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Cartell de la Festa Major 2022 de Castellar del Vallès

La Festa Major de Castellar del Vallès recuperarà enguany tota la
seva esplendor i superarà el centenar d’activitats

Dimecres 20 de juliol de 2022
Programes| Festa Major de Castellar del Vallès 2022

Doctor Prats, Joan Dausà, Las Migas, Itaca Band i ABBA The New Experience
en són els caps de cartell

La Festa Major de Castellar del Vallès recuperarà aquest 2022 tota la seva esplendor
després de dos anys marcats per la pandèmia de la covid-19. Així, la festa gran de la
vila, que tindrà lloc del 8 al 12 de setembre, tornarà a superar en aquesta edició el
centenar d’activitats.

Enguany, els caps de cartell de la Festa seran Itaca Band (divendres 9), Joan
Dausà i Las Migas (dissabte 10), Doctor Prats i ABBA The New Experience
(diumenge 11). I és que la programació tindrà en la música i els espectacles un dels
seus eixos principals, amb altres actuacions destacades com les de Maria Jaume,
Pepe Rivero i Ángela Cervantes, la Castellar Swing Band, Habla de mí en
presente, Les Anxovetes, La Principal de la Bisbal o l’espectacle de circ de la
companyia Capicúa NüShu.

D’altra banda, la benvinguda de la Festa Major, divendres 9 de setembre, recuperarà
el seu format habitual. Així, començarà amb una cercavila amb els Gegants de
l’ETC, el grup d’Atabalats de l’IE Sant Esteve, els Castellers de Castellar i els grups
de Ball de Bastons i Ball de Gitanes, i culminarà amb un espectacle pregó a càrrec
d’Arribar i Ploure i la participació castellarenca d’Amb Sense Embuts.

La música també estarà molt present a l’espai de l’entitat Vilabarrakes, a El Pla de
la Bruguera, on a banda de les actuacions ja esmentades d’Itaca Band, Doctor Prats i
Habla de mí en presente també participaran Mitjanit, AlQuadrat, Bounce Twice,
Disaster Jacks, Opció 37, Drunken Fighters i Els Amics de Manel.

Les activitats organitzades per entitats recobren el pes

Segons la regidora de Cultura, Joana Borrego, “aquesta serà una Festa Major de
tornada a la normalitat, tornem a recuperar totes les activitats que s’hi fan
tradicionalment i també la il·lusió de les entitats a participar-hi”. La regidora
també ha destacat la qualitat del programa musical de la festa, “amb caps de
cartells de renom que a més de situar-nos com a una de les millors festes
majors de la comarca també es preocupa per donar cobertura a totes les
franges d’edat i a la diversitat de gustos”.

file:///
/34154/descriptiu/-3056/


El programa d’enguany inclou un total de 105 activitats, organitzades en un 64%
per entitats, que recuperen el pols en la que serà la primera Festa Major postcovid.
Per la seva banda, l’Ajuntament assumeix l’organització del 27% de les propostes,
mentre que el 9% restant va a càrrec de privats.

En aquest sentit, enguany Castellar podrà tornar a gaudir de propostes com el
Correfoc, la Cursa Popular, el Correlokals, la Trobada Amics dels 80’s i 90’s o
l’actuació castellera, en què participaran els Castellers de Castellar i tres colles
convidades.

D’altra banda, l’oferta per als més petits superarà la dotzena d’actes, entre les quals
no faltarà l’Espai Aventura’t, la jornada d’activitats lúdiques, esportives i
artístiques del darrer dia de la Festa Major a la plaça de la Fàbrica Nova i l’Espai
Tolrà. Precisament, aquest dia tornarà una de les iniciatives més esperades, el bany
d’escuma.

A més, hi haurà espectacles de carrer, dissabte 10 amb la companyia Anna Confetti
i Lali BeGood, i diumenge 11 amb la companyia La Bleda, i la tradicional baralla
d’aigua (també diumenge 11), entre d’altres propostes.

El cartell de la Festa Major

El cartell de la Festa Major d’enguany, creat per Carles Martínez Calveras,
reprodueix una cara (sense gènere) que somriu i que a través dels seus colors vol
transmetre alegria, vida i festa. En aquest sentit, el cartell ens emplaça a viure la
Festa Major com un “espai on retrobar els somriures”.

La Festa Major, en xifres

ACTES AJUNTAMENT ENTITATS PRIVATS TOTAL

Música i espectacles 15 10 4 29

Activitats esportives   23 2 25

Cultura popular i tradicional 3 8  11

Exposicions i mercats   11 1 12

Activitats infantils 6 5 1 12

Actes institucionals 3    3

Altres propostes 1 10 2  13

TOTAL 28 67 10 105



% 26,67 63,81 9,52 100,00

Podeu consultar tots els actes de la Festa Major al portal web municipal
www.castellarvalles.cat/festamajor2022.
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