
- 001 -F
E
S
TA

M
A
JO

R

C
A

S
T

E
L

L
A

R
 D

E
L

 V
A

L
L

È
S

8 > 12       SETEMBRE’22
co

nc
ep

te
 g

rà
fic

_j
ca

lv
er

as



- 02 -

Després de dos anys molt difícils, que se’ns han fet 
llarguíssims, plens de renúncies i pèrdues, recuperem 
amb tota la plenitud la nostra Festa Major.

Aquest any volem que la Festa Major sigui un esclat 
de vida. Hem de tornar a conquerir els carrers, 
recuperar les trobades amb amics i familiars i gaudir 
de l’àmplia oferta lúdica i cultural d’una programació 
amb més de cent propostes de tota mena i per a 
totes les edats.

Volem, en definitiva, tornar a viure la Festa Major 
amb plena intensitat. Tornar a omplir els carrers de 
gent, de música, de color i d’alegria.

Ho hem de fer sempre amb respecte i cura, perquè 
hem de protegir les persones més vulnerables, però 
amb el mateix esperit festiu que ens ha caracteritzat 
els anys anteriors a la pandèmia.

Sé que tothom té moltes ganes acumulades de 
festa. Però també us he de demanar que actueu 
amb seny, seguretat i de forma cívica. I òbviament, 
que no tolerem cap acte de violència masclista.

SALUTACIÓ
Ignasi Giménez Renom
Alcalde
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El personal tècnic de l’ajuntament, les entitats, els 
voluntaris i voluntàries han deixat moltes hores per 
aconseguir que la Festa Major es torni a viure amb tota 
la seva esplendor.

És una alegria veure com les entitats castellarenques 
han tornar a posar tota l’ànima i la il·lusió a oferir-nos 
aquesta programació magnífica.

Vull donar les gràcies a totes les persones i entitats 
que han fet possible la Festa Major i convidar tots els 
ciutadans i ciutadanes a gaudir novament d’aquesta 
oportunitat.

La Festa Major és la festa més important de la vila. És la 
festa de tots i de totes. La que ens fa sentir orgullosos 
de ser castellarencs i castellarenques.

Fem nostra la festa.

Molt bona Festa Major!
Ignasi Giménez Renom
Alcalde
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DIJOUS 8 DE SETEMBRE

Festa de les marededeus trobades
Missa solemne concelebrada
Lloc: Ermita de la Mare de Déu de les Arenes
Organització: Amics Ermita de les Arenes 

Denominació d’origen
Acte de benvinguda a una nova etapa de l’Escola 
Municipal de Persones Adultes, que per primera 
vegada des de la seva inauguració el 1986 estrena 
nom: Les Teixidores. Una denominació que vol 
integrar, acollir i interrelacionar l’espai, el primer 
alumnat i la idea que teixir és també crear, inventar i 
entrellaçar fils de coneixement i d’aprenentatge.
Lloc: Escola Municipal de Persones Adultes Les Teixidores
Organització: Escola Municipal de Persones Adultes Les 
Teixidores

Recepció institucional a les entitats ciutadanes 
del municipi
L’acte inclou un concert del Kor Ítsia
Lloc: Jardins del Palau Tolrà - Ajuntament

 

PRE FESTA MAJOR

12 h

18 h

19.30 h
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Cinema de Festa Major: Alcarràs
Direcció: Carla Simón
Os d’Or del Festival de Berlín i gran èxit del cinema català
Entrades: www.auditoricastellar.cat
Preu: general, 5 €; socis CCCV, 4 €
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Club Cinema Castellar Vallès

Espectacle de dansa urbana: Musicales
A càrrec de l’Associació Our Solution Site
Lloc: pl. d’El Mirador 

DIVENDRES 9 SETEMBRE

Vedella rostida a l’antiga
Vine a la plaça del Mercat per veure com es cou i 
tasta-la al vespre
Compra al Mercat Municipal del 2 al 9 de setembre i 
aconsegueix gratis el teu tiquet per provar-la
Horari de cocció: de 8 a 20 h
Tast a partir de les 20 h 
Lloc: pl. del Mercat
Organització: Mercat Municipal
 
Jornada de portes obertes al Club Tennis 
Castellar del Vallès
Reserves el dia 8 de setembre al telèfon 648104066
Lloc: instal·lacions municipals de tennis i pàdel del 
Club Tennis Castellar
Organització: Club Tennis Castellar del Vallès

21.30 h

21.30 h

8 a 
21 h

9 a 
14 h
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Taller familiar: “Mons Playmobil: muntar i jugar”
Activitat gratuïta, per a famílies amb infants 
de totes les edats
Pots portar els teus clicks de Playmobil, vehicles, 
cases i complements. Crearem mons infinits: mar, 
entorn rural, escenaris històrics... 
Lloc: Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Organització: Ludoteca Municipal Les 3 Moreres

Posa’t el mallot
Sessions d’indoor cycling. Abonat, vine a pedalar en 
companyia de qui tu vulguis. No abonat, fes la teva 
reserva a la recepció de Sige o al telèfon 937142811 
(aforament limitat)
Lloc: Sige Sport Castellar (c. del País Valencià, 1)
Organització: Sige Sport Castellar 

Warm Up
Música, servei de barra i bon ambient
A càrrec de Vilabarrakes
Lloc: Era d’en Petasques
Organització: Vilabarrakes 
+info: Instagram @vilabarrakes  

