
Ajuntament de Castellar del Vallès
Imatge d'una edició anterior de l'Aplec de Castellar Vell.Image not found or type unknown

Imatge d'una edició anterior de l'Aplec de Castellar Vell.

Diumenge 19 de maig de 2019

Proposta

41è Aplec de Castellar Vell

Programa d'activitats:

9.00 h

Missa de l'Aplec

 

De 10.00 h a 11.00 h

Vídeo mapping a l'interior de l'ermita: Dels orígens a l'Aplec

De 10.00 h a 12.00 h

Taller de dibuix per a infants i joves, a càrrec d'Enric Aguilar

Taller de creacions florals amb la col·laboració de l'Escola Nocturna

Taller de descoberta de l'entorn natural amb l'APP Natusfera

A les 11.15 h

Remembrança de la unió de Sant Esteve de Castellar a Santa Maria del Pi

D'11.00 h a 12.00 h

Jocs de cucanya a càrrec de Colònies i Esplai Xiribec

 

De 12.00 h a 13.00 h

Actuacions de les colles de Ball de Bastons de Castellar, la colla d’arrelats de Ball
de Gitanes de Castellar i els Castellers de Castellar.

 

A partir de les 13.00 h

39è Concurs d'Arrossaires
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Per a quatre categories: paelles petites, paelles mitjanes, paelles grans i paelles de
joves. Inscripcions obertes del 3 al 17 de maig a
www.castellarvalles.cat/paellesaplec

Paella Popular

Preu del tiquet: 5 € (inclou plat d'arròs i coberts).

Venda anticipada a la botiga Stop, joguines i esports (c. Major, 56-58) a partir del 8
de maig o bé el dia de l’Aplec a Castellar Vell. Fins a exhaurir tiquets.

 

A les 16.00 h

Lliurament de Premis del Concurs d’Arrossaires

 

A partir de les 16.30 h

Vídeo mapping a l'interior de l'ermita: Dels orígens a l'Aplec

La Comissió Aplec de Castellar Vell la formen: ADF, ADENC, Arxiu Parroquial de
Santa Maria del Pi i Basílica de Santa Maria del Pi, Ball de Bastons, Ball de
Gitanes, Castellers de Castellar, Centre d'Estudis de Castellar - Arxiu d'Història,
Centre Excursionista de Castellar, Colònies i Esplai Xiribec, Escola Nocturna,
Gegants de l'Esbart de Castellar, Voluntaris per Castellar Vell i Comissió de Festes.

Us recordem que:

Nota: al concurs d’arrossaires s'hi pot participar amb foc a butà o amb foc a terra
gràcies a un permís excepcional de la Generalitat condicionat a unes mesures
extraordinàries de prevenció.

Horari | Tot el dia

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament i Comissió Aplec de Castellar Vell

Programa |  Aplec de Castellar Vell
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