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La Festa Major és un moment especial de la vida de Castellar 
del Vallès perquè és l’esdeveniment que segurament simbolit-
za millor la unitat del nostre poble i la voluntat de compartir el 
present al costat dels nostres: nens i nenes, joves i no tan joves, 
amics i companys, parents i coneguts, veïns i conciutadans.  
 
Aquests són uns dies molt especials de la vida de Castellar que 
fan que d’una manera espontània posem per damunt de tot 
la joia de viure i de viure, precisament aquí, a la nostra vila. 
 
Volem agrair a la Comissió de Festes i a les entitats que 
participen en la programació i organització dels diferents 
actes la seva constància i col·laboració.
La Festa Major posa de manifest l’esforç i la implicació del 
teixit associatiu i, en general, de tota la ciutadania. 
 
Els castellarencs i castellarenques podran gaudir a partir 
del proper divendres, 9 de setembre, i durant quatre dies, 
d’un centenar de propostes que ompliran els carrers de la 
nostra vila. Certament, un any més, la nostra festa gran 
està marcada per l’austeritat, amb una reducció del seu 
pressupost del 25%. Això no significa que hagi perdut qua-
litat. La minva del pressupost ha estat suplerta per il·lusió, 
treball, imaginació i el compromís de moltes persones. 
 
Cal afrontar la Festa Major amb optimisme i ganes de 
divertir-nos, d’oblidar per uns dies les nostres preocupaci-
ons quotidianes i de gaudir de totes les activitats que s’han 
preparat: espectacles pels infants, els joves i els adults, 
competicions i activitats esportives de tota mena, músi-
ca, exposicions i trobades per sopar amb els veïns i amics. 
 
Gresca i xerinola, que ja tenim aquí la Festa Major.

SALUTACIÓ
Ignasi Giménez Renom

Alcalde

0
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DIUMENGE
4 DE SETEMBRE

DIJOUS
8 DE SETEMBRE

Vol indoor 
Activitat enquadrada dins
de la Lliga Catalana de Vol F3P

Lloc: Pavelló Puigverd
Horari: de 10 a 13 h, Campionat de Catalunya
i de 16 a 19 h, exhibició de vols amb música
Organitza: Aeri Model Club Castellar

Recepció consistorial
a les entitats ciutadanes del municipi 
Amb la participació musical del grup d’havaneres Port Vell 

Lliurament del premi del concurs
de cartells de Festa Major 2011

Lliurament de la Medalla de la Vila al club de futbol
Unió Esportiva Castellar amb motiu del seu centenari

Lloc: jardins de l’Ajuntament

20 h

10 h
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DIVENDRES
9 DE SETEMBRE
Jornades de portes obertes
del Club Tennis Castellar i la Penya Arlequinada Sports
Lloc: instal·lacions del CT Castellar (c. Sant Feliu, s/n) i instal·
lacions de la Penya Arlequinada Sports (Can Font)
Horari: de 9 a 14 h i de 16 a 18 h
Organitzen: Club Tennis Castellar i Penya Arlequinada Sports

 

Concert amb els Cracs d’Andi
Lloc: Plaça Calissó
Organitza: Comissió d’Atenció a Persones amb Discapacitat

 

Inici del Ral·li fotogràfic
 
Toc de festa amb repic de campanes
Des de l’església de Sant Esteve i la capella de Montserrat

Botifarrada popular 
Lloc: Era d’en Petasques
Venda tiquets el mateix dia i lloc del sopar: 6 € + 1 € (pel got)
Organitza: Vilabarrakes (vilabarrakes@gmail.com)

 

Invitació a viure la Festa Major
A càrrec d’Oriol Cruz, l’Iniesta del “Crackòvia”
Lloc: jardins de l’Ajuntament

Tabalada de fum i foc
A càrrec de l’ETC i altres grups convidats 
Itinerari: Ajuntament, Gral. Boadella, Major, Colom, pl. Mercat, 
Sala Boadella, Hospital, Clavé, Barcelona, Lleida, Espai Tolrà
Organitza: Colla de malabaristes de l’ETC

09 h

21.45 h

20.30 h

19.30 h

20 h
20 h

21.30 h
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22.30 h

23 h

Teatre obert 
Boeing Boeing · Una comèdia esbojarrada
Lloc: Ateneu · Sala de Petit Format 
Organitza: Esbart Teatral de Castellar

Correlokals amb pregó jove
Punt de sortida: Era d’en Petasques
Organitza: Vilabarrakes

Tronada festiva
A càrrec de la Pirotècnia Igual, amb
més de 1.192 trons i terratrèmol terrestre i aeri final
Lloc: plaça de l’Espai Tolrà

 

Cantada d’havaneres i cremat de rom 
Amb el grup PORT BO
Lloc: plaça de Cal Calissó

 

Pel·lícula amb còctel
Cisne Negro (Darren Aronofsky, 2010)
Oscar a la millor actriu per a Natalie Portman

A continuació, còctel a la terrassa d’El Mirador
Preu: 4 € (inclou pel·lícula i còctel)
Lloc: Auditori  Municipal
Organitza: Club Cinema Castellar Vallès

Festa anys 80
Lloc: Sala Blava
Entrada: consumició mínima
Organitza: Amics del Cali

23 h

23 h

23 h

23 h
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 XXI Concurs de Gossos de Mostra i
V Trobada de Campions Sant Hubert
Lloc: Torre Turull
Organitza: Societat Castellarenca
 

Jornades de portes obertes
Club Tennis Castellar i la Penya Arlequinada Sports
Lloc: instal·lacions del CT Castellar (c. Sant Feliu, s/n) i
instal·lacions de la Penya Arlequinada Sports (Can Font)
Horari: de 9 a 14 h i de 16 a 18 h
Organitzen: Club Tennis Castellar i Penya Arlequinada Sports

 

