olim-
píades del 92, la Cèlia descobreix que la 
vida està feta de moltes veritats i d’algu-
nes mentides.

Cicle Gaudí: Las niñas... 

dIUMenGe 20 de deseMbRe
 
12.30 h
 
sala blava de l’espai tolrà
 
Organització: Suma+ per la Marató 
de la Diversitat
 
col·laboració: Ajuntament
 
Preu: 16 €

Elena Gadel en concert 

Cinema familiar: 
Érase una vez... 



T’agrada jugar al joc de la PS4 FIFA 21? Doncs apunta’t a aquest torneig en línia 
i juga amb nosaltres!

Només cal que tinguis a casa la PS4 i el FIFA 21 i que t’inscriguis al correu elec-
trònic castellarjove@castellarvalles.cat o enviant un DM a Instagram, al comp-
te @castellar_jove. Un cop formalitzada la inscripció t’enviarem les instrucci-
ons de participació. T’assignarem una hora per jugar. 

Les places són limitades a 16 participants. 

el dia 22 farem les eliminatòries, i el 23, les semifinals i la final.
T’hi animes?

Torneig FIFA 
21 des de casa 

Activitats per fer des de casa alhora que s’inci-
deix en un canvi d’hàbits per contribuir a cons-
truir un planeta més sostenible.

Dilluns 21, 19 h
embolica el nadal. Propostes creatives 
amb paper
Fes un val regal, una capsa per a objectes petits, 
una etiqueta per als paquets...

Dimarts 22, 11 h
Reaprofitar, mola! taller familiar
Receptes senzilles d’aprofitament per reduir el 
malbaratament alimentari.

Dimarts 22, 19 h
llum d’espelmes
Aprèn a fer espelmes amb oli reciclat i/o amb 
restes d’espelmes que hi hagi per casa, i com 
decorar-les i aromatitzar-les.

Dimecres 23, 11 h
benvingut 2021: fes la teva targeta desple-
gable de paper. taller familiar
Aprèn a fer targetes de Nadal desplegables i pop-
up a partir de capses de cereals o galetes, d’in-
fusions, folis vells, sobres, etc.

Dimecres 23, 19 h
Aromes de nadal
Fes preparats aromàtics per ambientar la casa 
a partir de materials naturals fàcils de trobar i/o 
reciclar.

Per assistir-hi, cal inscriure’s al formulari que tro-
bareu a www.residusvalles.cat.  

Taller virtuals “Viu un 
Nadal SOStenible”

dIes 17, 21, 22 I 23 de deseMbRe
 
diferents horaris
sessions virtuals
Organització: consorci per la Ges-
tió de Residus del Vallès Occiden-
tal

dIMARts 22 de deseMbRe I  
dIMecRes 23 de deseMbRe
 
de 16 a 22 h
 
en línia
 
Organització:  
Ajuntament (Castellar Jove)



Presentació del llibre 
Microrelats amb Llibertat 
L’Auditori serà l’escenari de la presentació del llibre Microrelats amb Llibertat, que 
inclou una quarantena de relats de 26 autors del total de 48 que es van presentar al 
concurs organitzat per Castellar per les Llibertats que va tenir lloc durant la prima-
vera. Els relats editats en el llibre, que havien de tenir un màxim de 400 paraules i in-
cloure la paraula llibertat, van acompanyats d’il·lustracions dels mateixos autors o de 
pintors i il·lustradors professionals o no professionals. Per a la portada, s’ha fet servir 
una creació de l’artista Kelly Arrontes.

El llibre es podrà adquirir a les llibreries a finals de desembre.
L’acte de presentació comptarà amb la col·laboració de TIC Escènic.

Reserva d’entrades a l’a/e info@castellarperlesllibertats.cat o al tel. 621064814.

Les esglésies de Sant Esteve i de Sant Feliu del Racó i la Capella de Montserrat acolli-
ran durant aquestes dates les celebracions pròpies de les festes nadalenques:

A l’església de sant Feliu: 
Dijous 24 de desembre (20 h):  
Missa del gall 
Divendres 25 de desembre (10.15 h): 
Missa de Nadal 
Diumenge 27 de desembre (10.15 h):  
Missa de la Sagrada Família 
Dimecres 1 de gener (10.15 h):  
Missa de Santa Maria

A l’església de sant esteve:
Dijous 24 de desembre (18 h): 
Missa del pollet

Divendres 25 de desembre (12.15 h): 
Missa de Nadal.

