
Nits d’estiu
·2019·

Castellar del Vallès



Nits d’estiu\02publicitat
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Diferents entitats s’han unit per celebrar la 
revetlla de Sant Joan a la plaça d’El Mirador. 
Les propostes començaran a les 20 h amb 
l’arribada de la Flama del Canigó. L’acte 
inclourà la recepció de la Flama, parlaments, 
la lectura del missatge de la Flama, ballades 
de Gitanes i actuació dels Castellers. 

A les 22 h s’encendrà la foguera de Sant Joan 
i es repartirà coca i cava de manera gratuïta. 

Focs de Sant Joan i arribada 
de la Flama del Canigó 

Diumenge 23 de juny
A partir de les 20 h
Pl. d’El Mirador

Organització: Assemblea.cat, Ball 
de Gitanes, Castellers de Castellar, 
Club Atlètic Castellar, Centre Ex-
cursionista de Castellar, CAL
Amb el suport de l’Ajuntament

Sant Joan 2019 a Can Carner 

Dissabte 22 de juny

23.00 h – C. Can Carner
Ball popular amb DJ R.C.
 
 
Diumenge 23 de juny

09.00 h – Pl. de Pompeu Fabra
Petanca
Premi als tres primers

10.00 h – Pl. Sant Joan
Xocolatada
Gentilesa del Bar Can Mariano

11.00 h – Local social
Concursos infantils de dibuix i de fang

12.00 h – Pl. Sant Joan
Exhibició dels Castellers de Castellar

13.30 h – Local social
Vermut popular

23.30 h – C. Can Carner
Revetlla popular amb l’Orquestra Potoma

Del 22 a 24 de juny
Diferents horaris
Can Carner

Organització:
Associació de Veïns de Can Carner

Dilluns 24 de juny

12.00 h – C. Can Carner
Festa Holi

13.00 h – C. Can Carner
Bany d’escuma

19.30 h
Taller de rumbes i, 
a continuació, sevillanes

21.00 h – C. Can Carner
Sopar popular

22.00 h – C. Can Carner
Cantada d’havaneres 
amb el grup La Mar Blava
Hi haurà rom cremat



04concerts / fira Nits d’estiu\

Casterockfest

Divendres 
5, 12, 19 i 26 de juliol
20.30 h
Pl. de Cal Calissó

Organització: 
El Calissó d’en Roca

El Calissó d’en Roca organitza els divendres de juliol el 
cicle de concerts Casterockfest, una proposta que tindrà 
lloc a la plaça de Cal Calissó i que inclourà actuacions de 
diversos grups que compten entre els seus components 
amb almenys un membre castellarenc.

Els concerts començaran a les 20.30 hores i inclouran 
dues actuacions cada setmana:

D’altra banda, diumenge 30 de juny, també a la plaça de Cal Calissó, 
s’ha programat un concert de PiK a l’hora del vermut a les 12.30 h.

· Divendres 05 · 20.30 h: Els visitants i Firewood

· Divendres 12 · 20.30 h: banda per confirmar i Pöker

· Divendres 19 · 20.30 h: Walking to the Bar i Rootoons

· Divendres 26 · 20.30 h: Ginys i Extraperlas

Per quart any consecutiu, l’Ajuntament de Castellar 
s’adhereix a la proposta Liceu a la fresca, que suposarà 
la projecció, a través de pantalla gegant, d’una òpera 
representada al Gran Teatre del Liceu. Enguany, la 
producció és Tosca, una òpera en tres actes de Giacomo 
Puccini sobre un llibret italià de Luigi Illica i Giuseppe 
Giacosa, basat en el drama La Tosca. Es va estrenar a 
Roma el gener de 1900. 

L’acció de l’òpera ens situa a la Roma de 1800, poc 
després del final de la República Romana (1798-1799) 
que, durant un temps breu, va eliminar els privilegis 
eclesials i va recloure el papa Pius VI a un monestir 
de la Toscana, després de la dissolució dels Estats 
Pontificis a benefici del Directori i com a estat satèl·lit de 
la França napoleònica. Tanmateix, la campanya italiana 
de Napoleó seguia imparable i en el moment d’iniciar-
se l’òpera s’està produint la batalla de Marengo a 
Alessandria, Piemont, el 14 de juny de 1800. La contesa, 
en un primer moment favorable al bàndol austríac, 
acabaria amb la retirada del general Michael von Melas i 
amb la victòria de l’exèrcit de Bonaparte.

