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La programació cultural d’estiu de Castellar començarà divendres
17 de juny i es repartirà en una quarantena dies

Dimarts 14 de juny de 2016
Programes| Nits d'Estiu 2016

Castellar del Vallès gaudirà entre el 17 de juny i el 29 de juliol d’una quarantena de
jornades amb propostes lúdiques i culturals que conformen la programació
d’activitats d’estiu de la vila. En total, s’han programat més d’un centenar de
propostes d’entre les quals destaca la programació de les Nits d’Estiu, impulsada per
la Regidoria de Cultura amb la implicació de diverses entitats, la del Juliol Jove,
proposada per la Regidoria de Joventut (Castellar Jove), i les revetlles de veïnats i
altres activitats impulsades per entitats i diversos col·lectius.

Nits d’Estiu: concerts gratuïts a l’aire lliure

Com cada any, el plat fort de la programació de les Nits d’Estiu seran els concerts a
l’aire lliure que tindran lloc en els dos escenaris habituals: els Jardins del Palau
Tolrà i la plaça d’El Mirador. La primera de les actuacions tindrà lloc divendres 1
de juliol, a les 21.30 h als Jardins del Palau Tolrà, i serà la que proposen Smack
Dab, una banda de hard-bop amb un directe enèrgic i contundent que presentarà
composicions originals i inèdites, material del disc que enregistrarà a l’estiu.
L’endemà dissabte, 2 de juliol, serà el torn de Fèlix Rossy Quintet, una formació
liderada pel jove de 21 anys Fèlix Rossy, considerat un dels trompetistes de jazz
més destacats internacionalment.

Els concerts continuaran dimecres 6 de juliol, a les 21.30 hores, també als Jardins
del Palau Tolrà, amb l’actuació d’Oíd Mortales. Es tracta d’un grup vocal argentí
format per deu cantaires que oferirà un repertori coral d’arranjaments de música
folklòrica i popular argentina i llatinoamericana, entre d’altres. La següent proposta,
divendres 8 de juliol, a les 22 hores, serà la projecció en directe, a través de pantalla
gegant, de l’òpera La Bohème, que s’estarà representant al Gran Teatre del Liceu.
Els concerts de la setmana finalitzaran amb el directe de Joan Rovira, l’artista
revelació dels premis Enderrock 2016 per votació popular. Amb un punt d’humor i
accent de les Terres de l’Ebre, Rovira, que combina en els seus directes la música
festiva i la més personal, estarà acompanyat de la seva banda a l’escenari dels
Jardins del Palau Tolrà, a les 21.30 hores.

El tercer cap de setmana serà protagonitzat en primer lloc per la Cobla Marinada i la
colla Violetes del Bosc, dues de les formacions més rellevants del panorama
sardanístic actual, que oferiran la proposta Retrats d’un sentiment, un viatge als
darrers 150 anys de la història de Catalunya, que compta amb la interpretació d’un
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text escrit per a l’ocasió pel dramaturg Màrius Moneu a càrrec d’un actor.

La darrera proposta, dissabte 16 de juliol, s’ha reservat a la cloenda de la celebració
del desè aniversari d’Espaiart, que proposen el concert Espaiart, deu anys a escena,
un concert a càrrec d’alumnes de les formacions instrumentals de l’escola i amb les
interpretacions vocals de les corals Musicorum, SOM·Night i El Cor de la Nit. Per a
l’ocasió, Espaiart comptarà amb l’acompanyament de la cantant Elena Gadel, que
oferirà la seva col·laboració  especial. Aquestes dues darreres actuacions es faran a
la plaça d’El Mirador, a les 21.30 h.

Propostes diàries de dimarts a divendres

A banda dels concerts de caps de setmana, les Nits d’Estiu comptaran amb
propostes singularitzades de dimarts a divendres. Així, les nits dels dimarts 28 de
juny i 5, 12, 19 i 26 de juliol Mi Tumbao Sabadell serà l’encarregat d’organitzar,
per segon any consecutiu, un curs gratuït de bachata i roda cubana, que anirà a
càrrec de Vicenç Bellmunt. Les sessions tindran lloc a partir de les 20.30 h a la
plaça de Catalunya.

El cinema protagonitzarà les nits de dimecres, amb unes projeccions que, com a
novetat, seran gratuïtes. En la primera sessió, dimecres 13 de juliol, es projectarà
Barcelona, nit d’estiu, a proposta de l’Ajuntament (Castellar Jove) i amb la
col·laboració del Club Cinema Castellar Vallès (CCCV). Precisament, el CCCV
proposa dimecres següent, 20 de juliol, la projecció de Barcelona, nit d’hivern.
Ambdues pel·lícules es podran veure a l’Auditori Municipal Miquel Pont, a les
21.30 hores. Les projeccions gratuïtes es completaran amb la comèdia dels germans
Coen ¡Ave, César!, que es podrà veure a la plaça de Catalunya, en versió doblada,
dimecres 27 de juliol, a les 22 hores.

Com és habitual, les Nits d’Estiu també destinaran un espai a les sardanes, que
enguany es podran ballar els dijous 7, 14, 21 i 28 de juliol, de la mà de les cobles
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, Jovenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i
Marinada, respectivament. Totes les audicions, organitzades per l’Ajuntament amb
la col·laboració de l’Agrupació Sardanista Amics de Castellar (ASAC), tindran lloc
a la plaça del Mercat a les 21.30 hores.