Taller d’introducció al manga. Orígens i 
desenvolupament del manga 
A càrrec de Paula Aranega i Enuji Robotto, 
il·lustradores. Per a nois i noies de 12 a 16 anys
Lloc: Biblioteca Municipal Antoni Tort 
Organització: Consell Municipal d’Infants

Torneig popular de tennis taula
Obert a tots els castellarencs i castellarenques
Inscripció gratuïta de 18.45 a 19.15 h
Lloc: Espai Tolrà
Organització: Associació d’Amics del Tennis Taula Castellar

19.30 h

17.30 h 
i 18.15 h

18 h

18.30 
a 20 h

17 a 
19.30 h
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Sopar popular
Entrepà + beguda + mocador Vilabarrakes
Lloc: Era d’en Petasques
Organització: Vilabarrakes
+ info: Instagram @vilabarrakes  

Cercavila de benvinguda a la Festa Major
Hi participen els Gegants de l’Esbart Teatral de Castellar, 
el grup d’Atabalats de l’IE Sant Esteve, els Castellers de 
Castellar, Ball de Bastons i Ball de Gitanes
Itinerari: pl. de Catalunya, c. de Prat de la Riba, c. de Santa 
Perpètua, c. de Sala Boadella, pl. d’El Mirador
 
Repicada general de campanes anunciant les 
festes i missa vespertina
Lloc: Parròquia de Sant Esteve i Capella de la Verge de 
Montserrat
 
Exposició del concurs de fotografia: 44è Trofeu 
Joan Riera i 58è concurs de fotografia artística
Inauguració de l’exposició fotogràfica
Lloc: Centre Excursionista de Castellar (c. de Colom, s/n)
Organització: Centre Excursionista de Castellar
 
Espectacle pregó amb Arribar i Ploure
Un concert dramàtic (amb molts riures i pocs plors) 
a càrrec de Ricard Farré i Àlex Pujols i amb la 
col·laboració castellarenca d’Amb Sense Embuts
Lloc: pl. d’El Mirador
 

19.30 h

19.30 h

21 h

20 h

20 h
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Inici del XV Correlokals de Castellar del Revés
Sortida: Era d’en Petasques
Pregó jove a les 22.15 h a l’ETC
Organització: Vilabarrakes 
+info: Instagram @vilabarrakes
 
Música en directe a La Balena
Lloc: La Balena
Organització: La Balena

Concert de Maria Jaume
Presentació del disc Voltes i voltes
Lloc: Jardins del Palau Tolrà - Ajuntament
 
Festa 11a Trobada Amics dels 80’s i 90’s
La millor música per al millor públic, amb el DJ David 
Fuentes i un espectacle Laser Show
Entrada lliure
Lloc: Recinte Firal de l’Espai Tolrà
Organització: Amics dels 80’s
 
Concert amb Itaca Band
Presentació del disc Mil tormentas y un sol
Lloc: Espai Vilabarrakes (El Pla de la Bruguera) 

Vilabarrakes, Castellar del Revés
Actuació en directe de Mitjanit
Servei de barra a càrrec dels col·lectius de 
Vilabarrakes (pagament en efectiu)
Lloc: Espai Vilabarrakes (El Pla de la Bruguera)
Organització: Vilabarrakes
+ info: Instagram @vilabarrakes
 

21 h

22 h

22.30 h

23 h

00.30 h

00.30 
a 5 h
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DISSABTE 10 DE SETEMBRE 

XIV Trobada de Campions Sant Humbert
Esmorzar per a tots els participants i assistents
Lloc: zona depuradora
Organització: Societat Castellarenca
 
XLVII Tirada Infantil amb Carrabina 
d’Aire i Blanc fix
Esmorzar per a tots els participants i assistents
Lloc: zona depuradora
Organització: Societat Castellarenca 

Col·lecta anual “Catalunya contra el càncer”
Lloc: pl. del Mercat i c. de Sala Boadella
Organització: AECC Castellar
 

11è Obert Carles Simon
Lloc: Espai Tolrà
Organització: Associació d’Amics del Tennis Taula 
Castellar
 
PILATWALK: marxa nòrdica i pilates
Sessió de marxa nòrdica amb píndoles de pilates
Lloc: parc de Colobrers
Organització: Club Marxa Nòrdica Vallès 2021
 
Torneig obert de pàdel
Inscripcions des del 25 d’agost i fins al 5 de setembre a 
l’a/e padel@clubtenniscastellar.cat o al tel. 648104066
Preu: 10 € esmorzar inclòs
Lloc: instal·lacions municipals de tennis i pàdel del Club 
Tennis Castellar
Organització: Club Tennis Castellar del Vallès

7.30 h

9 h

9 h

9 a 13 h

A partir 
de les 
9 h

9 a 
13.30 h
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Torneig obert de tennis Super Tie-Breaks
Inscripcions des del 25 d’agost i fins al 5 de setem-
bre a l’a/e tenniscastellar@telefonica.net o al tel. 
648104066
Preu: 10 € esmorzar inclòs
Lloc: instal·lacions municipals de tennis i pàdel del Club 
Tennis Castellar
Organització: Club Tennis Castellar del Vallès
 
Posa’t el mallot
Sessions d’indoor cycling. Abonat, vine a pedalar en 
companyia de qui tu vulguis. No abonat, fes la teva 
reserva a la recepció de Sige o al telèfon 937142811 
(aforament limitat)
Lloc: Sige Sport Castellar (c. del País Valencià, 1)
Organització: Sige Sport Castellar 