Liceu a la fresca: 
Tosca 
Divendres 28 de juny
22.00 h
Jardins del Palau Tolrà

Organització: 
Ajuntament i Fundació Liceu

3a Nit 
embruixada 

Dissabte 29 de juny
De 19 a 00 h
Jardins del Palau Tolrà

Organització: Comerç Castellar
Hi col·laboren: Ajuntament, 
Diputació de Barcelona i 
Generalitat de Catalunya

Activitats programades:

19.00 h
Inici de la fira
De 19.00 a 21.00 h
Taller de manualitats per 
a nens i nenes
De 20.30 a 21.30 h
Actuació musical, amb M. Davis
De 21.00 a 23.00 h
Grafologia
De 21.00 a 00.00 h
Tarot

En aquesta fira, que enguany coincideix amb l’inici de 
les rebaixes, s’hi podran trobar productes i serveis 
relacionats amb l’artesania, la confecció i els productes 
naturals. Tot, combinat amb una nit de temàtica 
esotèrica que comptarà amb professionals que 
oferiran lectura de les cartes del tarot i interpretació de 
signatures (grafologia). Paral·lelament s’oferiran alguns 
tallers infantils i hi haurà una zona de degustació on 
poder sopar.



TAPES
MÚSICA 
AIGUA
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Programa d’activitats:

Divendres 5 de juliol

19.30 h – Espectacle itinerant
Inauguració a càrrec de Balkan 
Paradise Orchestra
Integrada per deu dones instrumentistes 
de vent i percussió, la BPO esdevé una 
fanfàrria inusual, original i explosiva. Un 
laboratori de sons, ritmes i tradicions 
que regala espectacle.
Recorregut: pl. del Mercat, c. de Sala 
Boadella, c. de Santa Perpètua, c. de 
Prat de la Riba i pl. de Catalunya

De 20.00 a 00.00 h
Estands de degustació

21.30 h
Dansa tradicional amb Guzel Chulman 
(Perm, Rússia)
Guzel Chulman és un grup de dansa 
tàrtara format per joves de 16 a 25 anys. 
La gran tradició folklòrica de la zona de 
Perm fa que portin a terme composicions 
coreogràfiques molt riques.

23.00 h
Concert de rumba amb Los Sobrinos
Amics d’infància, compares i germans, la 
seva rumba s’ha gestat en celebracions 
de prometatge i casaments gitanos, 
convencions i concerts. Rumba catalana 
pura i autèntica.

Dissabte 6 de juliol

De 20.00 a 00.00 h
Estands de degustació

21.00 h
Emoriô, percussió, energia i amor amb 
Sound de Secà
Sound de Secà és un grup de percussió 
de 17 intèrprets que provoquen un 
viatge emocional més enllà de la música 
mitjançant el ritme, el moviment, les 
melodies i la interacció amb el públic.

23.00 h
Concert amb la Castellar Swing Band
La Castellar Swing Band tancarà el Tast 
d’Estiu 2019 amb un concert de música 
swing que inclourà un repertori ben variat.

Segona edició d’aquest esdeveniment que pretén 
fusionar la gastronomia amb la música, el lleure i 
la diversió dels jocs d’aigua. Us convidem a gaudir 
d’aquesta combinació! 

Tast d’Estiu 2019 
Divendres 5 i 
dissabte 6 de juliol
De 20 a 00 h
Pl. de Catalunya

Organització: Ajuntament
Hi col·laboren: Ball de Gitanes de 
Castellar i Castellar Swing Band
Amb el suport de: Generalitat de 
Catalunya i Diputació de Barcelona

Horari d’obertura dels estands 
de degustació:

Divendres 5 i dissabte 6

De 20 a 00 h

Establiments que hi participen: 
Carnisseria Casé, Prat Torras, Pizzeria La 
Volta, La Bona Teca, Mito Sushi Restaurant, 
Andreví Pastissers, El Racó de la Tapa, La 
Posidònia i Bruna Burger & Grill

Informació sobre els preus i pagament dels 
productes a cada estand

Carta de degustació:

Andreví Pastissers
•	Gelats
•	Tiramisú
•	Got	fresc	de	crema	i	fruita
•	Cafès	i	tallats