12 hores de tennis (obertes a tots els castellarencs)
Lloc: instal·lacions del CT Castellar (c. Sant Feliu, s/n)
Organitza: Club Tennis Castellar 

 

Postulació anual “Catalunya contra el càncer” 
Lloc: carrers de la vila 
Organitza: AECC Castellar

 

Torneig de tennis taula (individuals)
Lloc: Espai Tolrà
Inscripcions: 8 €
Contacte: 693289510 · attcastellar@hotmail.com
Organitza: Amics del Tennis Taula de Castellar

Jornades de portes obertes
del Club Bàsquet Castellar
Lloc: Pavelló Puigverd
Organitza: Club Bàsquet Castellar

08 h

09 a
14 h

09 h

09 a
21 h

matí

09 h

dissabte
10 DE SETEMBRE

008 > FESTA MAJOR 2011



09 > CASTELLAR DEL VALLÈS



010 > FESTA MAJOR 2011

Partides simultànies d’escacs
A càrrec dels guanyadors del campionat social 
i el mestre català Guillem Rocabert 
Lloc: plaça Major
Organitza: Club d’Escacs Castellar
 

Festa a la plaça de la Llibertat
Partides de bitlles 
Inflables per als petits
Lloc: c. Sant Pere d’Ullastre
Horari: matí
Organitza: Cerveseria Stewart
 

Tast de tallers 
Percussió, maquillatge, papiroflèxia, reciclatge...
Lloc: c. Església
Organitzen: Suport Castellar i AFMM

Mercat d’artesania
Bijuteria, roba i pell de disseny, regals, etc.
Lloc: c. Sala Boadella
Horari: de 10 a 14 h i de 17 a 24 h

Simultànies d’escacs
A càrrec del mestre local Miquel Aymerich
Lloc: Casal Catalunya
Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes

Jornada de portes obertes
Golf Castellar
Lloc: camp de golf de Puigverd
Organitza: Escola de Golf Castellar

10 h

matí

10.30 h

10 a
13 h

10 h

11 a
14 h
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Open Dòmino (sistema suís)
Lloc: Penya Solera (c. del Molí, 1)
Organitza: Club Dòmino Castellar
Contacte: 937159230 (de 15 a 21 h)
Hi col·labora: Penya Solera

 

18a Pintada al carrer per a tots
Lloc: plaça de Francesc Macià
Organitza: Moviment de Colònies i Esplai

 

7a Trobada d’intercanvi de punts de llibre 
Lloc: Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organitza: Biblioteca Municipal Antoni Tort

Exhibició de karate
Lloc: plaça de Catalunya
Organitza: Club Esportiu Kyokushin Castellar

Futbol centenari
Memorial Francesc Cornet
Veterans FC Barcelona - Veterans UE Castellar
A la mitja part es farà una exhibició eqüestre
a càrrec de Binomio Ecuestre
Lloc: camp de futbol Pepín Valls
Organitza: Comissió Centenari UE Castellar

8è aniversari de Suport Castellar-AFMM
Acte commemoratiu
Lloc: local social, Cal Botafoc (c. Sant Llorenç, 7, 1r pis)
Organitza: Suport Castellar·AFMM

11 h

11 a
14 h

11 a
13 h

12 h

12 h

17 h
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Projecció de reportatges 
Realitzats pels socis del Casal Catalunya
Lloc: Casal Catalunya
Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes 

XI Patinada Popular
Passejada per a petits i grans amb patins tradicionals,
patins en línia, monopatins i patinets.
Inscripció gratuïta
Punt de sortida: c. Balmes (Complex Esportiu de Puigverd)
Punt d’arribada: plaça de la Llibertat
Organitzen: Club Atlètic Castellar, Hoquei Club Castellar, 
Regidoria d’Esports

Festival de patinatge 
Lloc: Pavelló Joaquim Blume
Organitza: Club Patinatge Artístic Castellar

Cançons de sempre
A càrrec de SAM
Lloc: Pati de les Palmeres (Obra Social Benèfica)
 

Ball de saló - Exhibició i ball
Lloc: Sala Blava de l’Espai Tolrà
18 h: exhibició a càrrec del grup Pas de ball i convidats
19.30 h: ball per a tothom
Organitza: Pas de Ball

XXIX Cursa Popular
18.00 h - petits: 1.000 m
18.25 h - mitjans: 2.000 m
18.50 h - grans: 5.000 m
Organitzen: Club Atlètic Castellar, Hoquei Club Castellar, 
Regidoria d’Esports

17 h

18 h

18 h

18 h

18 h

17.30 h
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Balls i danses llatinoamericanes
Danses i balls de Bolívia i Colòmbia 
Lloc: plaça de Cal Calissó
Organitza: Castellar per Colòmbia
Hi col·labora: Regidoria de Cooperació 

Festa a la plaça de la Llibertat
Inflables per als petits
Lloc: c. Sant Pere d’Ullastre
Organitza: Cerveseria Stewart

Teatre obert
Boeing Boeing
Una comèdia esbojarrada
Lloc: Ateneu · Sala de Petit Format
Organitza: Esbart Teatral de Castellar

 

Taller de risoteràpia
Lloc: gimnàs de l’escola Joan Blanquer
Inscripcions gratuïtes (places limitades)
669065920 (Glòria) 
Organitza: Jajejijoju

Festa country - Exhibició i ball
Amb el DJ Manel Da Silva
Lloc: plaça de Cal Calissó
Organitza: Amics del Ball de Saló

 

Coro Rociero Castellarenc
I la participació de la Banda de Cornetes i Majorets
Lloc: jardins de l’Ajuntament
Organitza: Asociación Cultural Andaluza
Aires Rocieros Castellarencs

tarda

19 h

18 h

19 h

19 h

19 h
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Festa a l’Avinguda
Inflable “Bob Esponja” (petits) i pista americana (grans)
Lloc: av. Sant Esteve (entre Santiago Rusiñol i Onze de Setembre)
Organitza: Bar Pop B’Art, Gemma Imatge, Secrets de Bellesa,
El Petit Dial, 7 Dies Vallès, Fleca Miserachs i Kati Gemma
perruqueria i estètica.