Tast de marxa nòrdica
Demostració de la tècnica de la marxa nòrdica i els 
seus beneficis
Lloc: Centre Excursionista de Castellar (c. de Colom, s/n)
Organització: Centre Excursionista de Castellar del Vallès
 

Trobada Urban Sketchers Dibuixant Castellar
Activitat de dibuix urbà oberta a tothom. Cal portar 
material propi per dibuixar.
En acabar es farà una fotografia de grup
Lloc: Jardins del Palau Tolrà - Ajuntament
Organització: Centre Excursionista de Castellar del Vallès
 

A partir 
de les 
9 h

9.15 h

10 a 13 h

9.30 a 
13 h



Tastet de slot i portes obertes
Hi trobareu un circuit de 8 carrils i 57 metres per fer 
curses. Els comandaments i els cotxes de competició 
els proporciona el club, però hi podeu portar els vos-
tres cotxes. Activitat per a nens i nenes de 7 a 70 anys
Lloc: c. d’Osona, 14
Organització: Budellets Slot Club

Partides simultànies d’escacs
Activitat oberta a la participació de tothom que ho 
desitgi. La modalitat de joc consisteix en què una sola 
persona juga contra diversos jugadors alhora.
Lloc: pl. Major 
Organització: Club d’Escacs Castellar del Vallès

“Fes-te” Zumba-Sige
Vine a ballar amb nosaltres: mou-te, 
deixa’t anar, allibera’t
A càrrec d’Alexis i Ivan
Lloc: pista de la pl. de Catalunya
Organització: Sige Sport Castellar

Música en família
Activitat infantil adreçada a l’etapa 0-3 anys
Lloc: c. de l’Arbreda
Organització: AFA EBM Colobrers
Hi col·laboren: Acció Musical Castellar i Artcàdia

10 
a 13 h

10 
a 14 h

10.30 h

10.30 h
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Inauguració de l’exposició “Relleus antropomorfs”, 
del pintor castellarenc Esteve Prat
Les obres fan referència a la figura humana. L’artista 
local va començar a treballar-les l’any 2015
Lloc: Centre d’Estudis de Castellar - Arxiu d’Història 
(c. de la Mina, 9-11)
Organització: Centre d’Estudis de Castellar del Vallès - 
Arxiu d’Història   

27è Pintacarrers 
Lloc: pl. de Francesc Macià 
Organització: Colònies i Esplai Xiribec 

Actuació de David Merino Sax
Lloc: pl. del Mercat
Organització: Mercat Municipal

Espectacle còmic de carrer: A la Fresca
A càrrec de la companyia Anna Confetti 
Lloc: pl. d’El Mirador i voltants
 
Inauguració d’Art al carrer. Omplim l’espai públic 
d’art! Exposició d’artistes locals als balcons del carrer 
Major. Apropem l’art a la ciutadania i fem visibles els 
artistes que treballen i creen art al poble. 
Lloc: c. Major
Organització: Associació del Centre
 
Festival Holi
Recomanacions: vine vestit de blanc, amb calçat 
còmode, i porta les teves ulleres per protegir-te els ulls!
Lloc: pista de la pl. de Catalunya
Organització: La Balena
 

11 h

11 a 14 h

11.30 
a 14 h

12 h

12 h

13 h



Concert de cant i ball flamenc 
Sonaran temes variats i actualitzats al piano, guitarra 
i caixó flamenc 
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Associació Casa de Andalucía de Castellar 
del Vallès
 
XXXVIII Cursa Popular  
Inscripcions gratuïtes a les pistes d’atletisme del 
5 al 9 de setembre, de 18.30 a 20.30 h. Es podran 
fer presencialment o per correu electrònic a l’a/e 
escola@clubatleticcastellar.cat
Horaris:
17.15 h, cursa assistida: 2, 5 o 10 m
17.30 h, cursa inclusiva: 800 m
18.00 h, cursa petits: 800 m
18.15 h, cursa mitjans: 2.000 m
18.45 h, cursa grans: 4.800 m
Lloc: sortida i arribada a la pl. d’El Mirador
Organització: Club Atlètic Castellar
+ informació i normativa de participació a la pàgina 30 

17 h

A partir 
de les 
17.15 h
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Un tomb per la història: “Vida i miracles de 
l’església parroquial de Sant Esteve de Castellar”
A càrrec de l’historiador Llorenç Genescà
Un itinerari que se centra en la història de l’església de 
Sant Esteve. Coneixerem més detalls de Castellar Vell, 
el neogòtic, els passatges, les fonts de pedra tosca, la 
rectoria, el període de la Guerra Civil.
Inscripcions al web http://centreestudiscastellar.cat/ 
a partir de l’1 de setembre
Lloc: Església de Sant Esteve
Organització: Centre d’Estudis de Castellar – Arxiu d’Història
 
Festival de patinatge
Lloc: Pavelló Joaquim Blume
Organització: Club Patí Castellar del Vallès
 
Actuació castellera
A càrrec dels Capgirats de Castellar i tres colles con-
vidades: els Cargolins d’Esplugues de Llobregat, els 
Esquerdats de l’Esquerra de l’Eixample de Barcelona 
i els Esperxats de l’Estany
Lloc: pl. d’El Mirador
Organització: Castellers de Castellar
 
