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Retorn al menú anterior EL GUARNIMENT Castellar amb motiu de la seva Festa
Major ha d'estar més bonica que mai. L'Ajuntament demana a tots els castellarencs
que guarneixin les finestres i balcons amb flors i senyeres, i també els aparadors
dels comerços i altres establiments. L'Obra Social Benèfica, els carrers Sant
Sebastià, Lluís de Recasens, Maria Escalfet, Bassetes, la plaça Canigó i la façana de
l'Ateneu (ETC) són els espai que engalanen aquest any. EL TRÀNSIT Es recomana
que us abstingueu d'utilitzar el cotxe pels desplaçaments dins de Castellar durant la
Festa Major i que respecteu les normes de circulació. EL CORREFOC Els
participants en el Correfoc han de vestir roba de cotó o texà, en cap cas de fibra
sintètica. Al cap lligueu-vos un mocador o bé poseu-vos un barret. Als peus sabates
esportives o calçat consistent i sempre ben cordat, mai sandàlies o xancletes. Deixeu
la menor part possible dels 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 manteniu les distàncies de seguretat amb els espectadors,
no envaint mai voreres, portals o llocs similars. Es recorda que no es pot llençar
aigua durant el correfoc encara que els participants ho demanin. EL TREN URBÀ
El diumenge, dia 8, el Trenet circularà pels carrers de Castellar. El punt de sortida i
final de recorregut és: C/ Balmes (cantonada Prat de la Riba). El preu per viatge és
de 1 €. El dilluns, dia 9, el Trenent estarà a l'espai de la Jornada de la infància.
Aquest dia, el viatge és gratuït. CONSELLS GENERALS Fixeu un punt de
trobada amb la canalla perquè pugui ser-vos útil en cas de pèrdua. 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. Es comunica que no es poden deixar vehicles aparcats en tot el
recorregut del correfoc des d'una hora abans del començament a fi i efecte d'evitar
possibles danys. Hi haurà servei d'assistència de la creu Roja en aquells actes més
multitudinaris. L'AJUNTAMENT AGRAEIX EL COMPORTAMENT CÍVIC
DE TOTS ELS CASTELLARENCS I VISITANTS. PREUS I ENTRADES El
preu de l'entrada per l'espectacle Comando a distància és de 10 €. RÀDIO
CASTELLAR Ràdio Castellar sortirà al carrer i farà una programació especial
sobre la Festa Major. CANVIS L'organització vetllarà perquè tots els actes es
duguin a terme, però no es responsabilitza d'aquells actes no organitzat per la
Regidoria de Lleure i la Comissió de Festes. LA REGIDORIA DE LLEURE I LA
COMISSIÓ DE FESTES AGRAEIXEN LA COL·LABORACIÓ DELS
GRUPS, ENTITATS I PERSONES, QUE DE MANERA DESINTERESSADA,
HAN FET POSSIBLE AQUESTA FESTA MAJOR.
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