Bruna Burger & Grill
•	Hamburgueses
•	Cervesa	artesana

Carnisseria Casé
•	Torrades	d’espatlla	ibèrica
•	Entrepà	de	pernil	Duroc
•	Entrepà	de	llonganissa
•	Plat	100	g	d’espatlla	ibèrica
•	Botifarra,	xistorra	i	botifarra	negra	amb		 	
 seques i cansalada (opció de patates xips  
 per a la canalla)
•	Entrecot	de	vedella	de	500	g
•	Mitjana	de	vedella	de	350	g
•	Entrecot	d’Angus	de	500	g
•	Canya	de	cervesa
•	Clara	amb	llimona
•	Refrescs
•	Aigua
•	Copa	de	vi
•	Ampolla	de	vi	d’Artés
•	Copa	de	cava	o	ampolla	de	cava	Brut	Nature

El Racó de la Tapa
•	Fideuades	El	Racó	de	la	Tapa
•	Paperina	de	braves	“El	Racó”
•	Croquetes	especials	de	la	casa
•	Vi
•	Cava
•	Aigua
•	Refrescs

La Bona Teca
•	Croquetes
•	Patates	braves
•	Pintxo	de	truita
•	Fingers de pollastre
•	Refrescs
•	Cervesa
•	Cava

La Posidònia
•	Xupa-xup	de	foie
•	Cucurutxo	de	formatge	de	cabra	i		 	
 tomàquet
•	Vi
•	Sangria

Mito Sushi Restaurant
•	Delícies	japoneses
•	Sake

Pizzeria La Volta
•	Pizza	de	pernil	dolç,	bacó,	tomàquet	i		 	
 mozzarella, amb formatge emmental 
 per sobre
•	Aigua
•	Refrescs
•	Cervesa

Prat Torras
•	Assortit	de	croquetes	Prat	Torras
•	Escalopins	cruixents	amb	formatge		 	
 idiazabal i salsa moustarda
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Open curs de 
bachata i roda 
cubana 
Dimarts 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol
20.30 h
Pl. de Cal Calissó

Organització: 
Ajuntament

Mi Tumbao Sabadell és l’encarregat de dur a terme aquest 
curs totalment gratuït de bachata i roda cubana que se ce-
lebrarà per novena vegada i que enguany canvia d’ubica-
ció i es trasllada a la plaça de Cal Calissó. La proposta, que 
és oberta a tothom, s’adreça tant a totes aquelles perso-
nes que vulguin aprendre aquests balls com a les que vul-
guin perfeccionar-los. 

Juliol Jove

Dimecres 
de cine: 
El corredor 
del laberinto
Basada en la saga literària de James Dashner

Dimecres
3 de juliol

El corredor del laberinto 
(Ciència-ficció, 2014, 113 min, EUA) 
Any 2024. Quan Thomas desperta, és en 
un ascensor i  no recorda qui és. Les por-
tes s’obren i un món estrany apareix da-
vant seu. Hi veu nois de la seva edat que 
comparteixen el mateix estat d’amnèsia. 
Tots estan atrapats en un laberint i hauran 
d’unir forces per escapar. Un món posta-
pocalíptic que els acorralarà i anirà sem-
pre un pas per davant d’ells serà el desa-
fiament que han de passar si volen tornar 
a ser lliures.

Dimecres
10 de juliol

El corredor del laberinto:
Las pruebas
(Ciència-ficció, 2015, 131 min, EUA) 
Thomas i els altres hauran d’enfron-
tar-se al desafiament més gran de les 
seves vides: buscar pistes sobre la mis-
teriosa i poderosa organització CRUEL. 
Aquesta aventura els durà a La Crema-
da, un lloc apocalíptic ple d’obstacles in-
imaginables. Aliats amb membres de la 
Resistència, hauran de descobrir qui són 
els dirigents de la secta i quins són els 
seus plans.

Dimecres 
17 de juliol

La cura mortal
(Ciència-ficció, 2018, 142 min, EUA)
Thomas no pot confiar en CRUEL. L’or-
ganització li va esborrar els records i el 
va tancar al Laberint. Després el va dei-
xar a punt de morir al Desert. I el va sepa-
rar dels Habitants. Ara, CRUEL assegura 
que el temps de les mentides s’ha acabat. 
Amb la informació que va reunir gràcies a 
les Proves, pot avançar en la cura de la Fla-
marada. Però Thomas ha de passar por la 
Prova Final. Sobreviurà? S’hauran acabat 
les mentides? 
O potser la veritat encara serà més terrible...