Concert familiar: Lali BeGood presenta 
El Jardí Secret
Lloc: c. de l’Arbreda
 
Espectacle: Grease 
Adaptació de la pel·lícula Grease a càrrec dels alum-
nes de Teatre Musical Jove de l’escola Espaiart
Lloc: Sala de Petit Format de l’Ateneu
Reserves: www.auditoricastellar.cat 
Organització: Espaiart, escola d’arts escèniques
 

17.30 h

18 h

18 h

18 h

18 h i 
21 h
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31è Aniversari del Memorial Emili Altimira i 
52è Torneig del Vallès
Equip convidat: Club de Futbol U.E.A. Rubí de 
1a. Catalana
Hora: 19 h (quinze minuts abans tindran lloc els actes 
protocol·laris)
Lloc: camp de futbol municipal Joan Cortiella - Can Serrador
Organització: Unió Esportiva Castellar
 
Concert Ones i Arenes
Pepe Rivero i Àngela Cervantes canten l’univers 
íntim de la cantant porto-riquenya, d’origen català, 
Sylvia Rexach.
Lloc: Jardins del Palau Tolrà - Ajuntament
 
Botifarrada i música amb DJ
Lloc: La Balena
Organització: La Balena
 
Inauguració de l’exposició “ESTAMPA [g r a v a t s]”
Exposició gràfica d’estampacions sobre paper 
elogiant la natura, els arbres, la terra, els astres i la 
diversitat fractal. Obres realitzades amb la tècnica del 
gravat litogràfic, amb planxes fotosensibles, additives 
i tintes litogràfiques.
Lloc: L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai Cultural
 
1r Campionat Bruna Burger a Castellar del Vallès
Participa al concurs de menjar hamburguesa Bruna. 
Inscriu-t’hi a través de l’Instagram @brunaburgergrill
Lloc: c. de l’Hospital, 46
Organització: Bruna Burger Grill

19 h

20 h

20 h

20 
a 22 h

21 h
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Silent Disco
Saps què és una silent disco? Vine a descobrir-ho!
Viu una experiència única i superdivertida. 
Al·lucinaràs! Amb DJ en directe i tres estils de música 
simultàniament.
Lloc: Andreví Pastissers (c. de Sala Boadella, 8)
Organització: Andreví Pastissers

Correfoc de Festa Major 
A càrrec de la Colla de Diables i les Espurnes de l’ETC, 
el seu drac Víbria i l’acompanyament dels 
Tucantam Drums
Recorregut: ctra. de Sentmenat, pl. de Cal Calissó, c. Major, 
c. del Centre, pg. de Tolrà, pg. de la pl. Major, 
pl. d’El Mirador i pl. Major
Organització: Colla de Diables i Espurnes de l’Esbart 
Teatral de Castellar
Nota: Per raons de seguretat a l’espai del correfoc infantil 
no està permesa la participació de persones adultes.
+ informació i consells per a un correfoc segur a la pàgina 29
 
Concerts acústics del grups locals Nothing Re, Nelu 
Rovira i Firewood Duo, i espectacle Burlesque
Lloc: pl. Vella
Organització: Fan Music Club
 
Concert de Joan Dausà
Gira de presentació del disc Ho tenim tot
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova

Concert de Las Migas
Gira de presentació del disc Cuatro
Lloc: pl. d’El Mirador

21 a 1 h

21.30 h

22 h

22 h

23 h
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Vilabarrakes, Castellar del Revés
Actuacions en directe d’AlQuadrat, Bounce Twice, 
Disaster Jacks i Opció 37
Servei de barra a càrrec dels col·lectius de Vilabarrakes 
(pagament en efectiu)
Lloc: Espai Vilabarrakes (El Pla de la Bruguera)
Organització: Vilabarrakes
+ info: Instagram @vilabarrakes
 
 

DIUMENGE 11 DE SETEMBRE
 
XXIX Concurs de Gossos de Mostra i Concurs Ocellaire
Esmorzar per a tots els participants i assistents
Lloc: Can Cadafalch
Organització: Societat Castellarenca

Tast d’excursionisme
Una ruta d’excursionisme pels rodals de Castellar 
Lloc de sortida: Centre Excursionista (c. de Colom, s/n)
Organització: Centre Excursionista de Castellar 

Tast infantil de muntanya
Per endinsar els infants en el món de la muntanya, fomentar 
la necessitat d’estar envoltats de natura i gaudir-la
Lloc de sortida: Centre Excursionista (c. de Colom, s/n)
Organització: Centre Excursionista de Castellar 

Trobada de plaques de cava
Lloc: pl. Major
Organització: Cercle de Col·leccionistes de Castellar del Vallès

Col·lecta anual “Catalunya contra el càncer”
Lloc: pl. del Mercat i c. de Sala Boadella
Organització: AECC Castellar

23 
a 5 h

7.30 h

8 a 
12 h

9 a
12 h

9 a 
13 h

9 a 
13.30 h
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Finals del Torneig obert de pàdel
Lloc: instal·lacions municipals de tennis i pàdel del Club 
Tennis Castellar
Organització: Club Tennis Castellar del Vallès
 
Projecció d’un audiovisual sobre pedra seca
Lloc: Capella de Sant Pere d’Ullastre
Organització: Centre Excursionista de Castellar

Torneig de partides ràpides d’escacs 
Activitat en què pot participar qualsevol jugador que 
ho desitgi. És la modalitat més espectacular, ja que 
les partides són a 5 minuts per jugador com a màxim.
Lloc: pl. Major
Organització: Club d’Escacs Castellar del Vallès
 
