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Una seixantena de parades seran dissabte a la Fira de Sant Josep,
que se celebrarà a la plaça de la Fàbrica Nova

Dilluns 14 de març de 2016
Programes| Diada de Sant Josep 2016

Una seixantena parades vingudes d’arreu de Catalunya oferiran els seus productes el
proper dissabte 19 de març en el marc de la fira d’aliments artesanals que es porta a
terme cada any a la vila i que enguany s’ubicarà a la plaça de la Fàbrica Nova.

Com és habitual, entre els productes que s’hi podran trobar hi ha embotits,
formatges, vins i caves, pastisseria, llegums, pa, llaminadures, herbes i tes, bacallà,
mel o melmelada. A tota aquesta oferta alimentària s’hi han de sumar les parades
que instal·laran diverses entitats per donar a conèixer les seves tasques respectives.

Les activitats de la Fira de Sant Josep, que estarà oberta matí i tarda, inclouran
també el tradicional repartiment de coca a les 10.30 hores, amb la col·laboració de
les pastisseries Villaró, Muntada i Domènec, i dels forns Sant Jordi, Grané i O’Pan.
A més, Cal Gorina oferirà la quarta edició de la Calçotada Popular que cada any
organitza per Sant Josep. Enguany, la proposta tindrà lloc a partir de les 14 hores,
també a la plaça de la Fàbrica Nova.

A més, com és habitual, s’ha programat la Roda de Ball de Gitanes amb la Colla
d’Infants i d’Arrelats de Castellar i les colles de Santa Eulàlia, La Llagosta,
Canovelles i Llinars del Vallès, i una audició de sardanes, a càrrec de la Cobla
Jovenívola de Sabadell. Ambdues activitats tindran lloc a la plaça de la Fàbrica
Nova, a les 10 hores i a les 17.30 hores, respectivament.

D’altra banda, enguany s’han previst també dues propostes adreçades especialment
als infants: d’una banda, durant tot el dia es podrà gaudir del taller infantil “Vine a
munyir la vaca”, a càrrec de La Vaqueria i, de l’altra, de 17.30 a 18.30 h Galiot
Teatre oferirà l’espectacle de titelles itinerant En Quimet i el seu tricicle.

Concert de Manu Guix Trio a l’Auditori, a les 20.30 hores

Les activitats de Sant Josep es completaran amb el concert que Manu Guix Trio,
liderat pel compositor, director musical i intèrpret català, oferiran a les 20.30 hores a
l’Auditori Municipal Miquel Pont.

Manu Guix ha enregistrat tres treballs discogràfics en solitari i ha participat en
diversos espectacles musicals com a cantant i director musical, com per exemple
Grease, el musical de tu vida. Al llarg de la seva carrera ha obtingut diversos
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reconeixements pel seu talent i professionalitat, i ha estat guanyador en dues
ocasions del Premi Butaca.

Les persones interessades a assistir a l’espectacle poden reservar fins a quatre
entrades, fins al divendres 18 de març, omplint el formulari que s’ha habilitat al web
municipal: www.castellarvalles.cat/reservesteatreimusica. El preu per entrada
reservada a través d’Internet, per a joves fins a 25 anys, majors de 65 anys, persones
amb carnet de la Xarxa de Biblioteques, socis de l’Aula d’Extensió Universitària per
a Gent Gran i Voluntaris per la llengua és de 10 euros, mentre que l’entrada general
té un preu de 12 euros.
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