Festa a l’Avinguda
Concurs de Karaoke
Inscripcions:  bar Pop B’Art

Festa a l’Avinguda
Sopar amb l’espectacle
de varietats “La Tieta”
Reserves: bar Pop B’Art
 

Correfoc infernal
A càrrec de la Colla de Diables de Castellar i el seu drac Víbria 
i els Diables de la Creu Alta de Sabadell, Sant Cugat del Vallès 
i Sant Just Desvern
Recorregut:
Pl. de Catalunya, Prat de la Riba, Sta. Perpètua, Sala Boadella, Hos-
pital, Clavé, Mestre Ros, Passeig, ctra. de Sentmenat, pl. del Mercat
Organitza: Colla de Diables de l’Esbart Teatral de Castellar

Consulteu les normes per a un correfoc segur
a les pàgines 33 i 46.

Festa a la plaça de la Llibertat
Discomòbil
Lloc: c. Sant Pere Ullastre
Organitza: Cerveseria Stewart 

19 h

21 h

21.30 h

nit

tot el 
dia
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Nit de les ciències ocultes 
Amb 5 bruixes de reconeguda solvència
i tast de queimada
Lloc: jardins de l’Ajuntament

Festa a l’Avinguda
Ball amb el grup Lluna Plena
Lloc: av. Sant Esteve (entre Santiago Rusiñol
i Onze de Setembre)

 

Concert amb La Troba Kung-Fú
La guasa de la rumba
Lloc: plaça de l’Espai Tolrà

 

Audició de sardanes
amb la Cobla Contemporània
Lloc: plaça Major
Hi col·labora: ASAC

Vilabarrakes
Lloc: Skate Park
Organitza: Vilabarrakes

22 h

23 h

23 h

23 h

23 h
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 XXI Concurs de gossos conillers
Modalitat d’arrencada i empait
Lloc: sortida del local social (c. Pedrissos)
Organitza: Societat Castellarenca

  

Despertar tronera
Lloc: carrers de la vila
Organitza: Moviment de Colònies i Esplai

 

Postulació anual “Catalunya contra el càncer”
Lloc: carrers de la vila
Organitza: AECC Castellar 

Festa a la plaça de la Llibertat
Botifarrada
Inflables per als petits
Lloc: c. Sant Pere d’Ullastre
Organitza: Cerveseria Stewart

 

Jornades de portes obertes
Club Tennis Castellar i Penya Arlequinada Sports
Lloc: instal·lacions del CT Castellar (c. Sant Feliu, s/n) i 
instal·lacions de la Penya Arlequinada Sports (Can Font)
Horari: de 9 a 14 h i de 16 a18 h
Organitzen: Club Tennis Castellar i Penya Arlequinada Sports

Torneig de petanca de Festa Major
Inscripcions al mateix lloc del torneig
Lloc: plaça de Catalunya
Organitza: Club Petanca Castellar

06 h

08 h

matí

09 h

09 h

09 h

diumenge
11 DE SETEMBRE
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
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09 a
21 h

09 h

09.30 h

09 h

10 h

10 a
14 h

12 hores de pàdel (obertes a tots els castellarencs)
Lloc: instal·lacions de la Penya Arlequinada Sports (Can Font)
Organitza: Penya Arlequinada Sports
 

13è Tast d’excursionisme
Itinerari: “A Sentmenat pel camí Ral” 
Punt de sortida: local del Centre Excursionista (c. Colom s/n)
Organitza: Centre Excursionista de Castellar 
  

Torneig de tennis taula per parelles
Lloc: Espai Tolrà
Inscripcions: 8 €  (Contacte: 693289510 · attcastellar@hotmail.com)
Organitza: Amics del Tennis Taula de Castellar

XXXVIII Tirada infantil amb carrabina d’aire 
i blanc fix i concurs Infantil de càsting
Lloc: plaça de la Miranda (darrere l’INS Castellar)
Organitza: Societat Castellarenca
 

Escacs: campionat de partides ràpides 
Lloc: plaça Major
Organitza: Club d’Escacs Castellar
 

Mercat del trasto
Lloc: plaça del Mercat
Organitzen: Lluís Alforja i Regidoria de Cultura

Exhibició d’acrobàcia i velocitat d’avions 
d’aeromodelisme
Activitat enquadrada dins de la lliga catalana d’aterratge de precisió
Lloc: camp de vol de Can Sallent (camí de Castellar Vell)
Amb servei de bar, vàter i parc infantil
Organitza: Aeri Model Club Castellar

10 a 
13 h
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10.30 a
13 h

11 a
14 h

11 h

11 h

11 h

3r Torneig de Bitlles Catalanes
amb més de 10 equips participants
Lloc: plaça de l’Espai Tolrà
Organitza: Club Bitlles Castellar

 

Acte institucional amb motiu
de la Diada Nacional de Catalunya
El Cant del Segadors estarà acompanyat 
per la violencel·lista Laia Rocavert
Lloc: c. de les Roques

 

Jornada de Portes Obertes
Golf Castellar
Lloc: camp de golf de Puigverd
Organitza: Escola de Golf Castellar

Bicicletada de Festa Major
6,5 km per a totes les edats a partir dels 4 anys
Sortida (11 h) i arribada (12 h) al c. Portugal
Recorregut: Suïssa, Tarragona, Pedrissos, Anselm Clavé, Dr. Vergés, 