Partits de bàsquet de Festa Major
Partit preliminar i partit de l’equip sènior A masculí.
Lloc: Pavelló de Puigverd
Organització: Club Bàsquet Castellar 

Fira Street Market 2022
A les 12.30 h, actuació del Cor de gòspel Di-Versions
Lloc: c. de Sala Boadella, de l’Hospital i de Montcada
Organització: Associació de Comerciants de Castellar del 
Vallès
 
Taller d’iniciació a la il·lustració manga
A càrrec de Paula Aranega i Enuji Robotto, 
il·lustradores. Per a nois i noies de 12 a 16 anys. 
Places limitades. Reserva: Biblioteca Antoni Tort 
(tel. 937144735)
Lloc: Biblioteca Municipal Antoni Tort 
Organització: Consell Municipal d’Infants

10 a 
11.30 h 
i 12 a 
13.30 h

A partir 
de les 
9 h

9 h

10 h

10 h i 
12 h

10 a
20 h
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Pressupostos Participatius 2022: vota!
Si vens amb la carta que hauràs rebut a casa, el vot 
serà més àgil perquè ja tindrem el teu codi d’identi-
ficació. Més informació: https://participacio.caste-
llarvalles.cat 
Lloc: estand pl. d’El Mirador
 
Acte institucional amb motiu de la Diada Nacional 
de Catalunya
“El Cant dels Segadors” serà interpretat per solistes 
de la JOCVA
Lloc: al peu de la senyera de la pl. de Catalunya
 
Cercavila bastonera
Lloc: carrers i places del centre de la vila 
Organització: Ball de Bastons de Castellar
 
Espectacle familiar de carrer: Les vacances de 
Madame Roulotte
A càrrec de la companyia La Bleda
Lloc: Jardins del Palau Tolrà - Ajuntament
 
Cercavila de Banda i Majorettes 
Itinerari: pl. de Catalunya, c. de Prat de la Riba, 
c. de Catalunya, c. de Barcelona, av. de Sant Esteve, c. del 
Doctor Rovira, c. d’Anselm Clavé, ctra. de Sentmenat i pl. 
de Cal Calissó
Organització: Banda i Majorettes Castellar del Vallès

Ofici solemne en honor de Sant Esteve, patró 
titular de la Parròquia
Veneració de les relíquies i cant dels goigs
Lloc: Església de Sant Esteve
Organització: Parròquia de Sant Esteve
 

10 a
14 h

11 a
14 h

11.30 h

11 h

11.30 h

12.15 h
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Concert i ball amb la Castellar Swing Band
Vine a celebrar els 25 anys de l’orquestra
Amb la col·laboració de SonaSwing
Lloc: pl. d’El Mirador
 
Baralla d’aigua
Pacífica esbatussada amb globus d’aigua i contraatac 
amb pistoles d’aigua que pots portar de casa
Lloc: pl. Major
Organització: Bombers Voluntaris de Castellar
 
Futbol sala de Festa Major
Partits del juvenil A, sènior B i sènior A
Lloc: Pavelló Joaquim Blume
Organització: Club Futbol Sala Castellar
 
Ballada de sardanes a càrrec de la Cobla 
La Principal de la Bisbal
Hora: 17 h 
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova

Tarda de jocs de taula moderns
Mostra de jocs de taula moderns. No saps què són 
els jocs de taula moderns? Vine a descobrir-ho! I si ja 
saps què són, vine a fer-ne un tastet! 
Hi haurà jocs cooperatius, abstractes, euro games, 
fillers, familiars... A partir de 16 anys.
Lloc: Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Tasta Jocs
 

17 a
21 h

12.30 h

12.30 h

16 h

17 h
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Cercavila Gegantera
Amb les colles de Sant Llorenç Savall, Caldes de 
Montbui i Castellar del Vallès
Plantada dels Gegants: 17.30 h
Pl. Major
Inici recorregut: 18 h
Recorregut: pl. Major, c. del Centre, c. Major, pl. de Cal 
Calissó, Passeig, c. del Dr. Pujol, av. de Sant Esteve, c. de 
Sant Pere d’Ullastre, pg. de Tolrà, pg. de la pl. Major, 
ctra. de Sentmenat, pl. del Mercat
Organització: Gegants de l’Esbart Teatral de Castellar

Exhibició de dansa, gimnàstica i arts marcials
A càrrec de l’Associació Our Solution Site
Lloc: pl. de Catalunya
Organització: Our Solution Site
 
Silent Disco
Saps què és una silent disco? Vine a descobrir-ho!
Viu una experiència única i superdivertida. 
Al·lucinaràs! Amb DJ en directe i tres estils de música 
simultàniament.
Lloc: Andreví Pastissers (c. de Sala Boadella, 8)
Organització: Andreví Pastissers

Ballada country
Lloc: pl. Major
Organització: Amics del Ball de Saló

Concert popular de Festa Major amb 
la Cobla Orquestra La Principal de la Bisbal
Entrada gratuïta
Lloc: Recinte Firal de l’Espai Tolrà

 

17.30 h

18 h

18 a 
22 h

19 h

19 h
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Gran Ball de Festa Major amb la Cobla Orquestra 
La Principal de la Bisbal
Lloc: Recinte Firal de l’Espai Tolrà
 
ABBA The New Experience
Concert tribut al grup suec més internacional 
Lloc: pl. d’El Mirador
  
Nit de concerts a l’Espai Vilabarrakes

21 h  Concert de Doctor Prats
 Presentació del disc Pel cantó bo
 Lloc: Espai Vilabarrakes (El Pla de la Bruguera)