Dissabte 26 de desembre (20 h): 
Missa de la Sagrada Família i en honor 
del nostre patró, San Esteve

Diumenge 27 de desembre (12.15 h): 
Missa de la Sagrada Família

Dijous 31 de desembre (20 h) i divendres 
1 de gener (12.15 h): 
Missa de Santa Maria

A la capella de Montserrat:
Diumenge 27 de desembre (20 h): 
Missa de la Sagrada Família
Divendres 1 de gener (20 h): 
Missa de Santa Maria

Activitats de la parròquia 

Projecció documental: 
Xiribec i Xiripiga, els pastors 
cantaires de Betlem
Colònies i Esplai Xiribec organitza la projecció d’un vídeo muntatge dels 
Pastorets: Xiribec i Xiripiga, els pastors cantaires de Betlem. Aquest 
Nadal, l’entitat havia de representar la sarsuela nadalenca, autoria de 
Mn. Joan Abarcat, tal com fa cada dos anys. Però a causa de la situació 
actual i la impossibilitat d’haver pogut assajar-la, ha preparat una pro-
jecció audiovisual amb imatges de diverses representacions i entrevis-
tes amb persones representatives que han participat en els Pastorets 
al llarg dels 30 anys que l’entitat els porta duent a terme.

Per a Colònies i Esplai Xiribec els pastorets són una tradició, i per aquest 
motiu l’entitat ha volgut que aquest Nadal també hi puguin ser presents. 
No serà de la manera habitual, però també poden aportar un interès 
testimonial i, alhora, la possibilitat de gaudir-los el dia de Sant Esteve.

L’entrada és gratuïta, però cal fer reserva prèvia de seient a:
www.auditoricastellar.cat. 

Organització:  
Parròquia de Sant Esteve

Organització:  
Colònies i Esplai Xiribec

dIMecRes 23 de deseMbRe
 
20 h
 
Auditori Municipal Miquel Pont
 
Organització:  
Castellar per les Llibertats

del 24 de deseMbRe  
A l’1 de GeneR
 
diferents horaris

dIssAbte 26 de deseMbRe
 
19 h
 
Auditori Municipal Miquel Pont



sinopsi: 
En Freddy Lupin pertany a una orgu-
llosa família d’homes llop. Confiat que 
aviat es convertirà en un dels homes llop 
més temuts, en Freddy es queda sor-
près quan descobreix que no és tan fe-
rotge com esperava.

sinopsi: 
L’Edward pren la decisió de deixar la seva 
dona, la Grace, després de 29 anys de matri-
moni. A partir d’aquest moment, cadascun 
d’ells, a la seva manera, buscarà com refer 
la seva vida en un petit poble de costa pro-
per als penya-segats de Hope Gap.

sinopsi: 
Anglaterra. 1939. Thomas Miller és un pro-
fessor d’anglès que ha acceptat un lloc de 
treball d’última hora a l’escola Augusta-
Victoria a la costa sud anglesa, on els ale-
manys d’alt rang envien les seves filles. 
Sota la mirada atenta de la directora, la 
senyoreta Rocholl, i la seva ajudant devo-
ta Ilse Keller, les noies practiquen anglès 
i aprenen a representar l’ideal de la dona 
alemanya. L’aparició del cos sense vida 
d’un antic professor de l’escola posarà en 
una situació compromesa el prestigi de la 
institució i les vides de tots els implicats.