Passeig, ctra. de Sentmenat, Racó, Caldes, plaça Vella, passeig Tolrà, 

General Boadella, Sant Llorenç, Petasques, Puig de la Creu, ronda 

Tramuntana, Catalunya, Prat de la Riba, l’Arbreda, Josep Irla, Josep 

Tarradellas, Aneto, Catalunya, Dr. Vergés, Lleida, i c. Portugal
Inscripció gratuïta
Begudes isotòniques i coca per a tots els participants
Sorteig de productes obsequi de Bike Tolrà entre els inscrits
Organitza: Club Ciclista Castellar Bike Tolrà

Open Dòmino (sistema suís)
Lloc: Penya Solera (c. del Molí, 1)
Organitza: Club Dòmino Castellar · Hi col·labora: Penya Solera
Contacte: 937159230 (de 15 a 21 h)
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11 a
14 h

11 a
14 h

12 h

12 h

12 h

Mercat d’art
Un espai on els artistes locals posaran a la venda la seva obra. 
Un espai on tothom podrà comprar l’art que es fa a Castellar.
Lloc: c. Sala Boadella (zona de vianants)

 

Cercavila bastonera
Lloc d’inici: Obra Social Benèfica  
Recorregut per diferents carrers i places de Castellar
Organitza: Ball de Bastons de Castellar

 

Exhibició castellera
A càrrec dels Castellers de Sabadell 
Lloc: jardins de l’Ajuntament 

 

Baralla d’aigua
Pacífica esbatussada amb globus d’aigua 
Els bombers organitzaran els participants en dos equips
per veure quin equip mulla més l’equip contrari.
Lloc: plaça Major
Organitza: SERNA · Bombers Voluntaris de Castellar  
Inscripcions a les botigues STOP (c. Major i ctra. de Sentmenat)

Cercavila de majorets
Recorregut: plaça de l’Espai Tolrà, Pedrissos, Passeig,
Dr. Pujol, av. de Sant Esteve, Sant Pere Ullastre, ctra. de Sent-
menat i plaça del Mercat
Organitza: Banda i Majorets de Castellar

Ofici solemne de Festa Major
Lloc: església parroquial de Sant Esteve

Brindis popular de Festa Major
En sortir d’ofici

12 h



021 > CASTELLAR DEL VALLÈS

Festa  a la Avinguda
Inflable “Bob Esponja” (petits) i pista americana (grans)
vermut flamenc, recital de cobla espanyola i 
concert a càrrec del grup Los martes grabamos
Lloc: av. Sant Esteve (entre Santiago Rusiñol i Onze de Setembre)

Futbol sala de Festa Major
16.15 h - sènior B FS Castellar  
17.30 h - sènior A FS Castellar 
18.45 h - femení FS Castellar   
20.00 h - final de sèniors
Lloc: Pavelló Joaquim Blume
Organitza: Club Futbol Sala Castellar

 

7a Carrera de Trastos
Lloc: Era d’En Petasques
Recorregut: St. Llorenç, pl. del Mestre Gelonch, Gral. Boadella i Major

Meta: font de la plaça Major
Organitza: els4banks

 

Bàsquet de Festa Major
Presentació de l’equip sènior B
Lloc: Pavelló Puigverd
Organitza: Club Bàsquet Castellar

Fal·lera gegantera
Amb els gegants de Castellar del Vallès, els gegants i capgros-
sos de l’escola Sant Esteve i tres colles més de gegants
Plantada i cercavila de gegants a la plaça del Mercat
Recorregut: pl. del Mercat, Sala Boadella, Sant Esteve, Sant 
Pere d’Ullastre, ctra. de Sentmenat, Puigvert, Caldes, pl. Vella, 
Mas Crupell, pl. Major
Organitzen: Sol i Lluna, Gegants de Castellar i grallers de l’ETC

18 h

16.15 h

17 h

17 h

Tot
el dia
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18 h

tarda

19 h

19 h

19 h

Concert popular de Festa Major
Amb la cobla orquestra La Principal de la Bisbal
Director: Francesc Cassú
Lloc: Recinte Firal de l’Espai Tolrà (entrada gratuïta)
 

Festa a la plaça de la Llibertat
Inflables per als petits
Lloc: c. Sant Pere d’Ullastre
Organitza: Cerveseria Stewart
 

Amalia de Triana en concert
Amb l’acompanyament dels Cuadros de Baile Hierbabuena
Lloc: jardins de l’Ajuntament

Bàsquet de Festa Major
Presentació de l’equip sènior A
Lloc: Pavelló Puigverd
Organitza: Club Bàsquet Castellar

Festa a l’Avinguda
Concurs de Karaoke
Inscripcions:  bar Pop B’Art
Lloc: av. Sant Esteve (entre Santiago Rusiñol i Onze de Setembre)

Teatre obert
Boeing Boeing · Una comèdia esbojarrada
Lloc: Ateneu · Sala de Petit Format
Organitza: Esbart Teatral de Castellar

Gitanes i poble
Taller de ball de gitanes i ballada popular 
Obert a tothom i a totes les edats
Lloc: plaça del Mercat
Organitza: Ball de Gitanes

19 h

19.30 h
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Concert Espaiart
In crescendo... i tria el teu musical!!!
A càrrec de les Corals Musicorum (direcció de Sònia Gatell) i 
orquest:art (grup instrumental de cambra d’Espaiart amb direcció 
de Xavier Torras)
Lloc: església parroquial de Sant Esteve
Organitza: Espaiart

 

Festa a l’Avinguda
Exhibició de Kenpo Karate (defensa personal)
Lloc: av. Sant Esteve (entre Santiago Rusiñol i Onze de Setembre)

Festa a la plaça de la Llibertat
Discomòbil
Lloc: c. Sant Pere d’Ullastre
Organitza: Cerveseria Stewart

 

Concert a la fresca
A càrrec de l’Orquestra Castellar
Moonlight Serenade
Lloc: plaça Major 

Nit de les ciències ocultes 
Amb 5 bruixes de reconeguda solvència i tast de queimada
Lloc: jardins de l’Ajuntament

 