23 h Concert d’Habla de mí en presente
 Presentació del disc Vivir más
 Lloc: Espai Vilabarrakes (El Pla de la Bruguera)

Fins 
a les 5 h Vilabarrakes, Castellar del Revés
 Actuacions en directe de Drunken Fighters i 
 Els Amics de Manel
 Servei de barra a càrrec dels col·lectius de  
 Vilabarrakes (pagament en efectiu)
 Lloc: Espai Vilabarrakes (El Pla de la Bruguera)
 Organització: Vilabarrakes 
 + info: Instagram @vilabarrakes

21 a 
5 h

21.30 h

22 h
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DILLUNS 12 DE SETEMBRE
 

Jornada de portes obertes al Club Tennis 
Castellar del Vallès
Reserves el dia 8 de setembre al tel. 648104066
Lloc: instal·lacions municipals de tennis i pàdel del Club 
Tennis Castellar
Organització: Club Tennis Castellar del Vallès
 
Espai Aventura’t: vine, juga i crea!
Activitats lúdiques, esportives i artístiques 
per a nens i nenes.
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova i Espai Tolrà
Cues accessibles per a infants amb diversitat funcional: 
presenta l’acreditació i recull la polsera al punt d’informació 
i tindràs accés directe a les activitats.
L’espai comptarà amb un circuit d’aventura, 
inflables, minigolf, un taller d’art i música clàssica, el 
trenet i a més a més:
 - Instal·lació: La Caixeta a càrrec de la 
companyia Holoqué
Has estat mai dins d’una caixeta musical? Viu l’amor 
entre la música i la dansa en un món d’hologrames i 
engranatges on tot és possible. 
- Futbol sala i voleibol a càrrec del Club Futbol 
Sala Castellar
- Minitennis al carrer a càrrec del Club Tennis 
Castellar del Vallès
 
Bany d’escuma (per a petits i ganàpies)
Porta la tovallola i les ulleres de la piscina
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova
Amb la col·laboració dels Bombers Voluntaris de Castellar 

10 a 13 h
i 17 a 19 h

9 a 14 h

13 h
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Espectacle de circ: NüShu, a càrrec de la 
companyia Capicúa
Acròbates que cusen, ballen, riuen i s’enfilen
Lloc: pl. d’El Mirador

Concert d’havaneres a càrrec de Les Anxovetes
Lloc: Jardins del Palau Tolrà - Ajuntament
 
Gran Castell de Focs
Lloc: zona esportiva del Pla de la Bruguera

POST FESTA MAJOR

DIUMENGE 18 DE SETEMBRE
20a Trobada de Tardor del Puig de la Creu
Cloenda de Festa Major
Itineraris de natura, observació del paisatge, matinal 
de portes obertes, activitats culturals i populars i es-
morzar popular.
Més informació al cartell de la trobada. 
Lloc: El Puig de la Creu
Organització: Amics del Puig de la Creu
 

LES EXPOSICIONS DE LA 
FESTA MAJOR 2022
 
Exposició del concurs de fotografia: 44è Trofeu Joan 
Riera i 58è concurs de fotografia artística
Dies: 10, 11 i 12 de setembre
Horari: de 12 a 14 h i de 18 a 20 h
Lloc: Centre Excursionista de Castellar (c. de Colom, s/n)
Org.: Centre Excursionista de Castellar

9 a 14 h

19 h

20 h

22 h
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Exposició “Relleus antropomorfs”, del pintor 
castellarenc Esteve Prat
Les obres fan referència a la figura humana. L’artista local va 
començar a treballar-les l’any 2015.
Dies i horaris de Festa Major: 10, 11 i 12 de setembre, de 17 a 20 h
Dies i horaris: els divendres fins al 7 d’octubre, de 17 a 20 h
Lloc: Centre d’Estudis de Castellar - Arxiu d’Història (c. de la Mina, 9-11)
Org.: Centre d’Estudis de Castellar del Vallès - Arxiu d’Història 

“ESTAMPA [g r a v a t s]”
Exposició gràfica d’estampacions sobre paper, elogiant la natura, els 
arbres, la terra, els astres i la diversitat fractal. Obres realitzades amb 
la tècnica del gravat litogràfic, amb planxes fotosensibles, additives 
i tintes litogràfiques.
Dies: del 10 al 25 de setembre
Horari: divendres, de 18 a 20 h; dissabtes, de 12 a 14 h i de 18 a 20 h; 
diumenges, de 12 a 14 h
Lloc: L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot Espai Cultural
 
Exposició d’Art al carrer
Omplim l’espai públic d’art! Exposició d’artistes locals als balcons 
del carrer Major. Apropem l’art a la ciutadania i fem visibles els artis-
tes que treballen i creen art al poble. Hi participaran, entre d’altres: 
Josep Masaguer, Àngels Font Guiteras, Neus Segalés, Esteve Prat 
Paz, Karlos Mayet, Rafael Aguilar, Cabañas, Josep Pérez González, 
Domènec Triviño, Clara Capdevila, Francisco Rodríguez, Enric Aguilar 
o Bel Gabriel Cassi 
Dies: del 10 al 12 de setembre
Horari: tot el dia
Lloc: c. Major, de l’alçada de l’Ateneu a l’antic Ajuntament
Org.: Associació del Centre
 