dIUMenGe 27 de deseMbRe
 
12 h i 16.15 h
 
Auditori Municipal Miquel Pont
 
Organització:  
Ajuntament

dIUMenGe 3 de GeneR
 
12 h i 16.15 h
 
Auditori Municipal Miquel Pont
 
Organització:  
Ajuntament

dIUMenGe 3 de GeneR
 
19 h
     
Auditori Municipal Miquel Pont
 
Organització:  
Ajuntament

dIUMenGe 27 de deseMbRe
 
19 h
 
Auditori Municipal Miquel Pont
 
Organització:  
Ajuntament

cIneMA FAMIlIAR

Las brujas (de Road Dahl)

cIneMA FAMIlIAR 

100% Wolf: Pequeño 
gran lobo

dIUMenGe d’estRen

Regreso a Hope Gap

dIUMenGe d’estRenA 

Las hijas del Reich

99 min
Fantàstic · Comèdia
Estats Units · 2020
direcció: Robert Zemeckis
Repartiment: Octavia Spencer, Anne 
Hathaway, Jahzir Bruno, Stanley Tucci, 
Chris Rock, Angus Wright, etc.
Versió doblada
Qualificació: a partir dels 7 anys

sinopsi: 
Explica la història commovedora d’un 
petit orfe que, a finals del 1967, se’n va 
a viure amb la seva àvia estimada a De-
mopolis, un poble d’Alabama. El nen i 
l’àvia tenen trobades estranyes amb al-
gunes bruixes aparentment glamuroses 
però absolutament diabòliques, així que 
ella decideix marxar i endur-se el noi a un 
hotel de luxe a la costa, on arriben al ma-
teix moment que la Gran Bruixa, que ha 
reunit les seves companyes de tot el pla-
neta, que van d’incògnit, per dur a terme 
les seus plans horribles. 

99 min
Thriller · Drama
Regne Unit · 2020
direcció: Andy Goddard
Repartiment: Eddie Izzard, Carla Juri, 
James D’Arcy, Judi Dench, Jim Broad-
bent, Celyn Jones, David Schofield, etc.
Versió doblada
Qualificació: a partir dels 12 anys

85 min
Animació
Austràlia · 2020
direcció: Alexs Stadermann
Versió doblada
Qualificació: Apta per a tots els públics

100 min
Drama
Regne Unit · 2019
direcció: William Nicholson
Repartiment: Annette Bening, Bill 
Nighy, Aiysha Hart, Josh O’Connor, 
Nicholas Burns, Rose Keegan, Sally 
Rogers, etc.
Versió doblada
Qualificació: a partir dels 7 anys
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Si teniu entre 8 i 17 anys i us agraden les activitats relaciona-
des amb la programació i la robòtica, aquest Nadal podeu 
apuntar-vos als casals de Codelearn. Teniu dues opcions:

Minecraft amb Redstone (22, 23 i 24 de desembre)
casal tecnològic de nadal (28, 29, 30 i 31 de desembre)

No és necessari tenir coneixements previs en robòtica i 
programació, només cal tenir interès per la tecnologia.

Us interessa? Contacteu amb Codelearn a través de 
l’a/e castellar@codelearn.cat.

Els infants i joves de 3 a 16 anys que siguin apassionats 
de la natura poden participar en aquest casal que els farà 
estar en contacte directe amb el bosc i la muntanya i que 
els permetrà anar a buscar bolets, recollir residus al bosc, 
cuinar, fer cabanes i treballs manuals de Nadal, i sortir 
d’excursió, entre altres activitats.

Si us agraden totes aquestes propostes, només cal que 
contacteu al telèfon 650 37 37 17 (Enric) o bé que envi-
eu un correu electrònic a l’adreça:
hola@llardinfantscasamada.cat. 

Les vacances de Nadal ja són aquí, i amb elles arriben 
les christmas Fun Weeks de Kids&Us. Es tracta d’un 
casal amb activitats en anglès adreçades a infants de 3 
a 10 anys en grups d’un màxim de 5 o 6 infants.

Aquest any els temes aquest any no podrien ser més na-
dalencs: nadal i hivern a Alaska. L’única cosa que es 
demana als infants és que acudeixin al casal a punt per 
divertir-se, fer moltes activitats i aprendre anglès. 

Ens ho passarem molt bé!

Per participar-hi, només cal demanar més informació a 
través del correu electrònic:
castellar.valles@kidsandus.cat. 