Gran ball de Festa Major
Amb la cobla orquestra La Principal de la Bisbal
Lloc: Recinte Firal de l’Espai Tolrà

 

Vilabarrakes
Lloc: Skate Park
Organitza: Vilabarrakes 

20 h

20 h

22 h

22 h

23 h

23 h

nit
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XLVII Trobada infantil de pesca
Lloc: bassa de la plaça de Catalunya
Organitza: Societat Castellarenca
 

Jornades de portes obertes
Club Tennis Castellar i Penya Arlequinada Sports
Lloc: instal·lacions del CT Castellar (c. Sant Feliu, s/n) i
instal·lacions de la Penya Arlequinada Sports (Can Font)
Horari: de 9 a 14 h i de 16 a 18 h
Organitzen: Club Tennis Castellar i Penya Arlequinada Sports
 

Jornada de la Infància a l’Espai Tolrà

Basquetmania
Inscripcions gratuïtes el mateix dia
Horari: de 10 a 13 h
Organitza: Regidoria d’Esports

Xocolatada per a la mainada
Hora: 10 h

Taller de bitlles catalanes
Horari: de 10 a 13 h
Organitza: Club Bitlles Castellar

Golf Castellar
Horari: de 10 a 13 h
Organitza: Escola de Golf Castellar

Futbolí humà
Horari: de 10 a 13 h 
Organitza: Moviment de Colònies i Esplai

09 h

09 h

matí i 
tarda

dilluns
12 DE SETEMBRE
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“Recicla i guanyarem“
Campanya “Estima els teus colors, estima el Vallès”
Passa pel punt informatiu de colors i
recull una bossa de compost per a les teves plantes
Horari: de 10 a 13 h

Hi col·laboren: Consorci per la Gestió de Residus

del Vallès Occidental i Regidoria de Medi Ambient 

Trenet gratuït
per a tothom
Horari: matí
Col·labora: Establiments Viena

Parc d’atraccions
Interior per a petits: ludoteca, inflables Multi Marí i La Vaca, 
circuit de cotxes amb pedals i parc d’aventures mini
Interior per a mitjans: brau, circuit de cars, eslàlom, jungla, selva 
i circuit de flaix-xoc
Exterior: 2 rocòdroms amb pont penjant i tirolina i trampolí 4 en 1
Lloc: Espai Tolrà

Horari: de 10 a 13 h i de 17 a 19 h

Amb regal de gorres, gentilesa d’Àrea de Guissona,

i gelats, col·laboració de La Menorquina, SA

 

Bany d’escuma
(per a petits i ganàpies)
Porta la tovallola i les ulleres de la piscina
Hora: 13 h

Lloc: plaça de l’Espai Tolrà

Hi col·labora: SERNA
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Projecció de reportatges 
Realitzats pels socis del Casal Catalunya
Lloc: Casal Catalunya

Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes 

Correfoc infantil
Colla convidada: els Banyetes de la Creu Alta, que apa-
drinaran la presentació de les Espurnes, la colla infantil 
de diables de Castellar

Recorregut: Espai Tolrà, Portugal, Suïssa, Tarragona,  
Euskadi i Espai Tolrà
Organitza: Colla de Diables de l’Esbart Teatral de Castellar

 

Gran castell de focs
a càrrec de Pirotècnia Igual 
amb 676 petards, 172,74 kg de pólvora
15 minuts d’espectacle
Lloc: zona esportiva del Pla de la Bruguera

19.30 h

22 h

17 h
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LES EXPOSICIONS
DE LA FESTA MAJOR

Exposició dels cartells participants 
en el Concurs de cartells de la Festa 
Major 2011

Lloc: Vestíbul de l’Auditori Municipal
Horari: d’11.30 a 13.30 h i de 18 a 21 h

Exposició de fotografies
XXXV Premi Joan Riera

Exposició especial Festa Major:
“Desert i gravat. Un museu al desert”
De Julià Sáez

Lloc: Local social del Centre Excursionista de Castellar
Horari: de 12 a 14 h i de 18 a 20 h
Organitza: Centre Excursionista de Castellar

Museu Nacional dels Escacs 
Visites guiades a càrrec de Salvador Juanpere

Lloc: Club d’Escacs Castellar
(c. Catalunya, cantonada amb c. Barcelona)
Horari: dissabte de Festa Major, d’11 a 13 h
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Exposició de manualitats, pintura,
dibuix i fotografia

Lloc: Casal Catalunya (c. Prat de la Riba, 17)
Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes
de Castellar i Sant Feliu del Racó

 

“Festa Major i carrers engalanats”
Exposició de fotografia

Lloc: Espai Polivalent d’El Mirador
Horari: d’11.30 a 13.30 h i de 18 a 21 h
Organitza: Arxiu d’Història de Castellar

 

Exposició de col·leccionistes
de Castellar

Dies: 9, 10, 11 i 12 de setembre
Lloc: Espai Sales d’El Mirador (accés per la plaça Major)
Horari: d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h, i només durant el 
matí el dia 12 de setembre
Organitza: Cercle Col·leccionista de Castellar



032 > FESTA MAJOR 2011

El tren urbà
El diumenge 11 de setembre el Tre-
net circularà pels carrers de Cas-
tellar. El punt de sortida i final de 
recorregut és al carrer de Prat de la 
Riba (entre Balmes i Jaume I, al cos-
tat de la plaça de Catalunya).
El dilluns 12, al matí, el Trenet serà 
a l’espai de la Jornada de la Infància. 
El viatge amb el Trenet és gratuït.
Aquest servei és una col·laboració 
d’Establiments VIENA.
 

Consells generals
Fixeu un punt de trobada amb la 
canalla perquè pugui ser-vos útil en 
cas que algú es perdi. 
Proveïu-vos d’un paraigua per si plou. 
Si no plou, us pot servir de para-sol.
Proveïu-vos d’ampolles d’aigua o 
refrescos abans d’assistir als actes 
que es facin a les hores de ple sol. 
Si preneu begudes, recordeu que 
l’alcohol en excés disminueix totes 
les vostres capacitats. 

