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Fa una setmana, vaig assistir a la jornada de 
portes obertes del centre especial de treball 
que la Fundació TEb té al polígon del pla de 
la bruguera. 

d’aquesta manera, commemoràvem el dia 
mundial de les persones amb discapacitat 
amb els seus veritables protagonistes, les 
seves famílies i monitors, posant en valor la 
feina que fan cada dia per tirar endavant.  
 
vaig sortir d’allà amb un sentiment molt espe-
cial, aquell estat d’ànim que sempre em creen 
les trobades amb el món de la discapacitat. 

No cal que us digui que és un sentiment posi-
tiu, que em conforta i em reafirma en la idea 
que algunes de les coses més importants 
d’aquest món, i que tenen un valor inaltera-
ble, es troben en la senzillesa, en l’estima, en la 
veritat, en la innocència de les persones que, 
potser cognitivament o física, no estan dins 
dels estàndards de normalitat, però que en 
la capacitat d’estimació ens donen a tots au-
tèntiques lliçons. 

i al costat d’aquestes persones, no podem 
oblidar les que els acompanyen dia a dia en el 
seu lloc de feina fent-los créixer i progressar. 
aquests homes i dones, uns grans professio-
nals, són un exemple d’entrega, de vocació, de 
feina ben feta, tan transcendental per als ma-
teixos discapacitats, com per les seves famíli-
es i la societat en general.

“L’educació és l’arma més poderosa
que pots usar per canviar el món”.

Nelson Mandela

Felicitació de Nadal de l’ajuntament de Castellar del vallès

Ignasi Giménez Renom
alcalde

Una història de Nadal
per a tot l’any

 
Castellar és un exemple pioner d’integració i 
de suport a les persones amb discapacitats 
psíquiques i les seves famílies. 

Sense anar més lluny, aquest 2013 hem donat 
la medalla de la vila a l’entitat Suport Caste-
llar, entitat creada per ajudar els malalts men-
tals, fent visible un problema que va en aug-
ment i sobre el que existeixen, encara avui en 
dia, massa prejudicis. 

però a Castellar s’està fent una bona feina, 
reconeguda arreu, especialment per la col-
laboració entre totes aquestes entitats del ter-
cer sector i l’ajuntament. aquest és un camí 
iniciat de fa anys i que hem de mantenir per 
garantir la cohesió i la igualtat d’oportunitats 
per a tothom.  
 
podria haver parlat de la revisió del pla Gene-
ral, de les novetats en matèria d’infraestruc-
tures de mobilitat, del nou contracte de nete-
ja i recollida d’escombraries o de la imminent 
arribada de la fibra òptica a Castellar... 

podria parlar de coses tan importants per la 
nostra vila com aquestes, però he escollit par-
lar d’una cosa encara més necessària, més 
vital, com són els valors i els exemples que ens 
fan progressar veritablement com a societat 
i com a persones: treball, treball ben fet dia a 
dia, coratge, educació, aprenentatge, compro-
mís, sentiments i emocions... 
 
Tots aquests són els valors que duren tot l’any, 
que duren tota una vida, sigui la dels nostres 
nois del TEb, o la de qualsevol entitat del sec-
tor, o el futur que entre tots estem construint 
per a la nostra vila.
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“Plou, neva... als pessebres”
Els diorames de la planta baixa inclouen diferents fenòmens meteorològics. així, a 
més del tradicional pessebre que s’ambienta amb pluja, els visitants poden veure 
un arc de Sant martí, un cap de fibló, una ventada i la caiguda de neu i de llàgrimes 
de Sant llorenç, entre d’altres.

“El cel i el temps”, una exposició participativa
la sala del primer pis acull l’exposició “El cel i el temps”, amb objectes diversos de la 
vida quotidiana relacionats amb el temps, la majoria cedits per castellarencs i cas-
tellarenques. una mostra de figures dedicada a la gairebé desapareguda figura del 
pessebre popular coneguda com “l’home de la neu” completa l’exposició.
d’altra banda, el tradicional joc d’observació pensat per a tota la família convida a 
relacionar algunes dites populars amb els pessebres.

Recull les bases fins al dia de Nadal i fes la teva inscripció! la visita del Jurat serà el dia 
26 de desembre al matí i el lliurament de premis es farà el diumenge 12 de gener. 

El pessebre a l’escola
un any més, el Grup pessebrista ha vetllat perquè el pessebre pugui ser una activitat 
educativa. amb el suport de la Guia didàctica de l’ajuntament, 800 alumnes de la vila 
visitaran l’exposició aquest Nadal. les visites organitzades, 32 en total, finalitzaran 
el dimecres 9 de gener. a aquestes visites se n’han de sumar 7 més que han permès 
a 200 estudiants de primària descobrir el procés d’elaboració dels pessebres.

Fora de la temporada de Nadal, els pessebristes de Castellar han rebut moltes vi-
sites de pessebristes d’altres indrets i de grups que visitaven la vila i han aprofitat 
per veure els pessebres. aquestes visites tenen lloc entre febrer i maig, abans que 
es desmunti l’exposició (normalment al mes de juny).
El Grup ha organitzat també un curs de modelatge de figures impartit per l’asso-
ciació Figuraires i artesans de Sabadell, que enguany s’ha centrat en la creació de 
motlles per reproduir figures.

63a Exposició de Pessebres de Castellar

71è Concurs de pessebres

Activitat durant l’any

FINS AL

DG 02
FEBRER 2014

local del Grup pessebrista 
de la Capella de montserrat 
(c. dr. pujol, 26)

Dissabtes, diumenges
i festius
de 12 a 14 h i de 17 a 20 h
(passat Reis,
només diumenges)

Preu: entrada gratuïta

Organitza: Grup pessebrista de la 
                       Capella de montserrat

Més informació:
www.pessebrescastellar.com

Canal de Youtube:
pESSEbRESCaSTEllaRTv

Bloc:
“El pessebre a l’escola”
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la fira, oberta a tota la ciutadania, inclourà diverses para-
des on els alumnes del centre posaran a la venda manuali-
tats fetes per ells mateixos. També hi haurà sortejos de di-
verses paneres. la recaptació de les vendes es destinaran 
a la Fundació Fior de loto de pushkar (índia). 

Sala puigverd organitza diverses actuacions per recaptar fons 
per a l’entitat. de 18.30 a 21.30 h, s’han programat propostes 
adreçades al públic familiar, amb “El pallasso perico Nas de 
mico”, el mago martín, el grup teatral “piruleta antonio” i Conte 
i pau el malabarista. la segona franja horària, a partir de les 22 
h, inclourà actuacions per a un públic més gran, amb Rosa Fité, 
marisa Gerardi i Xavier Ribera-vall, Roger pera, van de vinatxo, 
New Generation academic Castellar i petit Comité.

Any: 2008
Durada: 106 min.
Versió original subtitulada en castellà

Guanyador del premi del públic al Festival de berlín 2008, 
el film és un drama que té el cisma entre palestina i israel 
com a teló de fons. Salma, una vídua palestina, decideix llui-
tar contra el ministre de defensa d’israel, la casa del qual és 
contigua al seu camp de llimoners situat a la frontera entre 
israel i els Territoris Ocupats.

la guitarra de benjamí abad, el baix de Jofre Gasol i la ba-
teria de Toni meler seran els protagonistes d’aquesta Jam 
Session oberta a la participació de qualsevol músic caste-
llarenc. S’hi interpretaran peces de música moderna d’estils 
diversos com ara funk, jazz, blues, swing o rock.

Fira solidària de Nadal

Concert Benèfic

Etz Limon (Los limoneros)

Jam Session
a càrrec del professorat de
l’Emm Torre balada

16.30 h
DV 13
DESEMBRE
pati Escola Sant Esteve

18.30 h
Sala blava de l’Espai Tolrà

21.00 h
Sala d’actes d‘El mirador

22.30 h
Cal Calissó

Organitza: Escola Sant Esteve

Preu: 3 €

Organitza: Sala puigverd

Preu:
general 5 €; socis CCCv, gratuït

Organitza: CCCv

Organitza: Emm Torre balada



Cal Gorina proposa celebrar l’arribada de l’hivern i del Nadal 
amb una fira d’artesania que acollirà diverses parades de pro-
ductes fets a mà, únics, de qualitat i d’autor. la fira comptarà 
amb servei de bar-cafeteria a preus populars i inclourà: 

11.00 h: Espectacle familiar amb tres pallassos que es fan un 
embolic a l’hora d’explicar al públic com n’és de bonic, el circ.

12.00 h: demostració de swing a càrrec de SonaSwing. 

darrera sessió de l’Hora del Conte en anglès d’aquest 2013, 
al voltant de Whoo’s there? a bedtime Shadow book, de 
Heather zschock. un llibre únic que porta les nits més dol-
ces als petits de casa. idiomes Castellar serà l’encarregat 
de conduir la sessió.

actuació adreçada a infants i adults que anirà a càrrec dels 
més petits de l’escola artcàdia. Es tracta d’un concert de 
Nadales que comptarà amb l’acompanyament d’alumnes 
d’instrument del centre.

Festa del Solstici

Once Upon a Time

Concert de Nadal d’Artcàdia

10.00 a 19.00 h
DS 14
DESEMBRE
plaça major

11.30 h
ludoteca municipal 
les Tres moreres

12.00 h
Capella de la mare de 
déu de montserrat

Organitza: Cal Gorina

Organitza:
idiomes Castellar i ludoteca

Hi col·labora: biblioteca

Preu: gratuït

Organitza: Escola artcàdia
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a la Nina li encanta dibuixar històries amb 
les coses canviades de lloc. El seu dibuix es 
fa realitat i el món del Nadal perilla, així que 
tots els personatges l’hauran d’ajudar.

El C. T. Castellar organitza diverses activi-
tats per col·laborar amb la marató de Tv3:

Dissabte 14: torneig tie break tennis (tarda), 
torneig pàdel (10 h), sessió de quinto (19 h).

Diumenge 15: finals torneig pàdel (10 h), clí-
nic a càrrec de la FCT/RFET (10 h), finals tor-
neig tie break (10.30 h), exhibició tennis (11 
h). a partir del migdia, partit de futbol sala.

a més, hi haurà convidats sorpresa, esmor-
zars i dinars a preus populars i sortejos diu-
menge al migdia. més info: http://clubten-
nis.entitatscastellar.cat

l’Escola El Casal vendrà espelmes deco-
rades. la recaptació de les vendes es des-
tinarà a la marató de Tv3.

Grans i petits estan convidats a ballar a 
ritme de zumba a favor de la marató.

Es tracta de fotografiar el major nom-
bre de persones possible per tal de col-
laborar amb la marató. podreu recollir 
la vostra fotografia.

Exhibició del Grup de majorettes de la banda 
de Castellar, a benefici de la marató.

El Grup de Country dels amics del ball de Saló 
farà una exhibició a benefici de la marató.

l’agr. Sardanista amics de Castellar organitza 
aquesta ballada de sardanes amb so digital.

Exhibició de balls de saló a benefici de la ma-
rató de Tv3.

Exhibició de ball de la Colla Jove de ball de 
Gitanes de Castellar.

amb el Cor Sarabanda, la Coral la Joia de mont-
juïc, el Cor Els amics de Collserola i la Coral Sant 
Josep. Recaptació a benefici de la marató.

vine a ballar zumba a l’Espai Tolrà!

Torneig solidari de pàdel.

la jornada es divideix en tres parts:

2n torneig de pàdel solidari (10 h). Categoria 
masculina i femenina

1r Fitness solidari. 4 hores de fitness ple de 
ritme, música i energia: dues classes d’spin-
ning (10 h i 12 h) i dues de zumba (11 h i 13 h)

1a duatló solidària (10 h). Organitzada juntament 
amb bike Tolrà, la duatló tindrà lloc pels voltants 
de Sant Feliu, amb sortida i arribada a Racó Es-
ports: 10 km bTT, 5 km running, 15 km bTT

Teatre familiar:
El dibuix de Nadal

Club Tennis
amb la Marató

Escola El Casal
amb la Marató

Zumba per a
infants i adults

8a Mostra
de Caganers

Majorettes

Country

Ballada de sardanes

Balls de saló

Ball de Gitanes

Concert de Nadales

Festa Zumba

“Torneig del pernil”
de pàdel

Jornada esportiva solidària

12.00 h

10.00 h

19.00 h

10.00 h

DV 13  •  DS 14

DS 14  •  DG 15

DESEMBRE
auditori municipal 
miquel pont

DESEMBRE
instal·lacions Club 
Tennis Castellar
(c. Sant Feliu, s/n)

Preu: taquilla inversa

Organitza:
ampa Escola El Sol i la lluna

Organitza:
Club Tennis Castellar

10.00 a 14.00 h
c. Sala boadella 
i pl. mirador

10.30 a 12.30 h
Espai Central de 
l’Espai Tolrà

DESEMBRE
plaça d’El mirador

11.00 h
plaça d’El mirador

11.30 h
plaça d’El mirador

12.00 h
plaça d’El mirador

13.00 h
plaça d’El mirador

13.30 h
plaça d’El mirador

17.30 h
auditori municipal

20.00 h
Espai Central de 
l’Espai Tolrà

Organitza: Escola El Casal

Organitza: Sige Sport puigverd

Preu: 1 €

Organitza: Colònies i Esplai Xiribec

Organitza: majorettes de la 
banda de Castellar

Organitza: amics del ball de Saló

Preu: la voluntat

Organitza: Coral Sant Josep

Organitza: aSaC

Organitza: Grup Tot ballant

Organitza: ball de Gitanes

Organitza: assoc. zumberes

9.00 a 15.00 h

10.00 h

matí

DS 14

DG 15

DG 15

DESEMBRE
local penya arlequinada 
(c. Ca n’avellaneda, 24)

DESEMBRE
Racó Esports
c. brutau, 19 · Sant Feliu

Organitza: penya arlequinada

Preu: 5 € activitat

Organitza: Racó Esports

Imatge del cartell de 
La Marató de TV3
de 2013 dedicada

a les malaties
neurodegeneratives
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5a edició d’aquesta trobada d’entrada gratuïta. l’organització 
demana la col·laboració ciutadana amb l’aportació d’un kg d’ali-
ments que no caduquin, productes d’higiene personal i mate-
rial escolar que es distribuiran entre les persones més neces-
sitades de la vila. 

l’acte, presentat per Xavi Sánchez i Oriol Cruz, inclou les ac-
tuacions de l’associació Rociera voces del Camino (Terrassa), 
Taller Flamenco - C’horial (Sabadell), almas marismeñas-mari-
nales (Sabadell), Hermandad Nuestra Señora del Rocío (Saba-
dell), Centro Cultural andaluz artístico manuel de Falla (barce-
lona), asociación Rociera andaluza alegrías del Sur (Ripollet), 
l’humorista alfonso (Sabadell), amalia de Triana i el seu quadre 
de ball Yerbabuena (Castellar), els cantants manuel i montse 
(Terrassa) i l’aCa aires Rocieros Castellarencs. També hi col-
laboraran els poetes castellarencs Francisco Espinosa, Carmen 
busquets i isabel mach.

la Coral pas a pas obrirà aquest acte amb un concert “popurri” 
de Nadales que interpretaran una vintena de cantaires. a con-
tinuació, 32 nois i noies del Centre Ocupacional TEb Castellar 
duran a terme una representació teatral que inclourà diversos 
fragments de contes. l’obra comença quan dos germans es des-
perten a mitjanit a causa d’una tempesta i van a buscar un llibre. 
Els germans s’endinsen en el llibre i aquest els parla... 

Trobada Benèfica
de Coros Rocieros por Villancicos

Concert de Nadal

Hi havia una vegada

Coral Pas a Pas

Grup de teatre TEB Castellar

17.00 h

18.00 h

DS 14

DS 14

DESEMBRE
Sala blava de l’Espai Tolrà

DESEMBRE
auditori municipal miquel pont

Organitza:
aCa Rocieros Castellarencs

Hi col·labora:
ajuntament de Castellar,
Cáritas i Creu Roja

Preu: aportació voluntària

Organitza:
TEb Castellar i Coral pas a pas
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Any: 2013  ·  Durada: 92 min.  ·  versió original (castellà)

zipi i zape, dos bessons entremaliats, són internats a una escola 
on els jocs estan prohibits. allà fundaran “El club de la Canica”, la 
resistència infantil que desafiarà l’autoritat dels adults. zipi i zape 
i la resta del club descobriran un misteriós secret que s’oculta a 
l’escola i viuran l’aventura més emocionant de les seves vides. 

l’orquestra de l’Emm Torre balada i els diversos grups 
instrumentals, inclòs el grup de Gospel, interpretaran 
versions particulars de diferents nadales, així com també 
algun altre tipus de peça musical.

les imatges presentades enguany al iX Concurs de 
Fotografia apícola que cada any organitza l’associació 
d’apicultors de barcelona estaran exposades durant les 
festes de Nadal. us recordem les temàtiques: flora apícola, 
treballs apícoles i abelles urbanes. El lliurament de premis 
d’aquest concurs tindrà lloc dimarts 17 de desembre, a les 
11 h, al mercat municipal.

Cinema familiar

A càrrec de l’EMM Torre Balada

Coral Sant Josep

Zipi y Zape y el club de la canica

Nadales amb feeling

Exposició de fotografies apícoles

Concert de Nadales

Facebook-xat

12.00 h

19.00 h

de dilluns a divendres
de 10.00 a 20.00 h

DG 15

DL 16

DT 17

DC 08

DEL

AL

DESEMBRE
auditori municipal miquel pont

DESEMBRE
auditori municipal miquel pont

DESEMBRE

GENER

Preu: 3 euros

Organitza: ajuntament

Organitza: Emm Torre balada

Preu:
la voluntat (recaptació destinada a 
la marató de Tv3)

Organitza: Coral Sant Josep

Organitza:
associació Fem pedagogia

Organitza:
associació d’apicultors de barcelona

amb les actuacions del Cor Sarabanda (direcció mariona 
Castelar), la Coral la Joia de montjuïc (direcció Núria Gaig), 
el Cor Els amics de Collserola (direcció Núria Gaig) i la Coral 
Sant Josep (direcció montserrat Gurri).

amb aquest facebook-xat, titulat “aquest Nadal, ajuda a 
parar-li el cop a la depressió i a l’ansietat”, t’ajudem a ajudar. 
participa-hi! parlarem de com la depressió i l’ansietat 
colpegen els pensaments, les emocions, el cos i les accions, 
i de com podem ajudar d’altres persones a posar-se en 
guàrdia davant la depressió i l’ansietat. Si coneixes algú en 
aquesta situació i vols ajudar-lo, no et perdis el xat!

17.30 h
auditori municipal miquel pont

de 20.00 a 21.00 h
https://www.facebook.
com/gpsaunfuturmillor

El mirador
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l’autora, Emma plana alió, presenta aquest llibre on vincu-
la l’expressivitat artística i creativa amb la música i la psico-
motricitat. plana farà gaudir els assistents d’alguna de les 
propostes del llibre. acte dirigit a tots els públics, en espe-
cial al familiar.

l’orquestra de l’escola i els grups instrumentals visitaran 
l’Obra Social benèfica per oferir-hi un concert ben especial.

Els alumnes d’instrument de l’Escola artcàdia interpretaran 
diverses peces musicals en el marc d’aquestes dues audi-
cions de Nadal que tindran lloc a la Sala de petit Format de 
l’ateneu.

A càrrec de l’EMM Torre Balada

Presentació del llibre Blocs

Audicions de Nadal d’Artcàdia

Concert a l’OSB

17.30 h

18.00 h

18.30 h

DT 17

DC 18

DT 17
DJ 19

DESEMBRE
biblioteca municipal antoni Tort

DESEMBRE
Obra Social benèfica

DESEMBRE
ateneu Sala de petit Format

Organitza: biblioteca

Organitza: Emm Torre balada

Preu: gratuït

Organitza: Escola artcàdia

ESPECIAL NADAL
dEl 13 al 19 dE dESEmbRE dE 2013 09

17, 18 i 19 DE DESEMBRE



Segona sessió de lectura pública de fragments d’aquesta 
novel·la escrita pel supervivent dels camps de concentració 
nazis Joaquim amat-piniella. Joan Solé, montse Gatell, mò-
nica Clarà, Ramon permanyer i mònica mimó hi posaran les 
veus, i Espaiart hi posarà la música.

Lectura pública novel·la K. L. Reich
19.00 h

17.45 h

d’11.00 a 20.00 h

DJ 19

DV 20

DS 21

DESEMBRE
biblioteca municipal antoni Tort

DESEMBRE
mercat municipal

DESEMBRE
avinguda Sant esteve

Organitza: biblioteca

Organitza: idiomes castellar

Organitza:
associació de Comerciants de 
l’avinguda Sant Esteve

idiomes Castellar repeteix per segon any consecutiu aques-
ta iniciativa que consisteix en una cantada de Nadales a càr-
rec dels alumnes més petits de l’escola. En total, hi participa-
ran 40 nens i nenes d’entre 3 i 7 anys, que interpretaran les 
peces nadalenques “mr. Snowman”, “Snow Flake”, “up on 
the House Top” i “let it Snow”. a més, els mestres cantaran 
“all i Want for Christmas is you!”. El Father Christmas visita-
rà els intèrprets per felicitar-los després de l’actuació.

una vintena d’establiments de l’avinguda Sant Esteve i ro-
dalies trauran al carrer les seves botigues el proper dissab-
te 21 de desembre. Els establiments, que es guarniran amb 
decoració nadalenca, oferiran els seus productes a l’aire lliu-
re durant tot el dia. També s’han programat diverses activi-
tats paral·leles, adreçades especialment als més petits que, 
a més, podran trobar-se amb el pare Noël en qualsevol mo-
ment. diferents entitats del municipi també hi seran pre-
sents, oferint actuacions al carrer.

El cor de Gospel de l’Emm Torre balada cantarà diverses 
peces d’aquest gènere musical, que inclouran cançons ale-
gres i la Nadala “Joy To The World”. 

Any: 1998  ·  Durada: 89 min.
versió original subtitulada en castellà

drama adolescent sobre homosexualitat que retrata la his-
tòria d’agnes i Elin, alumnes de secundària del poble d’amal; 
Elin, extravertida i popular, i agnes, tímida i sense amics. la 
pel·lícula va obtenir el 1998 els premis Guldbagge (Suècia) 
a la millor pel·lícula, director, guió i actrius. 

A càrrec d’Idiomes Castellar

A càrrec del
Cor de Gospel de l’EMM Torre Balada

Cinefòrum

Cantada de “Christmas Carols”

Avinguda Shopping Christmas

Concert de Gospel

Fucking Amal

Organitza: Emm Torre balada

18.00 h
mercat municipal

21.00 h
Sala d’actes d’El mirador

Preu:
general, 5 €; socis CCCv, gratuït

Organitza:
Club Cinema Castellar vallès
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El Club Cinema Castellar del vallès s’adhereix a El dia més Curt a Cata-
lunya, una reivindicació del cinema curt del nostre país. aquest esde-
veniment internacional, que ja s’ha celebrat amb èxit en d’altres països 
europeus, arriba a la vila amb dues projeccions gratuïtes: una de curts 
d’El meu primer Festival, per a infants a partir de 5 anys, que es farà a 
la ludoteca, i una altra de curts del festival alternativa, una projecció 
adreçada al públic adult que es farà a la Sala d’actes d’El mirador.

Projeccions de curtmetratges
El dia més curt

la sessió que clou les cites de l’Hora del Conte infantil de l’any 2013 
es titula “Contes de l’hortet” i anirà a càrrec de marina antúnez. Ens 
endinsarem en l’hortet de casa, on hi tenim plantades les verdures 
que ens alimenten. i ves per on, el nostre hortet és màgic! i si parem 
bé l’orella, hi podrem sentir parlar les hortalisses. a continuació hi 
haurà una nova sessió de Juguem amb els contes a la ludoteca.

des de l’any 1993, Colònies i Esplai té cura de fer i d’instal·lar el pessebre a 
la Casa de la vila, als jardins del palau Tolrà. Enguany la plantada, que arri-
barà a la vintena edició, acabarà amb una primera cantada al pessebre.

L’Hora del Conte Infantil

20a Plantada del Pessebre

11.30 h

vespre

DS 21

DS 21

DS 21

DESEMBRE
biblioteca municipal 
antoni Tort

DESEMBRE
Jardins del palau Tolrà

12.30 h
ludoteca municipal 
les 3 moreres

18.00 h
Sala d’actes d’El mirador

DESEMBRE

Organitza: biblioteca

Organitza:
Colònies i Esplai Xiribec

Preu: gratuït

Preu: CCCv

ESPECIAL NADAL
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Com és habitual des de fa força anys, els grups de l’Esplai i 
Colles dedicaran un dissabte a recollir aliments per les cases 
de Castellar, per col·laborar amb via Solidària. a canvi, ob-
sequiaran les persones que hi col·laborin amb un somriure 
i una cançó.

d’altra banda, fins al 21 de desembre, el local de l’entitat esta-
rà obert perquè qui vulgui pugui apropar-s’hi a cedir aliments 
que també es destinaran a col·laborar amb via Solidària.

Recollida d’aliments per les cases

Tarda
DS 21

DS 21

DESEMBRE
Habitatges de Castellar

Organitza: Colònies i Esplai Xiribec

l’associació de comerciants Comerç Castellar us convida a 
fer cagar el tió tot jugant en família! a més, durant la tarda, 
s’han programat les següents activitats:

17.00 h: Xocolatada
17.30 h: “Neven Nadales”, a càrrec del Cor de la Nit i Espaiart
18.15 h: actuació dels Castellers de Castellar Capgirats
19.00 h: Sorteig de paneres gentilesa dels comerços associats

Grup de Teatre TAC

Cesc & Montse

Cagatió gegant

Conte de Nadal (Charles Dickens)

Sessions de Quinto

Per sobre l’aigua

Organitza: Comerç Castellar

16.30 h
plaça d’El mirador (en cas 
de mal temps, Espai Tolrà)

21.30 h
auditori municipal miquel pont

adaptació de Núria Grao de la novel·la de l’escriptor anglès 
Charles dickens (1983). Scrooge és un home avar i garrepa 
que no celebra el Nadal. porta una vida solitària i és addicte 
al treball. la nit de Nadal, rep la visita del fantasma del seu 
antic soci, Jacob marley, que l’avisa que tindrà la visita de 
tres esperits del Nadal. aquesta serà la seva darrera opor-
tunitat de salvar-se.

vine a gaudir d’alguna (o de totes) de les sessions de quinto 
que, com és tradició, programa cada Nadal la penya Solera 
barcelonista de Castellar. Tens 10 oportunitats!

l’actriu montse Germán i el músic Cesc fusionen les seves 
veus i presenten “per Sobre l’aigua”. Es tracta d’un recull 
de temes dels Cd de Cesc Esplín atmosfèric, vai com vai, i 
de nous temes inèdits fins al moment, inclosos en el proper 
Cd en elèctric. les cançons, en format acústic, embolcallen 
el públic en diferents atmosferes, en sensacions i emocions, 
íntimes, nostàlgiques, romàntiques…

18.00 h

19.00 h

19.00 h

12.00 h

DS 21 • 28

21 • 22 • 25
26 • 28 • 29

1 • 4 • 6 • 11

DG 22 • 29
DESEMBRE
ateneu, Sala de petit Format

DESEMBRE i GENER
Carrer molí, 1

Preu: adults, 3 €; infants, 2 €

Organitza: Grup de Teatre TaC

Organitza: penya Solera barcelonista

Preu:
entrada general, 10 €; joves, jubilats 
i posseïdors del carnet la Xarxa de 
biblioteques de Catalunya, 7,5 €

Organitza: ajuntament

ESPECIAL NADAL
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Fira d’artesania durant 
els dies d’escenificació

1a Mostra de Pessebres 
Vivents de Catalunya al 
Poble Espanyol

Pessebres
a Sant Feliu del Racó

4t Pessebre Vivent de Sant Feliu

des que fa uns 30 anys una colla d’amics va co-
mençar a fer pessebres (amb un toc personal), 
Sant Feliu del Racó manté viva aquesta tradició. 
Enguany, l’exposició comptarà amb una desena 
de diorames.

a més, els més petits podran jugar, per segon any 
consecutiu, al joc “On està el caganer?”, que con-
sisteix a trobar els diferents objectes amagats a 
cada pessebre. El guanyador es coneixerà l’últim 
dia i s’emportarà un regal sorpresa.

El pessebre vivent de Sant Feliu aposta enguany per una 
tornada als orígens, reduint espai i compactant els dife-
rents quadres visuals. la majoria d’escenes faran referèn-
cia al món dels oficis, excepte el naixement i els pastors.

l’esdeveniment és possible gràcies a la participació 
dels figurants (gairebé tots els habitants de Sant Feliu 
del Racó), la cessió d’espais per part de la parròquia, 
la col·laboració en vestuari per part de l’ETC, la col-
laboració logística de l’ajuntament de Castellar, les 
aportacions de comerços de la vila que enriqueixen la 
panera que se sorteja i tots els col·laboradors anònims 
que hi contribueixen.

des de la seva primera edició, l’any 2010, l’increment gra-
dual del ressò del pessebre vivent ha anat traspassant 
l’àmbit geogràfic més proper, consolidant l’any passat 
una implantació d’àmbit comarcal.

l’associació d’artesans del vallès 
oferirà una fira d’artesania que ro-
mandrà oberta, els dies d’escenifica-
ció, fins a les 22 h aproximadament 
a la pl. del dr. puig. la fira formarà 
part de l’últim entreteniment dins el 
recorregut dels visitants.

d’altra banda, amb l’objectiu d’am-
pliar l’oferta derivada de la visita a 
Sant Feliu del Racó durant els dies 
de pessebre vivent, hi ha prevista 
una posada en escena dels caste-
llers de Castellar del vallès.

Fruit de la col·laboració amb l’as-
sociació Catalana de pessebres 
vivents, Sant Feliu del Racó parti-
ciparà, amb tres poblacions cata-
lanes més, en la 1a mostra de pes-
sebres vivents de Catalunya que 
acollirà el poble Espanyol durant 
els dies de Nadal. la data prevista 
per a l’escenificació dels Roquerols 
és el 4 de gener.

18.00 a 20.30 h

19.00 a 20.30 h

DESEMBRE
Sant Feliu del Racó

12.00 a 14.00 h

12.00 a 14.00 h
18.00 a 20.30 h

22 • 1 • 6

25 • 26 • 29

31 • 5

25 • 26 • 28
29 • 4 • 11 • 12

DESEMBRE i GENER
“Ca la pepeta”
(plaça del dr. puig, 2)

Inauguració:
diumenge, 22 desembre, 12 h
inclou refrigeri per a tothom

Preu: entrada gratuïta

Organitza: Grup pessebrista de 
Sant Feliu del Racó

Organitza:
associació de veïns
de Sant Feliu del Racó

ESPECIAL NADAL
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durant tot el matí, el pavelló de puigverd acollirà diferents 
partits de bàsquet que s’obriran amb el memorial parcerisa 
(júnior masculí) a les 9 h. a continuació (10.30 h) tindrà lloc 
el torneig sènior femení vila de Castellar. al migdia es presen-
taran tots els equips del club, i el punt i final de la jornada el 
posarà el torneig sènior masculí vila de Castellar. (12.30 h)

Memorial Parcerisa
i torneig Vila de Castellar9.00 h

DG 22
DESEMBRE
pavelló puigverd

Organitza: Club bàsquet Castellar

Tres dies abans de Nadal, Racó Esports rep la visita del Tió. 
així, tots els nens i nenes que ho desitgin tindran l’oportunitat 
de provar sort i veure si el tió els dóna alguna sorpresa. 

Any: 2012
Durada: 75 min.
versió original subtitulada en castellà

Jung. dibuixant. 42 anys segons el registre. prefereix pensar 
que va néixer el dia que, amb 5 anys, un policia el va trobar 
perdut pels carrers de Seül. Era un dels 200.000 coreans 
abandonats que després serien adoptats per famílies d’ar-
reu del món. ara, superada la quarantena, decideix retornar 
a Corea del Sud per primera vegada.

El concert començarà amb l’actuació del Cor Sant Esteve, 
amb les intervencions del cor de petits i del cor de mitjans, 
dirigits per marta brossa, i del cor de grans, sota la direcció 
de Jaume Sala. Enguany, a més, el Cor Sant Esteve presen-
ta un nou cor format per noies de 18 a 25 anys, dirigit també 
per Jaume Sala. El repertori d’aquests grups estarà format 
per cançons d’arreu, des de la tradició catalana fins als es-
pirituals negres. a continuació, la Coral Xiribec, dirigida per 
andreu brunat, oferirà un repertori força variat. El concert 
finalitzarà amb tres nadales que cantaran de forma conjun-
ta tots els cors participants.
Cal recordar que el Cor Sant Esteve també actuarà durant les 
festes a l’Obra Social benèfica i altres residències de la vila.

Espectacle de dansa amb alumnes de l’Escola de dansa parc 
amb la participació de ballarins convidats.

Amb el Cor Sant Esteve i Coral Xiribec

Alumnes de l’Escola Dansa Parc i convidats

El documental del mes

El tió del Racó

Concert de Nadal

Dansa de Gala

Approved for adoption

Organitza: Racó Esports

Organitza: zona dansa i ajuntament

Organitza:
Cor Sant Esteve i Coral Xiribec

11.00 h
Racó Esports

19.30 h
Cal Calissó

18.30 h
auditori municipal miquel pont

18.30 h
Església de Sant Esteve

Preu:
consumició mínima obligatòria

Organitza: Cal Gorina

ESPECIAL NADAL
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17.00 h

21.30 h

DL 23

DV 27

DESEMBRE
auditori municipal miquel pont

DESEMBRE
auditori municipal miquel pont

Preu: 3 €

Organitza: ajuntament

Any: 2013  ·  Durada: 93 min.  ·  versió doblada

ambientada en un món màgic medieval amb què els infants con-
tinuen somiant, aquesta és una història emocionant que parla de 
la constància amb la qual un noi persegueix el seu propi somni: 
convertir-se en cavaller. una aventura plena d’emoció, acció i 
diversió on s’entremesclen l’amistat, l’honor i el valor.

Any: 1961
Durada: 151 min.
versió original subtitulada en castellà

dues bandes de carrer (els porto-riquenys “sharks” i els 
“jets”, d’ascendència europea”), es disputen l’hegemonia 
del barri marginal West Side de Nova York. El cap dels pri-
mers, en bernat, viu amb la seva germana maria, que acaba 
d’arribar a la ciutat. una nit, en un ball, coincideixen els dos 
grups i té lloc una violenta baralla.

Cinema familiar

Un Nadal de musical

Roger Oller

Justin y la espada del valor

West Side Story

Enchanté

El petit mag canvia de nom i, amb aquestes dues actuaci-
ons, vol aprofitar per fer-ho oficial aquest Nadal a casa seva, 
on ha pogut créixer com a mag durant la seva trajectòria. El 
seu nou nom encara no és oficial, però ja podem començar 
a fer ressò d’aquest canvi! Tornar a oferir aquest espectacle 
a Castellar dos anys després de la seva estrena és una bona 
idea que pot servir com a regal per anar a l’auditori a gaudir 
en família i viure un Nadal màgic! producció de la Cia. El petit 
mag interpretada per Roger Oller i Carla Capellas.

19.00 h

DC 25
DJ 26
DESEMBRE
auditori municipal miquel pont

Preu: 5 €

Organitza: Roger Oller
Col·labora: ajuntament

Preu:
4 € general; 3 € col·lectius amb 
descompte; 2 € socis CCCv

Organitza: ajuntament

ESPECIAL NADAL
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Com és habitual cada 28 de desembre, dia dels innocents, 
l’Esplai Sargantana organitza diverses propostes adreçades 
als infants. Enguany no hi faltaran els tallers i els jocs, i també 
hi serà present un grup d’animació. a més, hi haurà xocolata 
amb melindros. El preu de l’esmorzar serà la voluntat. la re-
captació es destinarà al projecte “un orfe, un amic”.

les persones que vulguin donar sang i participar així d’aquest 
acte solidari que beneficia el conjunt de la ciutadania, podran 
fer-ho diumenge 29 de desembre a Castellar. 

Festa de la llufa

Vine a donar sang

10.00 a 13.00 h

9.30 a 13.30 h

DS 28

DG 29

DESEMBRE
plaça del mercat

DESEMBRE
local del CEC (c. Colom, s/n)

Organitza: Esplai Sargantana

Organitza: banc de Sang i Teixits

18.00 h

21.30 h
DS 28
DG 29
DESEMBRE
auditori municipal miquel pont

Any: 2012
Durada: 152 min.
versió original subtitulada en castellà

l’expresidiari Jean valjean és perseguit durant dècades pel 
despietat policia Javert. quan valjean decideix fer-se càrrec 
de Cosette, la filla petita de Fantine, les seves idees canvia-
ran per sempre. adaptació del musical basat en la novel·la 
homònima de víctor Hugo.

Un Nadal de musical

A càrrec d’Espaiart

Los miserables

Conte de Nadal (Charles Dickens)

Preu:
4 € general; 3 € col·lectius amb 
descompte; 2 € socis CCCv

Organitza: ajuntament

Preu: 5 €

Organitza: Espaiart i ajuntament

Els nens i nenes de Castellar podran lliurar en mà a l’ambai-
xador reial les cartes adreçades als Reis mags d’Orient. l’ac-
te començarà amb un esmorzar popular, gentilesa de Cast-
net, que precedirà l’arribada de l’ambaixador a les 11 h.

les Corals musicorum i El Cor de la Nit van enregistrar el 
passat novembre el disc 2n volum de la col·lecció “quatre de 
Cors Nadales”. la proposta es vincula a les festes de Nadal 
amb la interpretació del Conte de Nadal de Charles dickens, 
amb música de paul Williams, alan menken, John debney i 
danny Elfmant i amb la participació de les veus del Cor de la 
Nit i les Corals musicorum. per a la narració del conte s’ha 
comptat amb la participació de Xavi Fernández i, per als ar-
ranjaments i la interpretació musical, amb el pianista i com-
positor Xavier Torras. Tot plegat, dirigit per Sònia Gatell, que 
és també directora dels cors i d’Espaiart.

Arribada de l’Ambaixador dels Reis

Organitza: Grup il·lusió

10.30 h
Sala blava de l’Espai Tolrà

12.00 h
auditori municipal miquel pont

ESPECIAL NADAL
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17.00 a 20.00 h

11.00 a 13.30 h

DJ 02 • DV 03

DS 04

GENER
auditori municipal miquel pont

Organitza: mercat municipal

17.00 h

18.00 h

DL 30

DT 31

DESEMBRE
auditori municipal miquel pont

DESEMBRE
pistes d’atletisme

Preu: 3 €

Organitza: ajuntament

Organitza:
Esport,
Cooperació i acció (ESCOaC)
i Club atlètic Castellar

Any: 2013  ·  Durada: 149 min.  ·  versió doblada

adaptació de les aventures de l’heroi del serial readiofònic del ma-
teix títol. un grup de Rangers de Texas pateix l’atac d’una banda 
de malfactors. un indi anomenat Toro en troba l’únic supervivent, 
el llanero Solitario. des de llavors, l’heroi, el seu cavall i el seu nou 
ajudant Toro recorren l’estat per venjar-se dels malfactors.

El patge Reial s’aproparà durant aquests dies al mercat 
municipal per recollir les cartes dels infants adreçades a 
Ses majestats els Reis mags d’Orient. No oblideu portar-
hi la vostra!

aquesta prova té un recorregut d’uns 5 km, que transcor-
ren per un circuit habilitat entre les pistes d’atletisme i el 
parc de Colobrers.

les inscripcions per participar-hi es podran fer el mateix dia 
de la cursa a partir de les 17 h a les pistes d’atletisme. l’únic 
requisit per poder córrer és que cada participant aporti 2 kg 
d’aliments (pasta, conserves, etc.) o productes d’higiene 
personal que, com l’any passat, es destinaran a famílies ne-
cessitades del municipi.

Cinema familiar
El llanero solitario

El Patge Reial al Mercat

4t Cros de Sant Silvestre Solidari

dEl 13 al 19 dE dESEmbRE dE 2013 17
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17.00 h

21.30 h

21.30 h

DJ 02

DS 04

DV 03

Preu: 3 €

Organitza: ajuntament

GENER
auditori municipal miquel pont

GENER
auditori municipal miquel pont

GENER
auditori municipal miquel pont

Any: 2013 · Durada: 105 min. · versió doblada al català

El malvat Gargamel crea una parella de criatures trapelles inspirada 
en els barrufets amb la intenció de controlar la totpoderosa i màgi-
ca essència barrufeta. però quan descobreix que només un secret 
que coneix la barrufeta pot transformar els dolents en veritables 
barrufets, Gargamel segresta la barrufeta i la porta a parís.

Any: 1998 · Durada: 120 min. · v. O. subtitulada en castellà

Narra la vida d’una comunitat de gats comuns que un cop 
l’any, de nit, s’escapen de casa i es reuneixen en un aboca-
dor del barri a esperar l’arribada del seu líder, el vell Old deu-
teronomy. Ell és l’encarregat, cada any, de dir el nom del felí 
que se’n va a passar una nova vida al Heaviside layer, una 
espècie de paradís per als gats.

la formació actual del grup està integrada pel percussionista cubà 
Humberto Carrero, el pianista andrés Gil, Gabriel Gómez (Gaby 
drummer) a la bateria i el baxista Toni Sánchez. a més, dejazzvu 
comptarà amb la col·laboració especial de l’artista convidat Jimmy 
Jenks al saxo. El repertori estarà basat en temes de jazz, defugint, 
però, del tractament habitual dels mateixos estàndards. Els temes 
que es podran escoltar aniran des del “latin jazz” al “Shuffle blues”, 
passant per algun bossa-nova, funk, jazz-rock, swing, etc.

un torneig obert a esportistes de totes les edats. Totes les 
categories seran mixtes, excepte les sènior. Hi haurà obse-
qui per a tots els participants i premis als dos primers clas-
sificats de cada categoria. inscripcions a l’a/e. info@mou-
tealescola.cat.

Horaris: 
Dijous 2: infantils (de 16 a 19 h) i veterans (de 20 a 23 h)

Divendres 3: Cadets (de 16 a 19 h)
                            i sèniors masculins (de 20 a 23 h)
Dissabte 4:   barrufets –p4/p5– i prebenjamins –1r/2n–  
(de 19 a 15 h), alevins (de 15 a 18 h), juvenils i sèniors feme-
ní –més de 16 anys– (de 18 a 00 h)

Diumenge 5: benjamins (de 10 a 14 h)

Cinema familiar

Un Nadal de musical

Concert de jazz

Els Barrufets 2

Cats

Dejazzvu

Torneig de Nadal Indoor 3x3

16.00 a 23.00 h

9.00 a 00.00 h

10.00 a 14.00 h

DJ 02 • DV 03

DS 04

DG 05

GENER
pavelló dani pedrosa

Organitza: mou-te a l’Escola

Preu: general, 10 €;
col·lectius amb descompte; 7,5 €

Organitza: ajuntament

Preu:
4 € general; 3 € col·lectius amb 
descompte; 2 € socis CCCv

Organitza: ajuntament
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Edifici El Mirador
Tots els serveis d’El mirador tancaran els dies 24 i 31 de desem-
bre i dies festius.

Resta de dies:
Servei d’Atenció Ciutadana (El Mirador) 
Fins al 20 de desembre, de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h
i de dimarts a dijous de 8.30 a 19 h 
del 23 de desembre al 3 de gener, dilluns i divendres de 8.30 a 
14.30 h i de dimarts a dijous de 8.30 a 15 h

Recepció i servei telefònic (937 144 040)
de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Recepció El Mirador 
Fins al 20 de desembre i a partir del 2 de gener, de dilluns a
divendres, de 14 a 20.30 h
Tancat del 23 al 31 de desembre

Opensurf
del 20 de desembre al 7 de gener, de 9 a 14 h

Oficina Local d’Habitatge 
Tancat 24, 30 i 31 de desembre i dies festius 
Resta de dies, horari habitual: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Servei de Recaptació:
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h

Servei de SOREA:
de dilluns a divendres, de 9 a 13 h, i dijous de 16 a 19 h

Servei de Català: Fins al 20 de desembre i a partir del 7 de 
gener, obert dilluns, d’11.00 a 13.00 h i de 17.00 a 19.00 h i
de dimarts a dijous, d’11.00 a 13.00 h
Tancat del 21 de desembre al 6 de gener (ambdós inclosos). 

Mercat municipal

El mercat romandrà obert els dies 24 i 31 de desembre,
però en horari de 9 a 19 h.

Biblioteca Municipal Antoni Tort

Estarà tancada els diumenges, festius, el dimarts 24 de desem-
bre i del 29 de desembre al 6 de gener (ambdós inclosos). Resta 
de dies, horari habitual. No hi haurà servei de sala d’estudi del 20 
de desembre al 6 de gener (ambdós inclosos)

Casal Catalunya
Casal d’avis de la Plaça Major

Tancaran els dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener.
Els dies 24 i 31 de desembre tancaran a les 17 h.

Deixalleria municipal

Tancarà els dies 25 i 26 de desembre 1 i 6 de gener.
la resta de dies, l’horari  d’atenció al públic serà de dimarts a
divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 18.30 h, dissabtes, de 10 a 14 h,
i diumenges, de 9 a 14 h. dilluns tancat.

Arxiu municipal

Tancat del 30 de desembre al 6 de gener.  
Resta de dies, horari habitual: obert dimarts i dijous, de 9 a 14 h.

Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació (Cal botafoc)

- Tancat el 24 i 31 de desembre i dies festius
- Resta de dies, horari habitual del Servei, de 8 a 15 h,
   i d’atenció directa al Club de la Feina, de 9 a 12 h.

Ludoteca Municipal Les 3 Moreres

Oberta els dies 21, 23, 27 i 30 de desembre,
i 2 i 3 de gener, de 17.30 a 19.30 h.
Els dissabtes 28 de desembre i 4 de gener romandrà tancada.
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El mercat municipal vol premiar la confian-
ça i la fidelitat dels compradors amb el sor-
teig de 40 espatlles de pernil i 30 miralls de 
tocador. per participar-hi, cal realitzar al-
guna compra fins al 21 de desembre i em-
plenar la butlleta que serà facilitada amb 
cada compra a les parades Rosa dels alps, 
Carnisseria Casé, Cárnicas merche, prat-
Torras, Carme pi, O’pan, bona Teca, vila-
borrull i El Racó del mercat.

l’Oficina municipal d’informació al Con-
sumidor (OmiC) ha editat, amb el suport 
de la diputació de barcelona, 400 calen-
daris de sobretaula que es podran trobar 
a El mirador a partir del 16 de desembre. 
Se’n repartiran, gratuïtament, fins a fina-
litzar existències.

alguns dels espais de Ràdio Castellar 
ofereixen una programació especial 
aquests dies:

Magazín Dotze: especials en la seva 
franja horària de dilluns a divendres a 
partir de les 12 h

Les Nits de Castellar: especial amb 
música, poemes i altres continguts na-
dalencs els dies festius

Emissió en diferit del Concert de Nadal 
de les Corals Sant Esteve i Xiribec: es 
podrà escoltar els dies de Nadal i Sant 
Esteve a les 13 i a les 20 h, i els dies de 
Cap d’any i Reis. També a través del ser-
vei de Ràdio a la Carta de l’emissora al 
portal lactual.cat.

a més, les tardes dels dies festius del 
Nadal s’emetrà un programa especial 
de música nadalenca.

durant totes les festes de Nadal pots gau-
dir dels aparadors dels comerços que 
s’han presentat al 44è concurs d’apara-
dors de Nadal:

Arc Tintoreria
(ctra. de Sentmenat, 116 8a)

Brodats Mariona
(c. Catalunya, 7a)

Forn de pa Grané
(c. montcada, 26)

Forn Viñas
(c. prat de la Riba, 38)

Garden Dicoma
(ctra. Sentmenat, km. 28,2)

La Jijonenca de Castellar
(c. Hospital, 22) 

Luque & Luque
(c. Sala boadella, 10)

Regal Artesanal
(c. major, 17)

d’altra banda, en els propers dies el SaC 
(El mirador), l’Espai Tolrà, el Casal Cata-
lunya, el Casal d’avis de la pl. major i la bi-
blioteca municipal antoni Tort disposaran 
d’un total de 3.000 calendaris de paret 
que també es repartiran gratuïtament 
fins a finalitzar existències. Editats per 
ielou Comunicació, amb la col·laboració 
de l’ajuntament, aquests calendaris com-
binen imatges establiments comercials 
de la vila i de productes de proximitat.