Exposició de Col·leccionistes de Castellar
Dies: del 10 al 12 de setembre  
Horaris: dies 10 i 11, de 10 a 13 h i de 16 a 20 h; dia 12, de 10 a 13 h
Lloc: Espai Sales d’El Mirador (accés per pl. Major)
Org.: Cercle de Col·leccionistes de Castellar
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Facebook
www.facebook.com/castellarvalles
www.facebook.com/lactual.decastellar

Twitter
@femcastellar
@lactual

Instagram
@femcastellar
@lactual

#fmcastellar22
#fmcastellar2022

Segueix la Festa Major
al teu mòbil!
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NOMÉS SÍ ÉS SÍ
TOTA LA RESTA ÉS VIOLÈNCIA
· Tolerància zero a les agressions sexistes
· Totes les persones tenim dret a gaudir lliurement de la 
   Festa Major.
· Molestar i insistir no és lligar, és assetjar.
· Les mirades, els tocaments sense permís, els comentaris  
  ofensius o degradants també són formes de violència.
· La festa i la nit no són excuses!
· Si estàs veient o patint algun tipus d’agressió, 
  pots demanar ajuda.

DECÀLEG:

1. Actuar és responsabilitat de tothom.

2. Si et sents agredida o assetjada pots demanar suport al teu voltant, 
no estàs sola.

3. Primer pot ser sí i després pot ser no, tens dret a repensar-t’ho i a 
no seguir.

4. Les agressions mai les provoques tu.

5. Sota la influència de l’alcohol i les drogues cap consentiment és vàlid.

6. Tothom som persones. Respecta les diverses orientacions sexuals 
i expressions de gènere.

7. No siguis còmplice! Apropa’t, ofereix-te, dona suport i ajuda si cal.

8. Si presencies un comportament sexista o una agressió sexual, actua! 
Rebutja i denuncia.

9. Si tens alguna imatge o gravació, no la comparteixis; ensenya-la a 
les autoritats.

10. Repensa la teva masculinitat i no responguis a models masclistes 
i agressius.
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AMB TOLERÀNCIA I RESPECTE, 
LES FESTES SÓN MÉS FESTES.
DE FESTA AMB NOSALTRES, 
NO CONTRA NOSALTRES!

PUNT LILA

El Punt Lila és un punt d’informació i assessorament per preve-
nir situacions de violència masclista, i d’acompanyament per a 
les possibles víctimes d’agressions sexistes.

L’impulsa la Regidoria de Feminisme de l’Ajuntament de Cas-
tellar del Vallès.

Si presencies o pateixes alguna agressió sexista, ves al Punt 
Lila, adreça’t a una persona identificada amb un peto lila o truca 
als telèfons:

Emergències: 112
Policia Local: 937144830 / 696462050

El trobareu a: 

9, 10 i 11 de setembre
Vilabarrakes
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CONSELLS CORREFOC SEGUR

Per als participants

· Informeu-vos bé dels llocs per on passarà el correfoc i seguiu les reco-
manacions dels organitzadors i dels serveis d’ordre.
· Vestiu roba de cotó o texana, en cap cas de fibra sintètica.
· Lligueu-vos un mocador al cap o bé poseu-vos un barret.
· Als peus, porteu sabates esportives o calçat consistent i sempre ben 
cordat, mai sandàlies o xancletes.
· Deixeu la menor part possible del cos sense cobrir per evitar danys.
· Salteu sempre endavant i no us col·loqueu entre els tabalers i les bosses 
de carretilles.
· Repartiu-vos entre els diferents grups i mantingueu les distàncies de 
seguretat amb els espectadors, sense envair mai voreres, portals o 
llocs similars.
· Per raons de seguretat a l’espai del correfoc infantil no està permesa 
la participació de persones adultes.

Per al veïnat i comerciants

· No deixeu vehicles aparcats en el recorregut del Correfoc des de quatre 
hores abans del seu començament, a fi i efecte d’evitar possibles danys.
· Abaixeu els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en disposin.
· Protegiu els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartons gruixuts.
· Enrotlleu tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
· No llenceu aigua als participants ni als espectadors del Correfoc, per 
la perillositat que representa, encara que us ho demanin.
· Desconnecteu tot tipus d’alarmes.
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XXXVIII CURSA POPULAR
10 de setembre

L’Ajuntament de Castellar del Vallès i el Club Atlètic Castellar organitzen 
una nova edició d’aquest acte el dissabte 10 de setembre de 2022. Hi 
col·laboren altres entitats esportives, culturals i socials de la vila.

- L’organització declina tota la responsabilitat pel que fa referència als acci-
dents o danys que puguin patir els participants o als danys a tercers que es 
puguin ocasionar com a conseqüència de la participació en la prova.
- Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt per l’organització.
- El fet d’inscriure’s per participar en aquesta activitat implica l’accep-
tació d’aquest reglament i d’aquestes normes.

SORTIDA

ARRIBADA

C. Nou

C. Església

C. S
an

t I
sc

le

Passeig Tolrà



- 31 -

Reglament de la Cursa Popular
www.clubatleticcastellar.cat

1. La cursa és oberta a tothom que accepti i respecti el recorregut i el 
present reglament, sense distinció de categoria, edat, sexe o nacionalitat.
2. Es realitzaran cinc curses:
- La primera (cursa assistida) serà per a persones usuàries de cadires de  
   rodes i caminadors, i podran escollir entre una distància de 2, 5 o 10 m.
- La segona (cursa inclusiva) serà per a persones amb diversitat 
   funcional, i tindrà una distància aproximada de 800 m.
- La tercera (cursa dels petits) serà per als infants nascuts l’any 
   2013 i posteriors, i tindrà una distància aproximada de 800 m.
- La quarta (cursa de mitjans) serà per als infants nascuts els anys 
   2009, 2010, 2011 i 2012. La distància aproximada serà de 2.000 m.
- La cinquena (cursa de grans) serà per als participants nascuts l’any 
   2008 i anteriors. Tindrà una distància aproximada de 4.800 m.

