
 
LES EXPOSICIONS DE LA FESTA MAJOR 

 
 
Exposició del XL concurs de fotografia artística: tema lliure i/o muntanya  
XXVI Trofeu Joan Riera i XIII en color 
 
Lloc: Cal Calissó 
Organització: Centre Excursionista de Castellar 

 
 
Exposició Visions de Castellar – IV 
Exposició col·lectiva amb artistes de Castellar del Vallès 
 
Horari: de 12 a 13.30 h i de 19 a 21 h 
Lloc: vestíbul de l’Auditori Municipal Miquel Pont 
Organització: Els Jappis 
www.facebook.com/visionsdecastellar 

 
 
“Construint el territori” 
Arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya 
 
Horari: de 10 a 14 h i de 17 a 20 h 
Lloc: Arxiu d’Història de Castellar (c. Mina, 9-11) 
Organització: Arxiu d’Història de Castellar, Direcció General de Cultura Popular, 
Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura i Institut Ramon 
Muntaner 

 
 
Exposició de Col·leccionistes de Castellar 
 
Dies: 9, 10 i 12 de setembre 
Horari: de 10 a 13 h i de 17 a 20 h 
Lloc: Espai Sales d’El Mirador (accés per pl. Major) 
Organització: Cercle de Col·leccionistes de Castellar  

 
 
Museu de la Coca-Cola 
 
Horari: d’11 a 13 h i de 17 a 20 h 
Lloc: Jaume I, 2 
Organització: Museu de l’Antoni 

 
 
Exposició oberta de pintura d’artistes locals 
Horari: diumenge dia 10, de 17 a 19 h 
Lloc: Galeries Califòrnia 
Organització: Souls 

 
 
Exposició de jocs d’escacs de la campanya “Faci la primera jugada” 
Horari: dies 9, 10 i 11, de 10.30 a 13 h 
Lloc: local Farinera (c. Barcelona, cantonada Catalunya, s/n) 
Organització: Club Escacs Castellar 
 

 



 
NOTES PER A LA FESTA MAJOR 
 

Gran parc d’atraccions 
 
Com cada any, el parc d’atraccions, tant per als adults com per als més petits, 
estarà instal·lat, des del dia 8 de setembre, al carrer de la Garrotxa, al costat de les 
Pistes d’Atletisme (entre ronda de Tolosa i c. Olot). L’horari d’obertura serà de 18 a 
01 h.  
 

Punt d’Informació  
 
El Punt d’Informació, on hi haurà tota la informació sobre la Festa Major, es trobarà 
al vestíbul de l’Auditori Municipal Miquel Pont.  
Horari: matins de 12 a 13.30 h dissabte, diumenge i dilluns; tardes de 19 a 21 h 
divendres, dissabte i diumenge 
 
El guarniment 
 
Castellar, amb motiu de la Festa Major, ha d’estar més bonica que mai. 
L’Ajuntament demana a tots els castellarencs i totes les castellarenques que 
guarneixin les finestres i balcons amb flors i senyeres, i també els aparadors dels 
comerços i altres establiments. 
 
El trànsit 
 
Es recomana que us abstingueu d’utilitzar el cotxe per fer desplaçaments dins de 
Castellar durant la Festa Major i que respecteu les normes de circulació. 
També es recorda de no aparcar en aquells carrers afectats per rues, correfocs, etc.  
 
L’aparcament 
 

L’aparcament soterrani de la plaça Major estarà obert els dies de Festa Major de 8 a 
22 h, menys el dilluns i el dimarts, que no s’obrirà. 
 
Consells generals 
 
Fixeu un punt de trobada amb la canalla perquè pugui ser-vos útil en cas de 
pèrdua.  
Proveïu-vos d’un paraigua per si plou. Si no plou us pot servir de para-sol. 
Proveïu-vos d’ampolles d’aigua o refrescos abans d’assistir als actes que es facin a 
les hores de ple sol. Si preneu begudes, recordeu que l’alcohol en excés disminueix 
totes les vostres capacitats.  
 

Cadires 
 

Es recomana portar-se de casa una cadira (plegable) a aquells actes en què, a 
causa de la gran assistència de públic, l’organització no pugui disposar de  prou 
cadires per a tothom. 
 
Assistència 
 
Hi haurà servei d’assistència de primers auxilis en aquells actes més multitudinaris. 
 
Canvis 
 



L’organització vetllarà perquè tots els actes es portin a terme, però no es 
responsabilitza d’aquells actes no organitzats per la Regidoria de Cultura i la 
Comissió de Festes. 
 
Agraïments 
 
L’Ajuntament agraeix el comportament cívic de totes les persones de Castellar i 
visitants. 
 
La Regidoria de Cultura i la Comissió de Festes agraeixen la col·laboració dels 
grups, entitats i persones que, de manera desinteressada, han fet possible aquesta 
Festa Major. 
 
I demanen comprensió i tolerància als veïns afectats per les activitats programades 
i els seus inconvenients. 
 

 

 
CONSELLS  PER A UN CORREFOC SEGUR CORREFOC 
 
Per als participants 
 

• Vestiu roba de cotó o texana, en cap cas de fibra sintètica. 
• Lligueu-vos un mocador al cap o bé poseu-vos un barret. 
• Als peus, porteu sabates esportives o calçat consistent i sempre ben cordat, 

mai sandàlies o xancletes. 
• Deixeu la menor part possible del cos sense cobrir per evitar danys. 
• Salteu sempre endavant i no us col·loqueu entre els tabalers i les bosses de 

carretilles. 
• Repartiu-vos entre els diferents grups i manteniu les distàncies de seguretat 

amb els espectadors, sense envair mai voreres, portals o llocs similars. 
 

Per al veïnat i comerciants 
 

• No deixeu vehicles aparcats en el recorregut del Correfoc des de quatre 
hores abans del seu començament, a fi i efecte d’evitar possibles danys. 

• Abaixeu els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en disposin. 
• Protegiu els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartons gruixuts. 
• Enrotlleu tots els tendals exteriors dels habitatges i locals. 
• No llenceu aigua als participants ni als espectadors del Correfoc, per la 

perillositat que representa, encara que us ho demanin. 
• Desconnecteu tot tipus d’alarmes. 

 
 


