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Castellar es prepara per a un cap de setmana d’intensa activitat
cultural i comercial

Divendres 26 de febrer de 2016

L’inici de la 8a Mostra de Cinema de Castellar del Vallès BRAM!, la celebració del
Día de Andalucía, la Passada de Sant Antoni Abat, la Fira Fora Estocs i Molt Més i
la 2a Passada de Tapes del Mercat marcaran des d’avui i fins diumenge un cap de
setmana d’intensa activitat cultural i comercial a la vila.

El BRAM!, tot el cap de setmana

Les propostes començaran avui mateix amb la inauguració de la 8a edició del
BRAM!, que organitza una comissió formada pel Club Cinema Castellar Vallès i
l’Ajuntament. A les 20.30 h, a l’Auditori Municipal Miquel Pont, l’actriu i directora
Sílvia Munt presentarà el seu documental La Granja del Pas, on s’explica la feina
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Sabadell i la realitat de les persones
que pateixen desnonaments, algunes de les quals també seran a l’Auditori. L’acte
anirà precedit de la presentació oficial de la Mostra, que comptarà amb la
participació del violoncel·lista Guillem Pareja.

Les activitats de la Mostra de Cinema continuaran dissabte amb el BRAM! Musical,
que enguany inclou el concert de bandes sonores per a cor i piano Som d’Oscar,
amb la participació de totes les formacions de les corals Musicorum (adults,
SOM·night i El Cor de la Nit). El concert, amb un repertori de bandes sonores
nominades o guanyadores d’Oscar, tindrà forma de gala i comptarà amb
l’acompanyament de la ballarina Susana Azuar, les actrius Sara Schkot i Clara
Sellés i el pianista Adrià Aguilera. Tot, sota la direcció de Sònia Gatell, a les 20.30
hores a l’Auditori i amb la col·laboració d’Espaiart.

D’altra banda, diumenge 28 de febrer es donarà el tret de sortida a la secció
“Castellarencs de cine”, amb la projecció la projecció del film L’adopció, també a
l’Auditori, a les 18.30 hores. Es tracta d’un film sobre la una parella que viatja a
l’Europa de l’Est per adoptar un nen i que tindrà dificultats per dur a terme el seu
desig. A l’acte hi serà present la castellarenca Teresa Font, muntadora de la
pel·lícula i una de les muntadores més rellevants del cinema espanyol.

Dissabte, Día de Andalucía a l’Auditori

L’Auditori també serà l’escenari de la commemorar el Día de Andalucía, una
proposta que se celebrarà per primera vegada a Castellar. Aires Rocieros
Castellarencs, organitzadors de l’acte, i Amalia de Triana, actuaran en el marc
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d’aquesta activitat presentada per Gabi Ruiz que també homenatjarà la figura de
Josep Gibert (1941-2007), paleoantropòleg descobridor de l’Home d’Orce. L’acte
comptarà amb l’assistència dels alcaldes d’Orce i de Castellar, José Ramón
Martínez Olivares i Ignasi Giménez, respectivament. També hi seran presents els
fills del Dr. Gibert, Luis i Patxu, i representants de la Comissió d’Arqueologia de
l’IEV de Tarragona.

Diumenge, activitat comercial i Passada de Sant Antoni Abat

Diumenge, 28 de febrer, serà un dia carregat d’activitat a la vila, especialment
durant el matí. Així, a les 9.30 hores engegaran les propostes de la Festa de Sant
Antoni Abat al carrer de la Garrotxa, on la família Alarcón oferirà coca i mistela
fins a les 10.30 hores, i al carrer del Solsonès, on s’ha previst enguany l’esmorzar
per a tots els participants.

Precisament, des d’aquest carrer començarà la tradicional passada de cavalleries i
carruatges, que organitzen els Amics de Sant Antoni Abat. A partir de les 12 hores
recorrerà els carrers Solsonès, Barcelona, Jaume I, Prat de la Riba, Catalunya,
Barcelona, av. Sant Esteve, Sant Pere d'Ullastre, ctra. de Sentmenat, Bonavista,
Caldes, plaça Vella, passeig Tolrà, General Boadella, Major (a la font de la plaça
Major es farà la benedicció), plaça Calissó, ctra. de Sentmenat, Passeig, Pare
Borrell, Barcelona i Solsonès. L’activitat finalitzarà a la plaça d’El Mirador, on s’ha
previst l’actuació dels Castellers de Castellar Capgirats de 13 a 14 hores.

D’altra banda, la plaça d’El Mirador serà l’escenari d’una nova edició de la Fira
Fora Estocs i Molt Més, que enguany comptarà amb la participació d’una trentena
d’establiments, col·lectius i entitats. Entre les 10 i les 14.30 hores, tots ells oferiran
els seus productes i activitats a la ciutadania.

A més, el Mercat Municipal va obrirà les portes per segona vegada un diumenge per
oferir un tast de tapes. L’oferta gastronòmica, que va tenir un gran seguiment l’any
passat, es farà entre les 12 i les 14 hores i hi participaran tots els establiments del
mercat, oferint tapes a 1,5 euros més la beguda a part.

També cal fer esment d’altres propostes habituals dels caps de setmana a la vila.
Així, dissabte 27 l’Espai Familiar de la Ludoteca obrirà les seves portes a les 11.30
hores, mentre que a les 22.30 hores hi haurà nit de ball a la Sala Blava de l’Espai
Tolrà amb Angelitos Negros. Aquesta proposta, organitzada per Pas de Ball, es
complementarà amb un altre ball, diumenge 28, al mateix espai. En aquest cas està
organitzat pels Amics del Ball de Saló i l’amenitzarà el grup Leyenda.
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