C. Caldes

C. de la Mina

Ronda Cosidor

CURSA ASSISTIDA (2,5 o 10 m.)
PETITS I INCLUSIVA. 1 volta petita (800 m.)
MITJANS. Una volta gran (2.000 m.)
GRANS 1 volta petita + 2 voltes grans (4.800 m.)
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3. Els horaris de sortida seran:
     17.15 h, la cursa assistida.
     17.30 h, la cursa inclusiva.
     18.00 h, la cursa de petits.
     18.15 h, la cursa de mitjans.
     18.45 h, la cursa de grans.

4. La sortida i l’arribada tindran lloc a la plaça Major.

5. Les inscripcions seran gratuïtes i es realitzaran a les pistes  
     d’atletisme, del 5 al 9 de setembre, de 18.30 a 20.30 h. Es 
     podran fer presencialment o per correu electrònic a l’adreça 
     escola@clubatleticcastellar.cat
6. L’organització es reserva el dret de no acceptar inscripcions 
     el mateix dia de la cursa. En el cas d’acceptar-ne, es podran 
     realitzar fins a les 16.30 h al quiosc de la plaça d’El Mirador.

7. Hi haurà premis a les cinc curses (assistida, inclusiva, petits, 
    mitjans i grans).

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

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

10. El lliurament de premis es farà després de finalitzar les cinc curses.



- 33 -

NOTES PER A 
LA FESTA MAJOR

LA FESTA MAJOR, ACCESSIBLE

Espai reservat

L’Ajuntament facilita l’accés a persones amb mobilitat reduïda i di-
versitat funcional amb un espai reservat als concerts que tindran lloc 
a la plaça d’El Mirador, als Jardins del Palau Tolrà, a la plaça de la Fà-
brica Nova i Espai Tolrà i al concert familiar de Lali Begood al carrer de 
l’Arbreda.

Per reservar plaça, caldrà omplir el formulari de sol·licitud disponible 
al web www.castellarvalles.cat/festamajoraccessible o amb atenció 
telefònica al 937144040 extensió 1338.

Tindran prioritat, per aquest ordre:
- Persones amb mobilitat reduïda reconeguda amb el certificat de dis-
capacitat
- Persones amb altres discapacitats superiors al 65%
- Persones de més de 75 anys

Places limitades. 

Cua inclusiva 

L’Espai Aventura’t: vine, juga i crea del dilluns 12 de setembre a la plaça 
de la Fàbrica Nova comptarà amb un servei de cua inclusiva per a infants 
amb diversitat funcional. Per poder-hi accedir, caldrà acreditar-se al 
punt d’informació habilitat per l’Ajuntament.
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Hora silenciosa a la fira d’atraccions

De 18 a 19 h la fira funcionarà sense música ni sorolls en atenció als infants, 
joves i adults amb TEA o hipersensibilitat sensorial.

Cursa popular 

La Cursa Popular ofereix la possibilitat de participar a persones amb 
mobilitat reduïda i diversitat funcional. Més informació i normativa de 
participació a la pàgina 30. 

FIRA D’ATRACCIONS
Del dijous 8 al dilluns 12 de setembre
Horari: de 18 a 00.30 h
Lloc: instal·lada al costat de les pistes d’atletisme (entre ronda de Tolosa 
i c. d’Olot)

El dijous 8 de setembre la fira oferirà l’oferta 2x1 a les atraccions

De 18 a 19 h la fira funcionarà sense música ni sorolls en atenció 
als infants, joves i adults amb TEA o hipersensibilitat sensorial.

PUNT D’INFORMACIÓ 
Horari: matins d’11 a 13.30 h dissabte i diumenge; tardes de 18 a 21 h 
divendres, dissabte i diumenge.
Lloc: pl. d’El Mirador

Recull la polsera identificativa per als infants. Podràs anotar-hi el seu nom 
i un telèfon de contacte per si es perden.
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EL TRÀNSIT
Es recomana que us abstingueu d’utilitzar el cotxe per fer desplaça-
ments dins de Castellar durant la Festa Major i que respecteu les normes 
de circulació.
També es recorda que no es pot aparcar en aquells carrers afectats per 
cercaviles i correfoc.

APARCAMENT DE LA PLAÇA MAJOR
L’aparcament subterrani de la plaça Major estarà obert els dies de Festa 
Major, de 8 a 22 h, excepte el dilluns 12 de setembre.

ASSISTÈNCIA
Hi haurà servei d’assistència de primers auxilis en aquells actes més 
multitudinaris.

CANVIS
L’organització es reserva el dret de fer modificacions en el programa.

NOTA
Aquest programa s’ha tancat el 28 de juliol de 2022. Podeu consultar 
possibles canvis i incidències a www.castellarvalles.cat/festamajor2022.

AGRAÏMENTS
L’Ajuntament agraeix la col·laboració dels grups, entitats, 
comerços i persones que, de manera desinteressada, han fet possible 
aquesta Festa Major.
La Festa Major de Castellar del Vallès compta amb la col·laboració de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.



- 36 -

Amb el suport de:


