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Més d’un centenar d’activitats donen forma a les Nits d’Estiu
d’enguany, que començaran dissabte 22 de juny

Dijous 13 de juny de 2019
Programes| Nits d'Estiu 2019

Més d’un centenar d’activitats lúdiques i culturals donaran forma aquest 2019 a la
programació d’activitats d’estiu de la vila. D’entre aquestes, destaquen les propostes
de les Nits d’Estiu, impulsades per la Regidoria de Cultura amb la implicació de
diverses entitats, les del Juliol Jove que proposa la Regidoria de Joventut (Castellar
Jove) i les revetlles de veïnats, a més d’altres activitats programades per entitats i
col·lectius diversos.

Una de les activitats destacades d’enguany serà la celebració de la segona edició del
Tast d’Estiu, una iniciativa que fusiona la gastronomia amb la música, el lleure i els
jocs d’aigua a la plaça de Catalunya i que l’any passat, en la seva estrena, va atraure
unes 3.000 persones. En aquesta edició, que tindrà lloc els dies 5 i 6 de juliol, s’hi
podran trobar 10 estands de degustació que obriran de 20 a 00 hores.

El Tast d’Estiu s’inaugurarà el 5 de juliol amb un espectacle itinerant a càrrec de la
Balkan Paradise Orchestra que engegarà a les 19.30 hores des de la plaça del Mercat
i recorrerà els carrers de Sala Boadella, de Santa Perpètua i de Prat de la Riba fins a
arribar a la plaça de Catalunya. En l’apartat musical del Tast d’Estiu també hi seran
presents el grup de dansa tradicional de Perm (Rússia) Guzel Chulman i la rumba de
Los Sobrinos (divendres 5, 21.30 h i 23 h, respectivament, així com el grup de
percussió Sound de Secà i la Castellar Swing Band (dissabte 6, 21 h i 23 h,
respectivament).

Espectacles a l’aire lliure

Un altre dels atractius de les Nits d’Estiu seran els espectacles a l’aire lliure que
cada any organitza l’Ajuntament, i que enguany compten amb tres propostes
programades els tres últims divendres de juliol.

Així, el dia 12 la plaça d’El Mirador acollirà la proposta Back 2 Classics, un
espectacle de llit elàstic, ple d’humor, poesia i caramboles, amb l’acròbata Ángel de
Miguel García. Divendres dia 19 serà el torn d’Eròtic giust, un concert als Jardins
del Palau Tolrà en què vuit músics exploren la composició musical i escènica a
través de lletres explícitament eròtiques i l’estructura rítmica del giusto-sil·làbic.
Finalment, les propostes musicals es tancaran a la plaça d’El Mirador divendres 26
de juliol amb el concert Viladesau. De músic a mite, un recorregut per la vida i
l’obra del músic i compositor Ricard Viladesau a càrrec de la Cobla Ciutat de
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Girona i amb l’actriu Susana del Saz.

Com a preàmbul, dissabte 28 de juny, a les 22 hores, es farà la projecció en alta
definició i a través de pantalla gegant de l’òpera Tosca, de Giacomo Puccini.
Aquesta és la quarta edició d’aquesta proposta que s’emmarca dins la iniciativa
Liceu a la Fresca que impulsa el Gran Teatre del Liceu a diverses ciutats de
Catalunya.

Propostes diàries de dimarts a divendres

A banda dels concerts dels caps de setmana, com cada any les Nits d’Estiu
comptaran amb propostes singularitzades que s’han programat entre setmana. Així,
les nits dels dimarts 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol Mi Tumbao Sabadell serà l’encarregat
de dur a terme, per quart any consecutiu, un curs gratuït de bachata i roda cubana.
Enguany les sessions, que es duran a terme a les 20.30 h, canvien d’ubicació i es
traslladen a la plaça de Cal Calissó.

A més, les Nits d’Estiu tornaran a destinar un espai a les sardanes, els dijous 4, 11,
18 i 25 de juliol, de la mà de les cobles La Principal de la Bisbal, Sant Jordi-Ciutat
de Barcelona, Marinada i d’Amsterdam, respectivament. Totes les audicions,
organitzades per l’Ajuntament i l’Agrupació Sardanista Amics de Castellar
(ASAC), tindran lloc a la plaça del Mercat a les 21.30 hores.

Una altra agenda estiuenca destacada de les Nits d’estiu serà la que s’oferirà en el
marc del Juliol Jove. La Regidoria de Joventut proposa del 2 al 18 de juliol tres
blocs temàtics.