Casals tecnològics Casal Casamada 
Scouts Winter

Christmas Fun Weeks
de 10 a 14 h

codelearn castellar (Passeig, 22) 

Organització: Codelearn Castellar

de 9 a 13 h  
(possibilitat de menjador fins a les 15 h)

escola Municipal de Música torre balada

Organització: Llar d’Infants Casamada

Matí 

Kids&Us (c. de santa Perpètua, 16)

Organització: Kids&Us Castellar del Vallès

del 22 Al 31 de deseMbRe del 22 Al 31 de deseMbRe I 4 I 5 de GeneR del 22 Al 31 de deseMbRe I del 4 Al 7 de GeneR
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Horaris de Nadal

edifici el Mirador 
Tots els serveis d’El Mirador tancaran els dies 24, 25, 26, 
31 de desembre, 1 i 6 de gener. Resta de dies:

servei d’Atenció ciutadana (el Mirador)
- Fins al 18 de desembre i a partir de l’11 de gener, dl. i dv.  
   de 8.30 a 14.30 h i de dt. a dj. de 8.30 a 19 h
- Del 21 de desembre al 8 de gener, de dl. a dv. de 8.30 
   a 14.30 h (tardes tancat)

Recepció el Mirador i servei telefònic (93 714 40 40)
- Fins al 18 de desembre, de dl. a dv. de 8.30 a 19 h
- Del 21 de desembre al 8 de gener, 
   de dl. a dv. de 8.30 a 15 h (tardes tancat)
- A partir de l’11 de gener, horari habitual
   (segons protocol Covid)

Calendaris del 2021 
El Mirador, l’Espai Tolrà, la Biblioteca Municipal Antoni Tort, el Palau Tolrà 
i la policia local (c. Sant Llorenç, 7) disposaran a partir de la setmana del 
21 de desembre d’un total de 3.000 calendaris de paret que es reparti-
ran gratuïtament fins a finalitzar existències.

Editats per Ielou Comunicació, els calendaris del 2021 contenen 12 fo-
tografies (una per mes) aèries de Castellar del Vallès, en què es pot ob-
servar el municipi des de perspectives poc habituals. Les imatges se-
leccionades per a cadascun dels mesos de l’any han estat preses per 
Droneless i la policia local de la vila.

setMAnA del 21 de deseMbRe
 
diferents espais

servei de Recaptació
- Dl., dc. i dv., de 8.30 a 14 h, sempre amb cita prèvia a 
   www.orgt.cat/cites o al tel. 93 202 98 02

servei de sOReA
- De dl. a dv., de 9 a 13 h
- Tancat els dies 24, 27 i 31 de desembre

servei de català
- Tancat del 24 de desembre al 7 de gener (ambdós 
   inclosos) 

Arxiu Municipal
- Tancat del 28 al 30 de desembre 
   Resta de dies, horari habitual: obert dt. i dj. de 9 a 14 h,  
   amb cita prèvia 

biblioteca Municipal Antoni tort
- Tancada els dies festius i els dies 24 de desembre i del 30  
   de desembre al 6 de gener
- Resta de dies: de dl. a dv., de 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h; 
   ds., de 10 a 13 h (servis de préstec i préstec interbibliote-
  cari, devolució de préstec, informació bibliogràfica, accés 
  a Internet i ofimàtica, consulta i estudi a sala)

deixalleria Municipal
- Tancarà els dies 25, 26 de desembre i 1 i 6 de gener. 
   Resta de dies, horari habitual: de dt. a dv., de 10 a 14 h 
   i de 16 a 18.30 h; ds., de 10 a 14 h; i dg., de 9 a 14 h. 
   Dl. tancat
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Programació de Nadal 
de Ràdio Castellar

Aquests dies de festa Ràdio Castellar oferirà una programació especial:

especial nadal
Programa amb música, poemes i altres continguts nadalencs els dies festius a la tarda, 
que presentarà Òscar Cardona, responsable del programa de gent gran La carpeta de 
l’avi.

de cara al 2021
L’equip de Ràdio Castellar i L’ACTUAL prepararan un programa especial per afrontar 
amb esperit optimista les claus del nou any que ha d’arribar. Conduït i realitzat pels 
companys Carles Díaz i Carlos Lecegui, De cara al 2021, que durarà dues hores, con-
vidarà veus de Castellar del Vallès que estan engegant nous projectes vitals i professi-
onals i que donaran la seva visió del futur immediat que ens espera en qüestions com 
l’economia, l’educació, la cultura, la joventut i, evidentment, també la ciència i la salut. 