Punt d’informació 
El Punt d’Informació, on podreu 
trobar tota la informació sobre la 
Festa Major, estarà situat al vestíbul 
de l’Auditori Municipal Miquel Pont. 
Horari: de dijous a diumenge d’11.30 
a 13.30 h i de 18 a 21 h.
Al mateix espai i horaris, dijous i 
divendres, hi haurà el Punt d’Infor-
mació d’El Mirador.

El guarniment
Castellar, amb motiu de la Festa 
Major, ha d’estar més bonic que 
mai. L’Ajuntament demana a tots 
els castellarencs i a totes les caste-
llarenques que guarniu les finestres 
i els balcons amb flors i senyeres, i 
també els aparadors dels comerços 
i altres establiments.

El trànsit
Us recomanem que us abstingueu 
d’utilitzar el cotxe per als desplaça-
ments de dins de Castellar durant 
la Festa Major i que respecteu les 
normes de circulació.

NOTES PER A LA 
FESTA MAJOR
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Cadires
Us recomanem que por-
teu de casa una cadira 
(plegable) a aquells actes 
on, a causa de la gran 
assistència de públic, 
l’organització no pugui 
disposar de prou cadi-
res per a tothom. 

Consells per a veïns i co-
merciants amb motiu del 
correfoc

Emergències

Retireu tots els vehicles dels carrers de 
l’itinerari. No es poden deixar vehicles 
aparcats en tot el recorregut del correfoc 
a partir de tres hores abans del comen-
çament a fi d’evitar-ne possibles danys. 
Abaixeu els portals metàl·lics o persia-
nes en els edificis que en tinguin.
Protegiu els vidres de les finestres, por-
tes i aparadors amb cartrons gruixuts.
Enrotlleu tots els tendals exteriors dels 
habitatges i locals.
No tireu aigua als participants ni als 
espectadors del correfoc, per la peri-
llositat que representa.
Desconnecteu tot tipus d’alarmes.

Hi haurà servei d’assistència de pri-
mers auxilis en aquells actes més 
multitudinaris. En cas d’emergència, 
truqueu al 061.

·

·

·

·

·

·

·
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Preus i entrades
La pel·lícula Cisne Negro (divendres 9,23 h, 
Auditori Municipal) tindrà un preu de
4 euros. Venda d’entrades una hora abans 
(22 h) a la taquilla de l’Auditori.

El concert (diumenge 11, 18 h) i el ball 
(diumenge 11, 23 h) de La Principal de la 
Bisbal a l’Espai Tolrà són d’entrada gratuï-
ta. No es reserven entrades.

Les representacions teatrals de l’Esbart Te-
atral a la Sala de Petit Format de l’Ateneu  
(Teatre obert) seran d’entrada gratuïta. No 
es reserven entrades.

Canvis
L’organització vetllarà perquè tots els actes 
es portin a terme, però no es responsabilit-
za d’aquells actes no organitzats per la Re-
gidoria de Cultura i la Comissió de Festes.

La Regidoria de Cultura i la Comissió de 
Festes agraeixen la col·laboració dels grups, 
entitats i persones que, de manera desinte-
ressada, han fet possible aquesta Festa Major.

I demana comprensió i tolerància als veïns 
afectats per les activitats programades i els 
seus inconvenients.

L’Ajuntament agraeix el comportament cívic 
de totes les persones de castellar i visitants.

Relació d’empreses col-
laboradores amb la Festa 
Major de Castellar del 
Vallès 2011

VIENA
Grupo Kalise Menorquina
Àrea de Guissona
CM62 Informàtica
Fotoprix
Fotos Vila
Visual
FotoSistema

Edició i publicitat
ielou Comunicació

Imatge portada i
il·lustracions dels gegants
Mariano Romero

Disseny i maquetació
Àrea de Comunicació 
Ajuntament de
Castellar del Vallès



035 > CASTELLAR DEL VALLÈS



036 > FESTA MAJOR 2011

El 16è Ral·li Fotogràfic és obert a tot-
hom qui vulgui participar-hi, sense cap 
limitació d’edat. 

Les inscripcions es poden fer fins al dia 
9 de setembre, a les 20 h, als establi-
ments fotogràfics següents: Image So-
lutions, CM62 Informàtica, Fotos Vila, 
Visual i Fotoprix.

Aquells que hi participin en la moda-
litat analògica rebran un rodet de 24 
fotografies.

En el moment de la inscripció s’ha d’in-
dicar en quina categoria es vol concur-
sar: infantils (nascuts a partir de l’any 
1999) o adults.

El Ral·li Fotogràfic comença el mateix 
divendres dia 9 de setembre a les 20 h 
i finalitza el dilluns dia 12 de setem-
bre a les 23 h.

Els dies 19, 20 i 21 de setembre, cada 
participant haurà d’escollir les 5 foto-
grafies que vol presentar a concurs. 
La selecció es farà al punt d’inscripció. 
Aquestes fotografies han de ser de 3 
actes diferents de la Festa Major i no 
es poden manipular amb l’ordinador. 

El dia 23 de setembre l’organització 
recollirà les fotografies presentades als 
punts d’inscripció i el jurat es reunirà el 
dia 26 per valorar-les.

El dia 30 de setembre, a les 20.30 h, es 
farà el lliurament de premis al vestíbul 
de l’Auditori. Les fotografies s’exposaran a 
la plaça del Mercat i, un cop acabada l’ex-
posició, les imatges no premiades podran 
ser recollides pels participants, juntament 
amb el diploma de participació, al corres-
ponent punt d’inscripció.

El jurat estarà format pels professionals de 
la fotografia següents: Vicenç Serra, Do-
lors Ruiz, Josep Vila, Cristóbal Corredor, 
Jordi Serra, Josep Graells i Sandra Galera.

