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L’Aplec de Castellar Vell torna diumenge 15 de maig amb les
activitats habituals i el tradicional concurs de paelles

Divendres 6 de maig de 2022
Programes|  Aplec de Castellar Vell

El 42è Aplec se celebrarà dos anys més tard del previst a causa de la pandèmia
de la covid-19

L’Aplec de Castellar Vell torna aquest 2022 amb la 42a edició, després de dos anys
de parèntesi a causa de la covid-19, i ho fa amb totes les activitats habituals el
proper diumenge 15 de maig.

Així, no hi faltarà una de les activitats més esperades des que va esclatar la
pandèmia, el concurs d’arrossaires, que celebrarà la 40a edició amb les quatre
categories acostumades: paelles petites (fins a 15 persones), mitjanes (de 16 a 50
persones), grans (més de 50 persones) i joves, en què els participants han de tenir
com a màxim 25 anys. Tots aquells grups que hi vulguin participar ja tenen al seu
abast el formulari que s’ha omplir al web municipal, a l’enllaç
www.castellarvalles.cat/paellesaplec, fins al 13 de maig, o bé poden apuntar-s’hi el
mateix diumenge 15 de maig, fins a les 12 h, de manera presencial al punt
d’informació que s’habilitarà a l’esplanada de Castellar Vell.

L’Aplec també recuperarà el concurs de creacions de flors boscanes que proposa
l’Escola Nocturna, els jocs de cucanya a càrrec de Colònies i Esplai Xiribec i les
actuacions de les colles castellarenques de Ball de Bastons, Ball de Gitanes, els
Castellers de Castellar i els Gegants de l’ETC. A més, també s’ha programat un
taller de dibuix adreçats als infants, que per dibuixar Castellar Vell rebran un bloc
de dibuix i colors.

D’altra banda, el Centre d’Estudis de Castellar – Arxiu d’Història proposa dues
visites guiades a l’interior de l’ermita, que tindran lloc a les 10 hores i a les 11 hores
i que aniran a càrrec de l’arqueòleg Jordi Roig, mentre que el Centre Excursionista
de Castellar ha organitzat una trobada oberta Urban Sketchers Dibuixant Castellar,
entre les 10 i les 12.30 hores. En aquest cas, les persones que hi vulguin participar
hauran de portar les seves llibretes i estris per dibuixar.

Accés en vehicle i a peu

Entre les 7 i les 9 del matí, la Policia Local controlarà l’accés en cotxe a l’esplanada
de Castellar Vell, que només es permetrà per descarregar estris, i que es tornarà a
obrir a partir de les 17 hores.
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Enguany, però, s’ha habilitat un formulari per tal que les persones amb mobilitat
reduïda puguin arribar-hi en vehicle fora d’aquest horari. Així, les sol·licituds són
obertes a les persones usuàries de cadires de rodes, que depenguin de bastons per
poder moure’s bé o que tinguin alguna dificultat per accedir-hi a peu. El formulari
es pot trobar a www.castellarvalles.cat/aplecmobilitatreduida.

Pel que fa a l’accés a peu, es recomana seguir l’itinerari de natura editat pel Centre
Excursionista de Castellar, que està senyalitzat amb punts blaus i que passa per Ca
n’Oliver, el Castell i Castellar Vell.

Podeu consultar tota la informació sobre el 42è Aplec de Castellar Vell al web
municipal, www.castellarvalles.cat/apleccastellarvell.  
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