De cara al 2021 s’emetrà el 31 de desembre al migdia i es repetirà la tarda de l’últim dia 
de l’any, i tindrà adaptació a les xarxes socials i canals de difusió a Internet en format 
de píndoles de vídeo.

Les joguines... són sexistes?

Els jocs i les joguines transmeten valors, conductes i rols. 
Moltes vegades, de manera automàtica o per influència 
de la publicitat, triem jocs i joguines que repeteixen tas-
ques i activitats que se’ns han assignat com a homes o 
com a dones.

Sovint, els jocs “de nenes” són més tranquils, basats en 
la delicadesa, i el seu objectiu és cuidar un infant o jugar 
a botigues, a planxar, a netejar... Massa vegades es basen 
també en estar guapes, reproduint el model femení en què 
el més important és l’aspecte físic.

“Per als nens”, trobem propostes de joc mogut, de lluita, 
de cotxes, moltes vegades bèl·lic. Els models masculins 
són cavallers, lluitadors, superherois. També se’ls acos-
tumen a proposar joguines tecnològiques i científiques.
Les joguines no són sexistes. Sí que és sexista l’ús que 
en fem quan decidim que hi ha joguines per a nenes i jo-
guines per a nens.

Si prohibim el joc dels infants amb joguines que conside-
rem “de l’altre sexe”, estarem limitant la seva llibertat i el 
seu creixement personal. És imprescindible la implicació 
de les famílies, del professorat, dels centres educatius, de 
lleure i de la ciutadania en general per trencar els estere-
otips que es transmeten amb el joc. 
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La situació sanitària actual fa que aquest any no es pugui celebrar la 
tradicional cavalcada de Reis que cada vigília del 6 de gener recorre 
els carrers de Castellar del Vallès. Però això no impedirà que Melcior 
Gaspar i baltasar, així com el seu Ambaixador, passin per la vila, com 
sempre, per veure els nens i nenes just abans de passar per totes les 
llars a deixar-hi els regals que hagin demanat.

Per fer-ho, convertiran el Palau Tolrà en un Palau Reial on poder, d’una 
banda, portar les cartes a l’Ambaixador els dies 2 i 3 de gener i, de 
l’altra, visitar els Reis Mags d’Orient els dies 4 i 5 de gener.

L’horari de visita de l’Ambaixador serà d’11.30 a 14 hores i de 17 a 20 h, 
mentre que els Reis esperen les visites dels nens i nenes d’11 a 14 h i 
de 16.30 a 21 h el 4 de gener i d’11 a 14 h i de 16.30 a 20 h el 5 de gener. 

del 2 Al 5 de GeneR
 
diversos horaris
 
Jardins del Palau tolrà
 
Organització:  
Grup Il·lusió i Ajuntament
 
Hi col·laboren: Comerç Castellar, 
Can Juliana, Bàcum / arts escèniques 
i visuals i Colònies i Esplai Xiribec
 
Reserva d’hora: 
www.castellarvalles.cat/palaureial 

L’Ambaixador i els Reis Mags 
d’Orient, al Palau Reial 

*
*

*
**

**P
ALAU REIAL******

*CASTELL A R  DEL VALLÈ
S

*

Caldrà reservar hora al web www.castellarvalles.cat/palaureial a 
partir del dimecres 23 de desembre a les 10 del matí.
Per poder prioritzar el públic infantil garantint totes les mesures de 
seguretat, la reserva es podrà fer en grups d’un màxim de 6 persones. 

A cada grup sempre hi haurà d’haver entre 1 i 5 infants menors de 12 
anys (nascuts el 2009 o anys posteriors) i un màxim de dos acom-
panyants. 

Totes els/les sol·licitants hauran d’estar empadronats a Castellar del 
Vallès. Gràcies per la vostra comprensió!
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