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Una imatge del pregó de Festa Major, que va anar a càrrec de l'entitat Vilabarrakes

La Festa Major de Castellar del Vallès torna a batre registres de
participació en les activitats a l’aire lliure

Dimarts 15 de setembre de 2015
Programes| Festa Major de Castellar del Vallès 2015

El tradicional castell de focs que cada any té lloc a la zona esportiva del Pla de la
Bruguera va cloure ahir la Festa Major 2015 de Castellar del Vallès. La ciutadania
ha respost massivament a la majoria d’activitats programades, malgrat que enguany
els castellarencs disposaven d’un cap de setmana amb fins a quatre dies festius. En
aquesta edició, la pluja va fer la guitza a alguns actes la tarda de dissabte però la
majoria d’actes programats es van poder acabar desenvolupant (a excepció de les
sevillanes programades a la plaça Calissó).

Diversos actes superen els 1.000 espectadors

Segons dades facilitades per l’organització, els actes més multitudinaris han estat el
Correlokals i les activitats proposades per Vilabarrakes (per on han passat milers
d’assistents). Així mateix, la 6a trobada organitzada pels Amics dels 80’s va batre el
seu rècord d’assistència (van passar per l’Espai Tolrà al voltant de 4.000
espectadors), mentre que l’Street Market Castellar, organitzat per Comerç Castellar,
va aplegar al llarg de tot el dia més de 3.000 persones al carrer de Sala Boadella.
També van tenir una afluència notable la Diada de la Infància (que tot i registrar
menys assistència que l’any anterior va arribar als 2.700 assistents), el correfoc
infernal (amb 2.000 assistents) i el concert d’Oques Grasses (amb 1.800
espectadors).

Ja a continuació d’aquestes activitats destaquen el Tast and Chill Out coorganitzat
per Comerç Castellar i diversos establiments. Aquesta activitat, que es feia a la
terrassa d’El Mirador, va aplegar 1.500 persones entre les tres nits. Altres actes que
van superar el miler d’assistents van ser el concert de la Principal de la Bisbal i el
reguitzell d’activitats de cultura popular i tradicional: la tabalada de fum i foc, la
Fal·lera Gegantera, l’activitat Gitanes i Poble, els castellers i el correfoc infantil. A
més, el pregó de Vilabarrakes va congregar 800 espectadors als jardins del Palau
Tolrà.

Altres actes a l’aire lliure que van aplegar una gran quantitat d’espectadors van ser
la festa Holi Colours, organitzada per primera vegada pel Fòrum Jove i Taulacció,
amb 500 participants; la baralla d’aigua dels Bombers Voluntaris i ADF, 400;  les
havaneres i l’espectacle infantil Que peti la plaça, que es feien a la plaça del
Calissó, 300 cadascun; l’autocròs de l’Escuderia T3, 280; l’espectacle La comedia
dell’arte, 250; i el concert de Bikimel, 200.
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Pel que fa a altres propostes en recintes tancats, el ball a càrrec de la Principal de la
Bisbal va aplegar 450 espectadors. A més, l’Auditori es va omplir amb el concert
d’Amàlia de Triana i el concert d’Espaiart Som d’Oscar al mateix recinte va arribar
als 280 assistents entre les dues sessions.

Activitats esportives

Les activitats esportives obertes a la participació de la població també van tenir un
ressò considerable. Així, per exemple, la 7a Bicicletada de Festa Major organitzada
pel Club Ciclista Castellar Bike Tolrà va superar els 450 ciclistes inscrits. La 33a
cursa popular de Festa Major, organitzada pel Club Atlètic Castellar i l’Ajuntament,
va atraure més de 500 inscrits.

De la resta d’activitats lúdiques destaquen, entre d’altres, la 12a edició de la Cursa
de Trastos organitzada per l’entitat els4banks. Aquesta prova, que va tenir un
seguiment massiu, va comptar amb 9 equips participants.

La regidora de Dinamització Econòmica i Cultural, Anna Màrmol, ha fet “un
balanç positiu a un model de Festa Major que des de fa anys promou les
activitats populars a l’aire lliure per a totes les franges d’edat i col·lectius”.
Màrmol ha destacat que “més del 80% d’activitats és promogut per entitats,
establiments i altres col·lectius, a qui cal agrair l’esforç que fan perquè tot
rutlli”. La regidora també ha felicitat “tots els treballadors municipals i persones
voluntàries que han fet possible cinc dies de festa amb prop de 120 activitats”.
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