Una altra de les propostes de la programació d’enguany és la segona edició de
l’Open Lounge Mirador, a la terrassa de l’edifici, els divendres 1, 8, 15, 22 i 29 de
juliol, a partir de les 20 h. La plataforma de deejays locals Deejays del Revés
proposa en aquest espai cinc sessions de chill out en un ambient relaxat i amb servei
de bar i de menjar. Aquest any la proposta compta amb actuacions i col·laboracions
d’entitats de ball com SonaSwing Castellar i el grup de hip hop sabadellenc Tribe.

Juliol Jove

Una altra agenda estiuenca destacada que anirà de dilluns a dijous serà la que oferirà
Castellar Jove. La Regidoria de Joventut proposarà del 4 al 21 de juliol una activitat
oberta i gratuïta, distribuïda en quatre blocs temàtics.

Així, els dilluns al vespre les propostes titulades “Cos i ment” inclouen el joc de rol
“L’home llop medieval” (4 de juliol, 18 hores, Espai Tolrà), una masterclass de hip
hop (11 de juliol, 20 hores, plaça de la Fàbrica Nova) i una sessió de ioga i
meditació (18 de juliol, 20 hores, terrassa d’El Mirador.



Per la seva banda, els “Dimarts temàtics” consistiran en una masterclass de Lindy
Hop (5 de juliol, 20 hores, plaça d’El Mirador), un monòleg a càrrec de Raúl
Alcaraz en el marc de La nit del riure (12 de juliol, 22 hores, terrassa d’El Mirador),
i una sortida a PortAventura el 19 de juliol, a les 8 hores. Per assistir-hi, caldrà
inscriure’s a l’a/e castellarjove@castellarvalles.cat. Aquesta activitat té un preu de
30 € per persona.

Els dimecres es reserven per a les propostes titulades “Culturalment joves”, que
inclouen un maridatge de vins i formatges (6 de juliol, 22 hores, terrassa d’El
Mirador), per al qual cal inscripció a l’a/e castellarjove@castellarvalles.cat, i un
espectacle d’il·lusionisme a càrrec d’Eduard Juanola (20 de juliol, 20 h, Sala de
Petit Format de l’Ateneu), a més de la projecció de Barcelona, nit d’estiu el 13 de
juliol.

Finalment, els vespres de dijous seran per a tres propostes aplegades sota el títol
“Desconnecta’t”: meditació musical el 7 de juliol (20 h, pavelló Joaquim Blume),
“Viu la nit jove”, amb food trucks i música a partir de les 18.30 h a la pl. d’El
Mirador (14 de juliol) i un maridatge de cerveses i tapes fredes el 21 de juliol a la
terrassa d’El Mirador, a les 22 hores. Per assistir a aquesta darrera proposta cal
també inscripció a l’a/e castellarjove@castellarvalles.cat.

Revetlles de veïnats i altres activitats

L’agenda d’estiu es completa amb altres propostes d’entitats i diferents revetlles de
veïnats. Així, l’entitat Cal Gorina ha organitzat diferents activitats com són les Nits
llibertàries (divendres 17 de juny, a les 21 h al pati de Cal Gorina) –coorganitzada
amb l’Assemblea Llibertària) i un concert acústic de Marta Esteve, l’endemà, 18 de
juny, a les 20.30 hores al mateix espai. A més, s’han programat sopars de
carmanyola a la fresca, també al pati de Cal Gorina, els dijous 30 de juny i 7, 14, 21
i 28 de juliol (de 20 a 22 hores), i la projecció del Documental del mes, Tea Time,
divendres 1 de juliol a la Sala d’Actes d’El Mirador, coorganitzada amb L’Aula
d’Extensió Universitària per a Gent Gran i el CCCV. Finalment, Cal Gorina proposa
la II Trobada de Guitarrons, diumenge 10 de juliol, de 10 a 13 hores i a les 17 hores,
per difondre aquest instrument.

Tampoc faltaran les activitats vinculades a la revetlla de Sant Joan, amb la Festa de
Can Carner (del 23 al 26 de juny), l’arribada de la Flama del Canigó (23 de juny) o
la festa de Sant Joan del Revés de la mà de Vilabarrakes (23 de juny). Altres
propostes que repeteixen són l’Avinguda Shopping Night, divendres 1 de juliol, de
18 00 hores; la Festa de Sant Cristòfol que organitza l’Escuderia T3, el matí de
diumenge 3 de juliol; i la tercera edició del Corretapa, que proposa Ielou
Comunicació, amb la col·laboració de l’Ajuntament, del 21 al 24 de juliol.

Més activitats previstes aquest estiu són la sessió musical de Deejays del Revés al
Parc de Canyelles titulada “Off Sónar DDR 2016” (dissabte 18 de juny, de 10 a 22
hores), el laberint d’espelmes que organitza Gaia: Art, Cultura i Pau diumenge 19 de
juny al terreny parroquial de Sant Feliu del Racó (21 h) o el tast maridatge a la
terrassa d’El Mirador que oferiran Comerç Castellar, Vinalium, la pastisseria
Muntada i la xarcuteria Prat Torras dissabte 9 de juliol, a les 20 hores.

Finalment, els diferents veïnats han preparat per al juliol diverses festes i revetlles,
d’entre les quals cal remarcar la festa major de Can Font-Ca n’Avellaneda, Penya
Arlequinada i Penya Sports (del 15 al 17 de juliol) i  la Revetlla del carrer Sant
Jaume (del 22 al 24 de juliol). L’agenda d’estiu es clourà amb la Festa Major de
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Sant Feliu del Racó, que tindrà lloc del 28 al 31 d’agost. A tot això caldrà sumar
l’oferta de balls de saló a la Sala Blava de l’Espai Tolrà organitzada per les
associacions Amics del Ball de Saló, Pas de Ball i Tot Ballant, a més d’altres
propostes puntuals com concerts de final de curs.
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