Dimecres 
3, 10 i 17 de juliol
19.30 h
Auditori Municipal

Organització:
Ajuntament (Castellar Jove)

Entrada gratuïta fins a 
completar aforament
Els responsables de les activitats 
es reserven el dret d’admissió
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La Cobla Sant Jordi, que des del 1997 té el títol 
de “Cobla Ciutat de Barcelona”, atorgat per 
l’Ajuntament de la ciutat, ha manifestat des 
de la seva fundació, el 1983, la voluntat d’aten-
dre específicament la música de concert amb 
la programació reiterada d’obres de referèn-
cia, obres oblidades i música de nova creació. 
La seva discografia comprèn una viutantena 
d’enregistraments de contingut divers. Entre 
els guardons que ha rebut es troben el Premi 
Ciutat de Barcelona de Música 2011, el Premi 
Altaveu 2012 i els Premis Enderrock 2013.

Cobla Sant Jordi - 
Ciutat de Barcelona

Dirigida des del 1992 per Francesc Cassú, la cobla La 
Principal de la Bisbal es va crear el 1888 a La Bisbal 
d’Empordà recollint l’experiència de les cobles més 
antigues. El 1932 va ser escollida cobla oficial de la 
Generalitat de Catalunya, títol que li va ser restituït el 
1978 pel president Josep Tarradellas. El 2014 va rebre 
el Premi Nacional de Cultura i, a més, ha estat guar-
donada en tots els certàmens en què ha pres part, 
entre els quals destaquen els premis obtinguts en els 
concursos de Barcelona (1892, 1909), Girona (1906, 
1912, 1916) i Sant Feliu de Guíxols (1932). El seu ob-
jectiu és dignificar la sardana i la música de cobla al-
hora que intentar augmentar la qualitat cultural del 
país i donar-la a conèixer fora del país. 

Cobla La Principal 
de la Bisbal

La Cobla Marinada, fundada el 1981 a Badalona i 
una de les formacions més actives al món sarda-
nista, destaca per tenir un repertori musical extens, 
incloent peces de compositors emblemàtics de la 
historiografia musical de la cobla i també de com-
positors contemporanis. Paral·lelament, destaca 
per cultivar en tot moment la música per a cobla 
amb la interpretació d’obres de referència i de nova 
composició. La seva discografia compta amb una 
vintena d’enregistraments. Algunes de les seves 
produccions han rebut premis com el Capital de la 
Sardana 2015, el Premi de la Crítica al millor disc 
de l’any 2015 de música clàssica (Premi Enderrock 
2016) i el Premi Capital de la Sardana 2016.

Cobla Marinada

Dijous 4 de juliol
21.30 h
Pl. del Mercat

Organització: 
Ajuntament i ASAC

Dijous 18 de juliol
21.30 h
Pl. del Mercat

Organització: 
Ajuntament i ASAC

Dijous 11 de juliol
21.30 h
Pl. del Mercat

Organització: 
Ajuntament i ASAC

La Cobla Amsterdam (abans Cobla la Principal 
d’Amsterdam) és l’única orquestra sardanista que 
existeix fora de Catalunya. El conjunt va ser fun-
dat el 1987 pel clarinetista Rolf van Kreveld. Avui 
en dia, la Cobla Amsterdam la formen un grup de 
músics professionals en què l’experiència dels 
membres més grans i l’entusiasme juvenil dels 
membres més joves es combinen perfectament. 
A banda del repertori habitual de sardanes, la for-
mació, que el 2007 va rebre la Creu de Sant Jordi, 
incorpora obres noves de músics neerlandesos 
contemporanis entre d’altres, ha versionat el Lli-
bre Vermell de Montserrat amb Egidius Kwartet i 
ha enregistrat música antiga adaptada per a cobla.

Cobla 
d’Amsterdam

Dijous 25 de juliol
21.30 h
Pl. del Mercat

Organització: 
Ajuntament i ASAC
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Dissabte 13 de juliol

Los locos del Cannonball
 
(Comèdia, 1981, 95 min, EUA)
Popular comèdia dels anys vui-
tanta que té com a eix central una 
cursa de cotxes frenètica i que 
reuneix diferents personatges. 
L’objectiu és travessar els Estats 
Units de costa a costa, sense re-
gles ni normes. Els concursants 
faran tot el possible per guanyar 
la competició i utilitzaran tot tipus 
de trucs per deixar fora de com-
bat els seus contrincants.

Dijous 18 de juliol
David Sas

Còmic monologuista amb 8 anys 
d’experiència i més de mil actua-
cions. El seu humor i la seva ener-
gia provoquen un xoc emocional 
que ràpidament provoca les ria-
lles dels assistents.

