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Actualitat
La Festa Major 2003 compta amb 113 activitats
Divendres 1 d'agost de 2003
La Comissió de Festes i la Regidoria de Cultura i Lleure han preparat una Festa
Major amb més de 100 activitats, que es portaran a terme entre el 12, 13, 14 i 15 de
setembre. Durant aquests 4 dies es podrà participar en propostes molt diverses, des
del matí i fins a altes hores de la matinada, adreçades a grans i petits. Hi haurà
espectacles, teatre, concerts, balls i esports. Tot, amb un denominador comú:
pràcticament totes les activitats es faran al carrer i seran gratuïtes. I és que
"l'objectiu de la Regidoria de Cultura i Lleure és presentar als castellarencs
una Festa Major popular i on tothom hi pugui trobar algun acte al seu gust",
ha explicat la regidora de Cultura i Lleure, Montse Gatell. Com en altres anys,
l'organització no ha volgut elaborar un programa on hi hagi grans actes que
sobresurtin per damunt dels altres, amb grups de fama reconeguda i evidentment
d'alt cost econòmic. Per contrapartida, ha apostat per oferir propostes cada dia i per
tothom. A trets generals, divendres hi haurà el pregó a càrrec la titellaire Teia
Moner, el correfoc, cantada d'havaneres, l'espectacle Comando a distància a càrrec
de la companyia d'El Terrat. Dissabte, hi ha programades diverses activitats
esportives, espectacles infantils matí i tarda, teatre amb l'Esbart Teatral, sardanes,
ball al carrer i a l'Espai Tolrà, concert jove amb Dr. Calypso i Obrint Pas i nit de
música electrònica. Diumenge continuarà la cita amb l'esport, a banda de la
cercavila de gegants i bastoners, animació infantil durant tot el matí, el concert i ball
de Festa Major amb l'orquestra Maravella, l'actuació dels Macedònia, flamenc, jazz,
música tradicional, música celta i ball a la nit amb Tràfic. Finalment, dilluns tindrà
lloc la ja habitual Jornada de la Infància, concert a la capella, el castell de focs i el
ball de fi de festa amb el grup La Havana.
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