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Cartell de la Festa Major 2009

Castellar gaudirà enguany de 116 actes per a tot tipus de públic
durant la Festa Major

Dimarts 8 de setembre de 2009
Programes| Festa Major de Castellar del Vallès 2009

La Festa Major 2009 tindrà lloc del 10 al 14 de setembre

Castellar del Vallès gaudirà enguany de 116 actes lúdics, esportius i culturals per a
tot tipus de públic durant els dies de Festa Major. Seran activitats diverses que
tindran lloc entre el 10 i el 14 de setembre i que estan organitzades per la Comissió
de Festes, l’Ajuntament de la vila i les diferents entitats del municipi.

Tot i que el gruix dels actes de la Festa Major tindrà lloc entre l’11 i el 14 de
setembre, el dia 10 s’han previst diferents actes. Entre d’altres, l’inici del tradicional
Ralli Fotogràfic, que començarà a les 20 hores, el mateix moment en què se
celebrarà la recepció consistorial a les entitats del municipi, als Jardins del Palau
Tolrà, amb la participació de l’Escola de Música Torre Balada. Durant l’acte es durà
a terme el lliurament del premi del concurs de cartells de Festa Major, que enguany
ha recaigut en la castellarenca Carmen Fernández.

L’11 de setembre, com és habitual, es farà el tradicional Acte Institucional en
motiu de la Diada Nacional de Catalunya al carrer de les Roques a partir de les 11
del matí, amb la participació de l’acordionista Jordi Comasòlives. El Concert de la
Diada Nacional de Catalunya anirà a càrrec de la Coral Sant Jordi, a les 19.30 hores
a l’església de Sant Esteve. Durant el matí tindran lloc diversos actes de caire
esportiu, mentre que de 10 a 14 h i de 17 a 00 hores, la plaça Calissó serà l’escenari
d’un mercat d’artesania. Divendres, 11 de setembre, serà també el dia en que se
celebrarà la 5a Cursa de Cambrers, a la plaça del Mercat, a les 17.30 hores.

D’altra banda, els Jardins del Palau Tolrà seran l’escenari, a les 21.30 hores, de la
Invitació a la Festa Major. Enguany la pallassa Pepa Plana serà l’encarregada de fer
el que s’ha anomenat PregóCLOWN, amb una proposta feta a mida per a Castellar
del Vallès en què jugarà amb la quotidianitat del municipi.

Entre les activitats programades per a aquest dia, s’hi troba l’actuació del grup
reusenc Whiskyn’s, que durà a Castellar la seva gira de comiat Whiskyn’s punt i a
part. El grup de pop rock català, conegut entre d’altres temes per la cançó de l’estiu
d’enguany de TV3, On, actuarà a partir de les 23 hores a la plaça de la Fàbrica
Nova. Durant el concert, el públic podrà gaudir de les cançons més representatives
de la carrera musical de Whiskyn’s, en una actuació que pretén esdevenir una gran
festa de comiat del grup.
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Dissabte, 12 de setembre, tindrà lloc un altre dels plats forts de la Festa Major
d’enguany. Es tracta del concert del grup barceloní Pastora, format per Dolo Beltrán
(veu) i els germans Caïm Riba i Pauet Riba, que actuarà a la plaça de la Fàbrica
Nova a les 23 hores. L’actuació, inclosa a la gira Remixed, combina la música de
diferents estils amb l’esperit del carrer, i obté com a resultat una música de caràcter,
agradable d’escoltar, de qualitat i molt propera.

Entre d’altres activitats, dissabte tindran lloc actes clàssics de la Festa Major de
Castellar del Vallès com la Cursa i la Patinada Popular, a partir de les 18 hores al
carrer de Balmes, o el Correfoc Infernal, que s’iniciarà a les 21.30 hores a la plaça
del Mercat, i que enguany comptarà amb la participació de la Colla de Diables de
Castellar i el seu drac Víbria, i les colles de Santa Perpètua, Mal Llamp d’Igualada,
Sabadell i Casc Antic de Barcelona. Per segon dia consecutiu, a més, l’Skate Parc
acollirà el Vilabarrakes a partir de les 23 hores.

L’endemà, 13 de setembre, serà també un dia replet d’activitats, a partir de les 6 del
matí. Entre els actes previstos, hi ha el 1r torneig de Bitlles Catalanes, que tindrà
lloc de 10 a 14 hores a la plaça de la Fàbrica Nova, o la bicicletada de Festa Major,
que s’iniciarà a les 11 hores al carrer de Portugal i que ha previst un itinerari de 5,5
km pels carrers de la vila.

Com a plat fort, cal destacar la 1a Bastonada del Vallès, una cercavila bastonera que
reunirà les colles de Caldes de Montbui, Canovelles, Cardedeu, Granollers, La
Garriga, Sabadell, Sant Cugat del Vallès (bastoners i Esbart Dansaire), Santa Eulàlia
de Ronçana, Terrassa, Vallgorguina i Castellar del Vallès. La cercavila s’iniciarà a
les 11 hores a plaça de la Fàbrica Nova.

Diumenge serà també el dia en què es durà a terme la 6a Carrera de Trastos, una
cursa que inicia el seu recorregut a l’Era d’en Patasques i que finalitza a la font de la
plaça Major. La 6a Carrera de Trastos començarà a les 17 hores. D’altra banda, la
Cobla Orquestra La Principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Cassú, oferirà
diumenge dues actuacions. La primera, el Concert Popular de Festa Major,
començarà a les 18 hores al Recinte Firal de l’Espai Tolrà, mentre que la segona, el
Gran Ball de Festa Major, tindrà lloc al mateix espai a partir de les 23 hores.

A l’exterior del Recinte Firal, a les 21 hores, la ciutadania podrà gaudir de
l’actuació de Santi Carulla i els Mustangs, que recordaran algunes de les cançons
més destacades del grup.

L’últim dia de la Festa Major, que enguany és el 14 de setembre, estarà
especialment dedicat als infants. Serà amb la Jornada de la Infància, un autèntic parc
d’atraccions per a infants que tindrà lloc a l’Espai Tolrà de 10 a 13 hores i de 17 a
19 hores i que inclourà una xocolatada per a la mainada a les 10 del matí.

La Festa Major 2009 finalitzarà amb el Gran Castell de Focs que tindrà lloc a la
zona esportiva del Pla de la Bruguera a les 22 hores. Enguany la Pirotècnia Igual ha
previst utilitzar 2.933 petards i 917,78 kg de pólvora durant els 17 minuts que
durarà l’espectacle.

El Punt d’Informació de la Festa Major estarà situat al vestíbul del Mercat per
segon any consecutiu

La Festa Major 2009 tindrà novament un Punt d’Informació de la Festa. Com ja es
va fer l’any 2008, el Punt se situarà al vestíbul del Mercat, i funcionarà de dijous, 10



de setembre, a dilluns, 14 de setembre.

L’horari del Punt d’Informació de la Festa Major serà el següent:
- Dijous, 10 de setembre: de 17.30 a 22.30 h.
- Divendres, 11 de setembre: d’11.30 a 13.30 h i de 18.30 a 22.30 h.
- Dissabte, 12 de setembre: d’11.30 a 13.30 h i de 17.30 a 22.30 h.
- Diumenge, 13 de setembre: d’11 a 13.30 h i de 17 a 22.30 h.
- Dilluns, 14 de setembre: de 17.30 a 20.30 h.
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