El jurat concedirà tres premis per catego-
ria. Cada premi atorgat serà pel conjunt de 
les tres fotografies presentades a concurs. 

Els premis establerts són:
Categoria adults
Primer premi: 330 euros
Segon premi:  240 euros
Tercer premi: 120 euros

Categoria infantil
Tres primers premis:
una impressora multifunció

El veredicte serà inapel·lable i les fotogra-
fies premiades quedaran en propietat de 
l’organització, que se’n reserva els drets 
de propietat i ús. 

Qualsevol detall no concretat en aques-
tes bases serà resolt per l’organització. La 
participació en aquest Ral·li suposa l’ac-
ceptació d’aquestes bases.

16è Ral·li Fotogràfic 
Vila de Castellar
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Bases del 1r
Concurs jove de fotografia 
amb mòbil de Festa Major

Aquestes bases recullen 
els objectius del concurs, 
els requisits que han de 
complir els participants, el 
calendari de les fases del 
concurs, la composició del 
jurat i els criteris de selec-
ció de les fotografies, com 
també el premi que s’em-
portaran els guanyadors 
i/o les guanyadores. BASES 

Primera
La Regidoria de Joventut de l’Ajunta-
ment de Castellar del Vallès convoca el 
primer concurs de fotografia amb mòbil 
Ull jove, de la Festa Major. 

Segona
L’objectiu d’aquest concurs és mostrar 
diferents visions de la Festa Major i com-
partir-les, promovent la participació ciu-
tadana a través de les noves tecnologies. 

Tercera
Podran participar totes les persones 
amb edats compreses entre 12 i 29 anys, 
residents o no a Castellar del Vallès. 
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Quarta
Aquest concurs consta d’una única 
categoria i com a temàtica la Festa 
Major 2011.

Cinquena
Cada participant pot presentar fins 
a un màxim de tres fotografies i pot 
obtenir solament un premi. Les foto-
grafies han de ser originals i exclu-
sives dels autors o autores, i no han 
d’haver estat premiades ni publicades 
amb anterioritat. 
Les persones que participin en el con-
curs han de ser les autores i propietà-
ries dels drets d’autor de les fotogra-
fies que hi presentin. Els participants 
hauran de respondre a les possibles 
reclamacions d’autoria que puguin 
formular terceres persones. 
Totes les fotografies han de respectar 
el dret a la intimitat de les persones 
i a la pròpia imatge, d’acord amb la 
Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, 
de protecció civil del dret a l’honor, a 
la intimitat personal i familiar, i a la 
pròpia imatge. Qualsevol fotografia 
que no reuneixi aquestes condicions 
no serà admesa al concurs. 

Sisena
Per concursar-hi s’ha d’enviar un cor-
reu electrònic a: elpunt@castellarva-
lles.cat, fent constar a l’assumpte del 
missatge el text “Ull jove”.
Cal escriure les dades (nom, adreça, 
correu electrònic i telèfon) i, tot seguit, 
adjuntar les fotografies i la informació 
relacionada amb aquestes (títol, activi-
tat i dia). El procés acaba una vegada 
s’ha fet l’enviament electrònic. 
La recepció electrònica de les foto-
grafies es considera el justificant d’au-
toria davant de qualsevol organisme 
o persona fotografiada que presenti 
reclamacions de drets d’imatge. 
El període de lliurament de les foto-
grafies que es presentin a concurs fi-
nalitza el dia 18 de setembre de 2011. 

Setena
El jurat del premi procedirà a se-
leccionar els guanyadors del con-
curs el dia 26 de setembre de 2011. 
Així mateix, el jurat també pot valo-
rar de concedir fins a cinc accèssits. 
Les fotografies premiades pel jurat 
del concurs es publicaran al web 
municipal i a l’Actual.

Bases del 1r
Concurs de fotografia 
amb mòbil de Festa Major
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Desena
El lliurament de premis es farà a les 
20.30 h del dia 30 de setembre al 
vestíbul de l’Auditori i les fotografi-
es s’exposaran a la plaça del Mercat.

Onzena 
Els autors de les fotografies gua-
nyadores cedeixen gratuïtament 
els drets de comunicació pública, 
divulgació, reproducció i transfor-
mació a l’Ajuntament de Castellar 
del Vallès, que se’ls reserva amb el 
compromís de fer-ne ús sense cap 
ànim de lucre. 
S’entén que aquesta cessió té ca-
ràcter d’exclusiva, per a qualsevol 
país del món, i els autors renunci-
en a rebre una remuneració per l’ús 
que es faci de l’obra. Sempre que es 
facin servir les fotografies, s’esmen-
tarà els nom dels autors.

Dotzena
La participació en el concurs impli-
ca l’acceptació de totes i cadascuna 
de les bases del concurs i del vere-
dicte del jurat.

Vuitena
El jurat del primer concurs jove 
de fotografia amb mòbil de Festa 
Major està compost per professi-
onals de la localitat.
Els criteris per a designar els 
guanyadors seran l’originalitat, 
la qualitat fotogràfica i la capaci-
tat que les imatges guanyadores 
tinguin a l’hora d’evocar especí-
ficament la nostra Festa Major. 
El Jurat es reserva la facultat 
d’interpretar qualsevol circum-
stància no prevista a aquestes 
bases i resoldre-la. 

Novena
Els premis són els següents: 
• Primer premi: 150 euros*
• Segon premi: 75 euros*
• Tercer premi: 50 euros*
• I fins a 5 accèssits 
*en el cas de ser menor d’edat, 
es donarà un val per a materi-
al esportiu.
Per altra banda, es lliurarà un 
diploma a tots els participants. 
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L’Ajuntament de Castellar del 
Vallès, el Club Atlètic Castellar i 
l’Hoquei Club Castellar organitzen 
una nova edició d’aquests actes pel 
proper dia 10 de setembre de 2011. 
Hi col·laboren altres entitats espor-
tives, culturals i socials de la vila.

NORMES GENERALS PER A 
LA CURSA POPULAR I PER A
LA PATINADA
L’organització declina tota la res-
ponsabilitat pel que fa referència 
als accidents o danys que puguin 
patir els participants o als danys 
a tercers que es puguin ocasionar 
com a conseqüència de la partici-
pació en la prova.
Tot allò no previst en aquest regla-
ment serà resolt per l’organització.
El fet d’inscriure’s per participar en 
aquesta activitat implica l’accepta-
ció d’aquests reglaments i d’aques-
tes normes.

XXIX Cursa popular i 
XI Patinada popular
10 de setembre
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La cursa és oberta a tothom que 
accepti i respecti el recorregut i el 
present reglament, sense distinció de 
categoria, edat, sexe o nacionalitat.

Es realitzaran tres curses:
La primera (cursa dels petits) 
serà pels infants nascuts l’any 2002 
i posteriors, i tindrà una distància 
aproximada de 1.000 m.
La segona (cursa de mitjans)
serà pels infants nascuts els anys 
1998, 1999, 2000 i 2001. La dis-
tància aprox. serà de 2.000 m.
La tercera (cursa de grans)
serà pels participants nascuts 
l’any 1997 i anteriors. Tindrà
una distància aprox. de 5.000 m.

Els horaris de sortida seran:
18.00 h, la cursa de petits.
18.25 h, la cursa de mitjans.
18.50 h, la cursa de grans.

La sortida tindrà lloc al c. Balmes 
(davant piscines cobertes) i l’arri-
bada serà a l’avinguda Sant Esteve 
(davant la plaça Llibertat).

Les inscripcions seran gratuïtes i es 
realitzaran a les pistes d’atletisme, 
de l’1 al 9 de setembre de 19 a 21 h.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

L’organització es reserva el 
dret de no acceptar inscripci-
ons el mateix dia de la cursa. 
En qualsevol cas no s’accep-
taran inscripcions un cop pas-
sades les 17 h del dia 10 de 
setembre. En el cas d’acceptar 
inscripcions abans de les 17 
h el mateix dia de la cursa, 
la secretaria estarà situada a 
l’arribada i s’obrirà a partir de 
les 16 hores.

Els premis seran els següents: 
a les 3 curses (petits, mitjans 
i grans) seran premiats els 5 
primers de la general (home 
i dona) i els 5 primers locals 
(home i dona).

No es podrà optar a més d’un 
trofeu per participant.

Per poder optar a trofeu s’haurà 
de portar el dorsal al pit, ben 
visible durant tota la cursa.

El lliurament dels premis es 
farà després de finalitzar la 
Patinada Popular.

REGLAMENT DE LA CURSA POPULAR
cacastellar@yahoo.es · www.clubatleticcastellar.org
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·

·

·

El desplaçament amb rodes als peus 
és una forma natural que l’home ha 
desenvolupat per anar més ràpid, 
per no cansar-se tant i per experi-
mentar noves sensacions.
Precisament per això us convidem a 
participar en aquesta Patinada popu-
lar de la Festa Major.

INSCRIPCIÓ
És gratuïta, només cal omplir la but-
lleta facilitada per l’organització el 
mateix dia de l’activitat a partir de 
les 17 h a la plaça Catalunya (al cos-
tat de la sortida).

RECORREGUT
Serà de 2.250 metres, i coincidi-
rà amb la cursa dels Mitjans de la 
Cursa popular (mireu el plànol).

REGLAMENT DE LA 
PATINADA POPULAR

HORARI DE SORTIDA
La sortida serà a les 17.30 h.

NORMES GENERALS
Hi pot participar tothom, sense 
límit d’edat.
Es desqualificarà a tothom que 
doni empentes.
No és una competició, és una 
passejada amb patins, tot i què 
es farà com si fos una cursa.
No hi ha guanyadors, ni premis 
especials pels primers.
Hi poden haver sorpreses.

MODALITATS
Patins de 4 rodes
Monopatins
Patinets
Patins en línia

Ràdioclub Castellar

Organitza Hi col·labora

Amb el suport de
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NORMES PER A UN
CORREFOC SEGUR

Porteu roba de cotó o texà, preferible-
ment vella, amb mànigues i pantalons 
llargs. En cap cas de fibra sintètica.
Porteu un barret amb ales que cobrei-
xi tot el cap i tapeu-vos el clatell amb 
un mocador de cotó.
Protegiu-vos els ulls.
Porteu el calçat adequat (esportiu, de 
muntanya, etc...), en cap cas sandàlies 
o xancletes.
Deixeu la menor part possible del cos 
sense cobrir per evitar danys.
Tingueu cura de tapar-vos les orelles 
per disminuir els sorolls de les explo-
sions pirotècniques.
No demaneu aigua als veïns.
Obeïu les indicacions dels serveis d’or-
dre públic i de sanitat.
Queda prohibit portar productes pi-
rotècnics particulars.
Respecteu les figures de foc, els seus 
portadors i els músics.
No obstaculitzeu ni feu caure els diables.
Salteu sempre endavant i no us col-
loqueu entre els tabalers i les bosses 
de carretilles

·

·

·
·

·

·

·
·

·

·

·
·

·

·

·

·

Per als participants

Consulteu a la pàgina 
33 els consells per a 
veïns i comerciants.

Repartiu-vos entre els dife-
rents grups i mantingueu 
les distàncies de seguretat 
amb els espectadors, sense 
envair mai voreres, portals 
o llocs similars.
Seguiu en tot moment les 
indicacions dels diables.
En cas de sofrir cremades, di-
rigiu-vos immediatament als 
punts d’assistència sanitària.
En cas de perill seguiu les 
instruccions dels diables.
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