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Imatge d'un moment de la Fira de Sant Josep 2018.

El fred i la pluja fan de Sant Josep una festa hivernal

Dimarts 20 de març de 2018
Programes| Diada de Sant Josep 2018

La plaça d’El Mirador va acollir ahir dilluns, 19 de març, una nova edició de la Fira
de Sant Josep, una proposta que enguany ha estat marcada pel fred i la pluja. Tot i
això, la meteorologia no va impedir la celebració de cap de les activitats previstes,
entre les quals destacava, com cada any, la fira d’aliments artesanals, que enguany
va comptar amb una seixantena de parades.

També es va dur a terme amb normalitat el tradicional repartiment de coca, que
s’havia programat a les 10.30 hores i que incloïa 12 quilos de coca, acompanyats
amb petites racions de xocolata, que van elaborar les pastisseries Domènech,
Muntada i Andreví, el forn Viñas i el Forn Sant Jordi. Pel que fa al repartiment de
crema catalana, la pastisseria Muntada va elaborar 750 racions, que no es van poder
repartir en la seva totalitat a causa de la pluja. Per aquest motiu, 250 racions es van
fer arribar a les residències d’avis de Castellar.

D’altra banda, l’audició de Sardanes amb la Cobla Jovenívola de Sabadell, que
també s’havia previst a la tarda a la plaça d’El Mirador, es va traslladar al vestíbul
de l’Auditori.

Finalment, el 2n concurs de cuina del ganxet proposat per ERC va comptar amb la
participació de set plats. Els guanyadors van ser Montse Riba, amb un empedrat de
germinat de mongeta, i Vicenç Serra, amb un plat de mongetes del ganxet amb pop i
romesco.

Altres propostes del cap de setmana

Tot i que les activitats tradicionals de la Fira de Sant Josep es van concentrar a la
plaça d’El Mirador el dilluns, durant tot el cap de setmana van tenir lloc altres
propostes culturals i lúdiques.

Així, unes 200 persones van assistir dissabte al matí a la 3a edició dels “Petits
Concerts de Sant Josep”, una proposta musical que organitzava Acció Musical
Castellar.

L’endemà, diumenge, la Gran Ballada de la Roda del Vallès, organitzada per
l’entitat Ball de Gitanes de Castellar i amb la participació de les colles convidades
de Lliçà d’Amunt, Montmeló i l’Ametlla, també va reunir un centenar de persones.
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Pel que fa a l’espectacle solidari Marama o la flor de l’esperança, aquesta proposta
del projecte musicocoral Cantem Àfrica va aplegar unes 200 persones a l’Auditori
Municipal diumenge al migdia.

Finalment, cal destacar també la 2a Fira Esplay sobre l’univers de Playmobil
organitzada per Smartplay i TotClicks, que es va poder visitar de dissabte a dilluns a
l’Espai Tolrà.

Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