Dissabte 20 de juliol

La máscara 

(Comèdia, 1994, 101 min, EUA)
Stanley Ipkiss és un treballador de 
banca extremament amable, però 
per desgràcia és un pusil·lànime 
quan s’ha d’enfrontar a algú. Des-
prés d’un dels pitjors dies de la seva 
vida, Stanley troba una màscara que 
representa Loki, un déu de la malícia 
i l’entremaliadura. Quan es col·loca 
la màscara es converteix en una per-
sona completament diferent.

Dissabte 27 de juliol

Resacón en Las Vegas 

(Comèdia, 2009, 100 min, EUA) 
Història d’un comiat de solter des-
marxat en què el nuvi i tres amics 
munten una gran gresca a Las 
Vegas. Com es podia esperar, l’en-
demà tenen una ressaca tan monu-
mental que no recorden res del que 
va passar la nit anterior. El més ex-
traordinari és que el nuvi ha desa-
paregut i a la suite de l’hotel hi ha 
un tigre i un bebè.

Cinema 
a la fresca
Dissabtes 13, 20 i 27 de juliol
22 h
Pl. de Cal Calissó

Organització: 
Ajuntament i El Calissó d’en Roca

Juliol Jove

Monòlegs
Dijous 4, 11 i 18 de juliol
21.30 h
Pl. de Cal Calissó

Organització:
Ajuntament (Castellar Jove)
Hi col·labora: Diverevent
Activitats gratuïtes i obertes

Dijous 4 de juliol
Edu Mutante

Edu Mutante és humorista profes-
sional des de fa més de 15 anys, i ha 
treballat en teatres, sales, conven-
cions, TV i ràdio. Els seus monòlegs 
són una mescla d’humor, imitacions, 
cançons i “coses rares”.

Dijous 11 de juliol
Txabi Franquesa

Txabi Franquesa és un dels monolo-
guistes de moda. Un artista polifacè-
tic que ha treballat en televisió, teatre 
i cine i que es caracteritza per inundar 
els seus espectacles amb molta ges-
tualitat, interpretació i interacció amb 
els assistents.
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Imagina un lloc en què pots volar i ser tan 
lleuger com una ploma o tan pesat com 
un elefant. Un lloc en què es pot viure del 
revés i on no es camina, es balla al ritme 
d’una música que es transforma des d’un 
tocadiscs... un lloc en què el terra tronto-
lla i l’acció més senzilla i quotidiana es con-
verteix en el repte més gran i extraordinari.

Back 2 Classics proposa un espectacle de 
llit elàstic fresc, proper i íntim per a tota la 
família. Un espectacle en què el llit elàstic 
pren vida pròpia entre les bogeries i acro-
bàcies del seu protagonista, l’acròbata 
Ángel de Miguel García. Un espectacle ple 
d’humor, poesia i caramboles que canvi-
aran el concepte que tenim del llit elàstic. 

Planeta Trampolí és una companyia de 
circ contemporani creada per Ángel de 
Miguel el 2017 amb la vocació de cons-
truir un llenguatge artístic al voltant del 
llit elàstic que permeti connectar el circ 
contemporani amb tota classe de pú-
blics. La seva primera creació, Back 2 
Classics, és la primera proposta fruit 
d’aquesta recerca.

Back 2 
Classics, amb 
la Cia. Planeta 
Trampolí

Divendres 12 de juliol
21.30 h
Pl. d’El Mirador

Organització:
Ajuntament

Atracció, provocació, languidesa, insi-
nuació, deler... són algunes de les ares-
tes d’aquest particular univers eròtic que 
construeixen vuit músics al llarg d’un es-
pectacle que combina arts escèniques, po-
esia i prosa. Amb una mirada oberta recu-
llen des de textos escrits per a l’ocasió fins 
a d’altres que tenen molts segles d’histò-
ria i passant per la formalitat més clàssica, 
la sensibilitat més delicada o el llenguatge 
més directe, tots mostren diferents tipus 
de passions que poden despertar les rela-
cions humanes en totes les seves formes 
i colors.

Seguint el fil que ens deixa un recurs 
tan antic com l’erotisme en l’art, aques-
ta proposta explora la composició musi-
cal i escènica a partir de dos conceptes: 
la lletra explícita dels seus versos i l’es-
tructura rítmica de les seves cançons, el 
giusto sil·làbic.