Així, els dimarts 2, 9 i 16 de juliol seran dies de sortides, respectivament, a l’Illa
Fantasia, a Port Aventura i al Tibidabo. Aquestes propostes, adreçades al jovent de
12 a 17 anys, són les úniques que requereixen inscripció prèvia, amb autorització
que es pot recollir a la Regidoria (c. Portugal, 2) i que cal retornar signada pel pare,
mare o tutor abans del 21 de juny.

A més, el Juliol Jove també ha previst sessions de cinema a l’Auditori, a les 19.30
hores, els dimecres 3, 10 i 17 de juliol, amb la projecció de la saga El Corredor del
Laberinto, i monòlegs a la plaça de Cal Calissó els dijous 4, 11 i 18 de juliol, a les
21.30 hores, amb les actuacions d’Edu Mutante, Txabi Franquesa i David Sas,
respectivament.

Les activitats setmanals singularitzades inclouran també la proposta Casterockfest,
un cicle de concerts organitzats per El Calissó d’en Roca que es duran a terme els
divendres 5, 12, 19 i 26 de juliol a partir de les 20.30 h a la plaça de Cal Calissó.
Cada setmana hi actuaran dos grups que compten entre els seus components amb
almenys un membre castellarenc: dv. 05/07, Els visitants i Firewood; dv. 12/07, una
banda a confirmar i Pöker; dv. 19/07, Walking to the Bar i Rootoons; i dv. 26/07,
Ginys i Extraperlas. Fora d’aquest cicle, però també organitzat per El Calissó d’en
Roca, tindrà lloc el dia 30 de juny, al mateix emplaçament, un concert de PIK a les
12.30 hores.

Així mateix, els dissabtes 13, 20 i 27 de juliol l’Ajuntament i El Calissó d’en Roca
han programat tres sessions de cinema a la fresca amb comèdies de les darreres
dècades que es projectaran a les 22 hores a la plaça de Cal Calissó. Les pel·lícules
escollides són Los locos del Cannonball, de 1981 (13/07), La màscara, de 1994
(20/07) i Resacón en Las Vegas, de 2009 (27/07).



Festes i revetlles de Sant Joan a Sant Jaume

El programa de les Nits d’Estiu es completa amb les festes i revetlles que tindran
lloc des de Sant Joan fins a Sant Jaume. Així, l’Associació de Veïns de Can Carner
organitza del 22 al 24 de juny la Festa Major de Sant Joan, amb diverses propostes
lúdiques.

Diumenge 23 de juny, l’Assemblea.cat, el Ball de Gitanes, els Castellers de
Castellar, el Club Atlètic Castellar, el Centre Excursionista de Castellar i la CAL
proposen a la plaça d’El Mirador l’Arribada de la Flama del Canigó (20 h), seguida
de l’encesa d’una foguera de Sant Joan amb coca i cava gratuïts (22 h).

I el mateix dia, a les 23 hores, les entitats Pas de Ball i Tot Ballant han organitzat un
ball de revetlla a la Sala Blava de l’Espai Tolrà, amb música en viu, que es durà a
terme si aconsegueixen tenir prou reserves, que es poden fer als telèfons 661356693
(Núria) i 696746660 (Encarna).

Dissabte següent, 29 de juny, els Jardins del Palau Tolrà acolliran la 3a Nit
Embruixada, una proposta de Comerç Castellar que tindrà lloc de 19 a 00 h i que
consistirà en una fira d’artesania, confecció i productes naturals combinada amb
propostes esotèriques, tallers per a infants i l’actuació d’M. Davis (20.30 h).

El diumenge 7 de juliol serà el torn de la Festa de Sant Cristòfol, amb la 6a
concentració de cotxes clàssics i de competició, de 10 a 14 h, a la plaça d’El
Mirador, organitzada per l’Escuderia T3.

D’altra banda, les associacions de veïns de Sant Feliu del Racó i El Racó, juntament
amb la Parròquia de Sant Feliu, el Centre Feliuenc, el Casino del Racó i els
establiments de restauració de Sant Feliu, celebraran al juliol, per segon any
consecutiu, la seva Festa Major, els dies 4, 5, 6 i 7.

Finalment, l’Associació de Veïns de Can Font-Ca n’Avellaneda organitza la Festa
Major de la urbanització els dies 12, 13 i 14 de juliol, mentre que l’Agrupació de
Veïns del Pla celebrarà la 36a Revetlla de Sant Jaume del 19 al 21 de juliol.
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