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El Tast d’Estiu, una de les principals novetats de les Nits d’Estiu
2018 de Castellar, arriba aquest cap de setmana

Dimecres 27 de juny de 2018
Programes| Nits d'Estiu 2018

Les activitats programades es concentraran divendres a la tarda i dissabte tot
el dia a la plaça de Catalunya

La plaça de Catalunya serà l’escenari d’una de les principals novetats de les Nits
d’Estiu 2018 de Castellar aquest cap de setmana. Es tracta del Tast d’Estiu, una
proposta que fusionarà gastronomia, música, lleure i jocs d’aigua i que tindrà lloc
divendres, 29 de juny, de 20 a 00 hores, i dissabte, 30 de juny, d’11.30 a 15 hores i
de 20 a 00 hores.

Així, d’una banda, el Tast d’Estiu inclourà un espai gastronòmic amb propostes
diverses dels establiments castellarencs Prat Torras, La Bona Teca, Casé Carnissers-
Xarcuters, Mito Sushi Restaurant, Pizzeria La Volta, La Séptima La Vencida,
Sekkei Sushi, Restaurant Stewart, Pastisseria Andreví i El Calissó d’en Roca. Tots
ells oferiran en els seus estands, ambdós dies de 20 a 00 hores i dissabte també de
12 a 15 hores, degustacions de productes com ara croquetes, botifarra amb
mongetes, pota de pop, pizzes o tempura de verdura, entre d’altres.

D’altra banda, divendres 29 de juny també es podrà gaudir de dues propostes
musicals. La primera, que començarà a les 20 hores, forma part de l’acte
d’inauguració del Tast i anirà a càrrec de La Zampone Brass Band, que oferirà
músiques de circ i de tradició americana per crear un ambient festiu. Més tard, a les
22 hores, serà el torn del concert programat per SonaSwing que anirà a càrrec
d’Emma Sottardi & John Dubuclet Swing Quintet, una fusió de músics de
Catalunya i Califòrnia que interpretaran estàndards clàssics de jazz amb la veu
d’Emma Sottardi, el trombó de John Dubuclet, la bateria d’Adrià Font, el contrabaix
de Pep Coca i la guitarra de Moisès Solé.

Les actuacions musicals de l’endemà, dissabte 30 de juny, aniran a càrrec de la
solista M. Davis (12.30 hores) i de la Castellar Swing Band i Di-versions Cor de
Gòspel (22 h), que commemorarà el 20è aniversari de l’Orquestra Castellar. A més
d’aquestes dues actuacions, la música també serà present a les 19 hores, amb el curs
de salsa i roda cubana que oferirà Mi Tumbao Sabadell.

La jornada de dissabte, però, començarà a les 11.30 hores amb el concurs Tapa
Jove. I, ja a la tarda, es podrà gaudir també de la Nit Embruixada, una proposta de
Comerç Castellar que engegarà a les 19 hores i s’allargarà fins a la mitjanit. Així,
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durant cinc hores, acollirà diverses parades de comerços que oferiran  productes
com ara bijuteria, minerals, llibres, ganxet, encens, vestits de nit i elements de
decoració. A més, hi haurà un taller infantil d’atrapasomnis i un taller de
maquillatge “Twilight Makeup”, a més d’un professional de grafologia (de 21 a 23
h) i professionals del tarot (de 21 a 00 h).

Podeu consultar més informació sobre el Tast d’Estiu i la programació completa de
les Nits d’Estiu a www.castellarvalles.cat/nitsdestiu.
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