
Ajuntament de Castellar del Vallès

Notes per a la Festa Major

PUNT D'INFORMACIÓ

El Punt d’Informació, on  es podrà trobar tota la informació sobre la Festa Major, es
trobarà al vestíbul de l’Auditori Municipal.

Horari: 11, 12 i 13 de setembre, de 12 a 13.30 h i de 19 a 21 h

EL GUARNIMENT

Castellar, amb motiu de la Festa Major, ha d’estar més bonica que mai.
L’Ajuntament demana a tots els castellarencs i totes les castellarenques que
guarneixin les finestres i balcons amb flors i senyeres, i també els aparadors dels
comerços i altres establiments.

EL TRÀNSIT

Es recomana que us abstingueu d’utilitzar el cotxe pels desplaçaments de dins de
Castellar durant la Festa Major i que respecteu les normes de circulació.

APARCAMENT DE LA PLAÇA MAJOR

L’aparcament soterrani de la plaça Major estarà obert de 8 a 22  h tots els dies de
Festa Major, excepte el dilluns 14 de setembre.

ASSISTÈNCIA

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

CONSELLS GENERALS

Fixeu un punt de trobada amb la canalla perquè pugui ser-vos útil en cas de pèrdua.

Proveïu-vos d’un paraigua per si plou. Si no plou us pot servir de para-sol.

Proveïu-vos d’ampolles d’aigua o refrescos abans d’assistir als actes que es facin a
les hores de ple sol. Si preneu begudes, recordeu que l’alcohol en excés disminueix
totes les vostres capacitats.

CADIRES

Es recomana portar-se de casa una cadira (plegable) a aquells actes on, a causa de la
gran assistència de públic, l’organització no pugui disposar de  prou cadires per a
tothom.

PREUS I ENTRADES
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Totes els actes seran gratuïts excepte aquells en què en el programa s’indiqui una
altra cosa.

L’accés als actes programats a l’Auditori i a l’Ateneu s’ajustarà al seu aforament.

CANVIS

L’organització vetllarà perquè tots els actes es portin a terme, però no es
responsabilitza d’aquells actes no organitzats per la Regidoria de Dinamització
Econòmica i Cultural i la Comissió de Festes.

AGRAÏMENTS

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

La Regidoria de Dinamització Econòmica i Cultural i la Comissió de Festes
agraeixen la col·laboració dels grups, entitats i persones que, de manera
desinteressada, han fet possible aquesta Festa Major, i demanen comprensió i
tolerància als veïns afectats per les activitats programades i els seus inconvenients.

Relació d’empreses col·laboradores amb la Festa Major de Castellar del Vallès
2015:

Grupo Kalise Menorquina

Tenda de Fotos CM 62

Jordi Serra, fotògraf
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