DESEMBRE · mercat municipal

DS 21 DL 16

DS 21

DS 28

CAMPANYA FINS AL A PARTIR DEL DURANT TOTES LES FESTES DURANT TOTES LES FESTES

SORTEIG

LLIURAMENT DE PREMIS

9.00 a 21.00 h

DESEMBRE
diferents espais

DIFERENTS ESPAIS

12.00 h

12.00 h

Sortejos de
pernils i miralls

Calendaris de 2014

Programació de Nadal 
de Ràdio Castellar

Concurs d’aparadors
Calendari OMIC

Calendari “A Castellar,
productes de proximitat”

Organitza:
Cambra de Comerç de Sabadell,
ajuntament de Castellar i
Comerç Castellar
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Els infants de 3 a 12 anys podran gaudir durant les vacances 
de Nadal d’activitats de joc lliure i d’activitats dirigides (psi-
comotricitat, jocs de taula, de carrer, etc.) proposades per la 
ludoteca municipal les 3 moreres. També hi poden partici-
par les famílies amb infants de 0 a 12 anys. les inscripcions 
es formalitzaran en el moment d’iniciar l’activitat.

aprendrem jocs de taula on l’estratègia, l’enginy i l’habi-
litat mental es posaran en joc. vine amb els teus amics o 
amb algú de la família. pares, mares, a vosaltres també us 
pot agradar!

porta d’una a tres joguines de casa que ja no utilitzis habitu-
alment i escull alguna de les que trobaràs exposades a la lu-
doteca. Cal tenir en compte que les joguines que s’hi portin 
hauran d’estar en bones condicions d’higiene i seguretat.

una nova edició del Casal d’hivern per a tots els petits i joves. 
7 dies d’activitat, diversió i esport. per inscriure-t’hi o rebre 
informació contacta amb el Casino del Racó (carrer brutau, 
19 Sant Feliu del Racó, telèfon 93 714 36 39, adreça electrò-
nica: racoesports@gmail.com)

Casal adreçat a infants de p4, p5 i educació primària, a més 
de la colla de nois i noies de 12 a 14 anys. Enguany, la temà-
tica és viure les festes i tradicions nadalenques, com els ca-
ganers, els Sants innocents, les figures del pessebre, l’ho-
me dels nassos, etc. dins el poble i entorns.

mantenint l’horari habitual, via Solidària-Cáritas continua 
col·laborant aquest mes de desembre amb les persones més 
necessitades de la vila. Tothom que s’hi vulgui afegir pot 
adreçar-se al local de l’entitat i portar-hi joguines, productes 
de neteja personal i de la llar i aliments envasats (que no es-
tiguin propers a la data de caducitat). També es poden por-
tar productes  a l’església, durant les celebracions eclesiàs-
tiques. Cal recordar que a Castellar hi ha 165 famílies (600 
usuaris) de via Solidària-Cáritas.

Ludoteca oberta per vacances

Tardes de joc d’estratègia

Intercanvi de joguines

Casal d’hivern per a petits i joves

Casal de Nadal

Recollida d’aliments, joguines
i altres productes

17.00 a 19.30 h

10.00 a 13.30 h
(acollida de 9.00 a 10.00 h)

local de Colònies i Esplai
(passeig Tolrà, 18)

17.00 a 19.30 h

DL a DV, de 17.00 a 19.30 h

DJ de 17.00 a 19.00 h

DS de 10.00 a 12.00 h

DS 24 i 31 DE DESEMBRE
DS 11 DE GENER,
d’11.00 a 13.30 h

(excepte festius)
Racó Esports

c. de l’Església, 16

23 • 27 • 30
02 • 03

27 • 30 • 31
02 • 03

23 • 30

DESEMBRE · GENER

DESEMBRE · GENER

DESEMBRE

Preu: 7€ tarda (infants sols i
famílies amb un mínim d’un adult)

Organitza: ludoteca

Preu:
30 € tots els dies (esmorzar inclòs);
7 € infant i dia; 2 € dia acollida

Organitza: Colònies i Espali Xiribec

Preu: gratuït

Organitza: ludoteca

Preu: gratuït

Organitza: ludoteca

Organitza: Racó Esports

Organitza: via Solidària-Cáritas

11

23
03

FINS A L’

DEL

AL

TOTS ELS DIJOUS 
I DISSABTES

DE GENER

DE DESEMBRE

DE GENER



17.00 h
DG 05

Organitza: Grup il·lusió

GENER

melcior, Gaspar i baltasar recorreran els carrers de Castellar 
per 40è any consecutiu per portar regals als infants de la vila. 
durant el seu recorregut, repartiran 1.000 quilos de caramels 
sense gluten entre els nens i nenes que els vulguin seguir.

a més de les seves tres carrosses, n’hi haurà una per a l’am-
baixador, que recollirà les cartes de “darrera hora”, una altra 
que portarà una màquina de carbó i una tercera que portarà 
una fada. Completaran la comitiva la banda de majorettes i 
diversos vehicles d’acompanyament. 

Aturades:

Pl. Francesc Macià: els Reis adoraran el 28è pessebre vi-
vent ambientat per Colònies i Esplai Xiribec, una iniciativa 
que s’organitza des de 1986 per tal de rendir homenatge a 
l’infant nounat.

Jardins del Palau Tolrà: l’alcalde de Castellar, ignasi Gimé-
nez, cedirà a melcior, Gaspar i baltasar la clau de la vila per-
què puguin entrar a totes les llars de Castellar.

Recorregut:

Espai Tolrà, c. portugal, pedrissos, lleida, av. St. Esteve, c. 
Santiago Rusiñol, pg. Tolrà (parada per a l’adoració al pesse-
bre vivent de Colònies i Esplai Xiribec a la pl. Francesc macià), 
c. Gral. boadella, c. major, pl. Calissó, passeig, c. pedrissos, 
portugal i Espai Tolrà.

Totes aquelles famílies que desitgin que un dels tres Reis 
mags d’Orient visiti en persona el seu domicili la Nit de Reis, 
poden contactar amb el Grup il·lusió al telèfon 937146744 
per tal que des d’allà s’organitzin les agendes de Ses majes-
tats. Habitualment, melcior, Gaspar i baltasar realitzen unes 
40 visites cada any a Castellar la vigília de Reis.

per quart any consecutiu, l’associació de veïns del Racó con-
tacta amb els Reis mags perquè diumenge 5 de gener (c. Ca-
rena, 6, de 20.30 a 22 h) lliurin personalment els regals als 
infants de les famílies que així ho desitgin. així, cal contactar 
amb l’associació a l’a/e. info@associacioveinselraco.cat

Cavalcada de Reis

Els Reis Mags a casa...

... i també a l’ermita

No oblideu portar
les cartes
als Ambaixadors!

10.30 h
DG 29

DESEMBRE
Sala blava de l’Espai Tolrà

GENER
mercat municipal

DJ 02 • DV 03

DS 04
17.00 a 20.00 h

11.00 a 13.30 h
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