La proposta, idea original de Marcel Case-
llas, la porten a terme Miguel Gómez (veu), 
Quim Boix (flabiol i tamborí i gralla), Ma-
galí Sala (violí), Ivó Jordà (gralla i tarota), 
Marçal Ramon (acordió diatònic), Franci-
na Mercadal (trombó), Iu Boixader (con-
trabaix) i Pere Olivé (percussió).

Concert: 
Eròtic giust, 
música d’arrel 
sensual

Divendres 19 de juliol
21.30 h
Jardins del Palau Tolrà

Organització:
Ajuntament

Ricard Viladesau i Caner (Calonge, 18 de 
gener de 1918 – Barcelona, 26 de gener de 
2005), és un músic i compositor, especial-
ment de sardanes i havaneres, i un dels mi-
llors instrumentistes de tenora.

Aquest concert fa un recorregut per la vida 
i l’obra de Viladesau a través de la música, 
amb temes del mateix compositor i d’altres 
compositors relacionats amb ell, acompa-
nyat d’imatges il·lustratives de cada mo-
ment. Des dels seus inicis a Calonge, el pas 
per les diverses cobles-orquestres de què 
va formar part, la docència, la composició 
de sardanes (especialment les obligades), 
ballables, cançons i havaneres, com a ins-
trumentalista de tenora, i la relació familiar, 
entre altres temes.

La proposta està interpretada per la Cobla 
Ciutat de Girona, amb percussió i teclats de 
Joan Torras, amb l’actriu Susana del Saz, i 
sota la coordinació general de Francesc Sán-
chez Carcassés i la direcció musical de Jesús 
Ventura. El guió és de Mercè Planas, Fran-
cesc Sánchez i Jesús Ventura.

Concert: 
Viladesau. De 
músic a mite,
amb la cobla 
Ciutat de Girona

Divendres 26 de juliol
21.30 h
Jardins del Palau Tolrà

Organització: 
Ajuntament i ASAC
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Festa de Sant 
Cristòfol
Diumenge 7 de juliol
De 10 a 14 h
Pl. d’El Mirador

Organització: 
Escuderia T3

Amb motiu de la Festa de Sant Cristòfol, la plaça d’El Mira-
dor acollirà la 6a concentració de cotxes clàssics i de com-
petició. L’activitat inclourà la tradicional benedicció de ve-
hicles a la font de la plaça Major i una rua pels carrers de la 
vila. El recorregut de la rua serà el següent: pl. d’El Mirador, 
pg. de Tolrà, c. Centre, c. Major, c. de les Fàbregues, Pas-
seig, c. del Pare Borrell, c. de Lleida, av. de Sant Esteve, c. 
de Sant Pere d’Ullastre, ctra. de Sentmenat, Dona Acollido-
ra, ctra. Sentmenat, pg. de Tolrà i pl. d’El Mirador.

Festa Major 
de Sant Feliu 
del Racó
Dies 4, 5, 6 i 7 de juliol
Sant Feliu del Racó

Organització: 
Associacions de Veïns d’El Racó i de Sant Feliu del Racó, 
Parròquia de Sant Feliu, Centre Feliuenc, Casino del Racó i 
establiments de restauració de Sant Feliu

Dijous 4 de juliol

22.00 h – Pl. del Dr. Puig
Sopar i projecció de curts pre-
sentats al concurs de Festa 
Major. Tot seguit, pel·lícula per 
als infants

Divendres 5 de juliol

De 19.30 a 21.30 h – Pl. del Dr. Puig
Corretapes amb la participació 
de diferents locals de restauració

20.50 h
Repic de campanes

21.00 h – Pl. del Dr. Puig
Espectacle infantil amb Jaume 
Ibars i pregó de Festa Major

De 23.30 a 03.00 h – Pl. del Dr. Puig
Espectacle de nit amb grup 
musical

Dissabte 6 de juliol

10.30 h - Escoles
Xocolatada i jocs infantils
També hi haurà jocs per a nadons

12.30 h – Pl. del Dr. Puig
Festa de l’escuma

18.00 h - Escoles
Activitats per a joves i adults, 
amb karaoke per a tothom

19.00 h – Pati de l’Església
Havaneres

De 23.00 a 03.00 h – Pl. del Dr. Puig
Música amb DJ

Diumenge 7 de juliol

10.30 h – Mas Umbert
Concurs de cuina infantil

12.00 h
Pujada al campanar

12.30 h – Pl. del Dr. Puig
Sardanes i vermut popular de 
Festa Major

14.30 h – Pati del Centre Feliuenc
Dinar popular
Cal portar el menjar

19.00 h – Pl. del Dr. Puig
Bastoners, Gegants i Castellers

22.30 h
Final de festa amb els Diables 
de l’ETC
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Divendres 12 de juliol

21.30 h
5a gala “Tu vecino me suena”
Vine i interpreta en solitari o en 
grup el teu cantant preferit fent 
playback. Inscripcions gratuïtes 
de dl. a dj. al local de l’AV (c. Nos-
tra Sra. De la Salut, 2) o al tel. 646 
98 06 08 (Pere)

Dissabte 13 de juliol

11.00 h – Camp de la Riera
Ballem zumba i, tot seguit, 
festa holi

17.00 h
Olimpíades de Festa Major: 
blaus contra vermells

20.30 h
Sopar de Festa Major
Compra de tiquets al bar restau-
rant de la Penya Arlequinada

23.30 h
Ball de fanalet

00.00 h
Remember Music Show, anys 
70, 80, 90

Diumenge 14 de juliol

11.00 h – Piscina de Penya Sport
Matí a la piscina amb inflable 
dins l’aigua

13.00 h
Canó d’escuma

14.00 h – Bar de la Penya
Tothom a fer l’arròs
Cal apuntar-se al bar restaurant de 
la Penya Arlequinada (tel. 93 714 
89 54) per reservar espai per fer 
l’arròs o bé demanar-hi la paella

16.00 h
Pintacares

17.00 h
Espectacle de màgia

18.00 h
Exhibició de sevillanes

19.00 h
Havaneres amb el correspo-
nent rom cremat

20.00 h
Final de la Festa Major

36a Revetlla de 
Sant Jaume

Festa Major de Can Font - 
Ca n’Avellaneda 
Dies 12, 13 i 14 de juliol
Can Font – Ca n’Avellaneda

Organització: 
Associació de Veïns Can Font – Ca n’Avellaneda

Divendres 19 de juliol

20.30 h 
Botifarrada

22.00 h
Havaneres amb La Petita  
Havana i cremat de rom

Dissabte 20 de juliol

10.30 h
“Despertar del veïnat” amb 
taller de percussió, malabars 
i jocs de circ

17.00 h
Jocs infantils

18.00 h
Festa de l’escuma

21.00 h
Sopar de veïns

23.00 h
Ball de revetlla amb Remem-
ber Music Show

Dies 19, 20 i 21 de juliol
C. de Sant Jaume

Organització: 
Agrupació de Veïns del Pla, 
amb el suport de l’Ajuntament

Diumenge 21 de juliol

11.00 h
Taller de pintar figuretes i ta-
ller de màscares

12.00 h
Ball de Gitanes i Ball de Bastons

12.30 h
Vermut popular

19.30 h
Sardanes amb la Cobla Vila 
d’Olesa
Hi haurà coca i cava
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Ds. 27/07

Dt. 30/07

Ball

Festa

Proposta

Festa

Festa

Música

Proposta

Proposta

Ball

Cinema

Sardanes

Proposta

Proposta

Festa

Proposta

Proposta

Música

Música

Música

Festa

Proposta

Música

Música

Festa

Festa

Ball

Cinema

Sardanes

Proposta

Espectacle

Música

Proposta

Festa

Cinema

Festa

Ball

Cinema

Sardanes

Proposta

Música

Festa

Concert

Festa

Cinema

Festa

Ball

Sardanes

Música

Música

Cinema

Ball

23.00 h  

De 9.00 a 14.00 h

20.00 h  

23.30 h  

A partir 12.00 h

22.00 h 

De 19.00 a 00.00 h

12.30 h  

20.30 h  

19.30 h  

21.30 h  

21.30 h  

22.00 h  

A partir 19.30 h 

19.30 h  

De 20 a 00 h 

A partir 20.30 h 

21.30 h  

23.00 h 

A partir 10.30 h 

De 20 a 00 h 

21.00 h  

23.00 h  

De 10.00 a 14.00 h

A partir 10.30 h 

20.30 h  

19.30 h  

21.30 h  

21.30 h  

20.00 h

A partir 20.30 h 

21.30 h  

A partir 11.00 h 

22.00 h  

A partir 11.00 h 

20.30 h  

19.30 h  

21.30 h  

21.30 h  

A partir 20.30 h 

A partir 20.30 h 

21.30 h  

A partir 10.30 h 

22.00 h  

A partir 11.00 h 

20.30 h  

21.30 h  

A partir 20.30 h 

21.30 h  

22.00 h  

20.30 h 

HORARI

C. de Can Carner 

Can Carner 

Pl. d’El Mirador 

C. de Can Carner 

Can Carner 

Jardins del Palau Tolrà 

Jardins del Palau Tolrà 

Pl. de Cal Calissó 

Pl. de Cal Calissó 

Auditori Municipal 

Pl. del Mercat 

Pl. de Cal Calissó 

Pl. del Dr. Puig 

Pl. del Dr. Puig 

Inici pl. del Mercat 

Pl. de Catalunya 

Pl. de Cal Calissó 

Pl. de Catalunya 

Pl. de Catalunya 

Sant Feliu del Racó 

Pl. de Catalunya 

Pl. de Catalunya 

Pl. de Catalunya 

Pl. d’El Mirador 

Sant Feliu del Racó 

Pl. de Cal Calissó 

Auditori Municipal 

Pl. del Mercat 

Pl. de Cal Calissó 

Pl. d’El Mirador 

Pl. de Cal Calissó 

Can Font - Ca n’Avellaneda

Can Font - Ca n’Avellaneda

Pl. de Cal Calissó 

Can Font - Ca n’Avellaneda

Pl. de Cal Calissó 

Auditori Municipal 

Pl. del Mercat 

Pl. de Cal Calissó 

Pl. de Cal Calissó 

C. de Sant Jaume 

Jardins del Palau Tolrà 

C. de Sant Jaume 

Pl. de Cal Calissó 

C. de Sant Jaume 

Pl. de Cal Calissó 

Pl. del Mercat 

Pl. de Cal Calissó 

Jardins del Palau Tolrà 

Pl. de Cal Calissó 

Pl. de Cal Calissó

LLOC

Ball popular amb DJ R.C.

Sant Joan a Can Carner

Arribada de la Flama del Canigó i foguera de Sant Joan

Revetlla popular amb l’Orquestra Potoma  

Sant Joan a Can Carner  

Liceu a la fresca: Tosca, de Puccini 

3a Nit embruixada  

Vermut musical amb PIK  

Open curs de bachata i roda cubana  

Juliol Jove: El corredor del laberinto 

Cobla La Principal de La Bisbal   

Juliol Jove: monòlegs amb Edu Mutante  

Festa Major de Sant Feliu del Racó  

Festa Major de Sant Feliu del Racó  

Espectacle itinerant amb la Balkan Paradise Orchestra

Tast d’Estiu 2019    

Concerts Casterockfest   

Dansa tradicional amb Guzel Chulman  

Concert de rumba amb Los Sobrinos  

Festa Major de Sant Feliu del Racó  

Tast d’Estiu 2019  

Emoriô, amb Sound de Secà 

Concert amb la Castellar Swing Band  

Sant Cristòfol

Festa Major de Sant Feliu del Racó  

Open curs de bachata i roda cubana

Juliol Jove: El corredor del laberinto: las pruebas

Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona 

Juliol Jove: monòlegs amb Txabi Franquesa 

Back 2 Classics, amb la Cia. Planeta Trampolí 

Concerts Casterockfest   

5a	gala	“Tu	vecino	me	suena”	 	

Festa Major de Can Font - Ca n’Avellaneda 

Cinema a la fresca: Los locos del Cannonball

Festa Major de Can Font - Ca n’Avellaneda 

Open curs de bachata i roda cubana 

Juliol Jove: El corredor del laberinto: la cura mortal

Cobla Marinada   

Juliol Jove: monòlegs amb David Sas

Concerts Casterockfest   

36a Revetlla de Sant Jaume   

Eròtic Giust  

36a Revetlla de Sant Jaume   

Cinema a la fresca: La máscara

36a Revetlla de Sant Jaume 

Open curs de bachata i roda cubana

Cobla Principal d’Amsterdam

Concerts Casterockfest

Cobla Ciutat de Girona: Ricard Viladesau. De músic a mite

Cinema a la fresca: Resacón en Las Vegas

Open curs de bachata i roda cubana

NOM

3

3

3

3

3

4

4

4

6

6

7

8

10

10

5

5

4

5

5

10

5

5

5

10

10

6

6

7

8

4

9

11

11

8

11

6

6

7

8

4

11

9

11

8

11

6

7

4

9

8

6

PÀGINA

Agenda 12Nits d’estiu\

TIPUSHORA


