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Castellar del Vallès
del 8 al 12 de setembre
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Ja arriba la Festa Major. És hora 
de sortir al carrer i saludar fa-
miliars, amics, veïns i coneguts, 
i compartir amb tots ells les es-
tones d’alegria i diversió que ens 
ofereix la gran festa de la vila. És 
un dels moments més esperats 
de l’any; una gran oportunitat per 
gaudir de Castellar i de la vida, 
perquè la Festa Major és l’expres-
sió més importat de l’esperit dels 
castellarencs i castellarenques.

Afortunadament, a Castellar 
tenim moltes entitats i associa-
cions que senten molt a prop la 
vila i que han treballat amb com-
promís i entusiasme perquè avui 
puguem presentar un programa 
amb més d’un centenar d’activi-
tats per a tots els gustos i edats: 
música, tradicions, cultura popu-

Salutació
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Alcalde
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lar, esports, activitats infantils 
i juvenils, gastronomia, exposi-
cions, foc...

El programa de Festa Major 
és, doncs, fruit de la contribu-
ció activa de veïnat, entitats i 
associacions. Des de fa anys, 
aquest és el gran secret de 
l’èxit de la Festa Major de Cas-
tellar, no solament perquè per-
met presentar una gran quan-
titat d’activitats diverses, sinó 
perquè fa que sigui la festa de 
tothom i on tothom es pot sen-
tir fàcilment identificat.

A la Festa Major de Castellar 
cadascú té el seu moment i el 
seu lloc, i la nostra recompen-
sa serà trobar-nos al carrer 
mentre riem, juguem, ballem 
i participem de les activitats i 
els espectacles.

Us espero a tots a la plaça d’El 
Mirador divendres 8 de setem-
bre a la nit perquè tenim una 
cita amb El Gran Wyoming, 

que aquest any serà l’encar-
regat d’obrir la Festa Major 
amb la tradicional Invitació a 
la Festa. Abans, dijous, esteu 
convidats a la recepció insti-
tucional a les entitats ciutada-
nes del municipi, amb el lliura-
ment de la Medalla de la Vila a 
Colònies i Esplai Xiribec amb 
motiu dels seus 50 anys. I no 
oblideu que l’acte institucional 
de la Diada Nacional de Cata-
lunya canvia d’escenari i es 
farà a la plaça de Catalunya.

No us avanço res més, perquè 
podeu consultar totes les pro-
postes de Festa Major al pro-
grama que teniu a les vostres 
mans, segur que hi trobareu 
un munt de coses a fer.

No ens oblidem, tampoc, de 
tot el personal d’organització i 
seguiment de la festa. Gràcies 
per la vostra feina i implicació.

Bona Festa Major!
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Batucada Tucantam Drums
Inici: pl. del Mercat
Organització: Assemblea Llibertària
Col·laboració: Cal Gorina
https://www.facebook.com/calgorina
Twitter: @CalGorina

Havaneres amb la Petita Havana
I cremat de rom 
Lloc: av. Sant Esteve, 71 
Organització: Farmàcia Ros

“Dones i espai públic. 
Agressions sexistes a la 
nostra vila”
Presentació del Protocol d’actuació contra les 
agressions sexistes als espais d’oci
Lloc: Cal Gorina (Centre, 8)
Organització: Assemblea Llibertària
Col·laboració: Cal Gorina
https://www.facebook.com/calgorina

Twitter: @CalGorina

20.30 h

21.15 h

20.30 hGimcana del Revés
Inici: pl. de Catalunya
Organització i més informació: Vilabarrakes
https://www.facebook.com/vilabarrakes.castellardelreves/

Futbol de Festa Major
XLVIII Torneig del Vallès
UE Castellar – Equip de 1a Catalana (a concretar)
XXVI Memorial Emili Altimira i Alsina
Lloc: Camp de Futbol Pepín Valls
Organització: Unió Esportiva Castellar

Concurs de Fotografia: 
Festa Major 2017
Informació i bases a:
www.castellarvalles.cat/concursfotografiafestamajor

Recepció institucional a les entitats 
ciutadanes del municipi
i lliurament de la Medalla de la Vila a 
Colònies i Esplai Xiribec amb motiu del seus 50 anys 
i actuació del cantant i animador Rah-mon Roma, en format trio 
Lloc: pl. d’El Mirador

19 h

20 h

20 h

7/9/17

20 h
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22 h

21.45 h 
i 23 h

7/9/17

Sopar de tapes (per llepar-se’n els dits)
+ concert acústic (gratuït)
PD festa per a tots i totes apte per remenar el cul amb cançons 
no sexistes
Lloc: Cal Gorina (Centre, 8)
Organització: Assemblea Llibertària
Col·laboració: Cal Gorina
https://www.facebook.com/calgorina
Twitter: @CalGorina

Cinema per Festa Major: 
Kiki, el amor se hace 
Una comèdia eròtico-festiva de Paco León
Preu: general, 5 €; socis CCCV, 3 €
Inclou copa de capa al vestíbul de l’Auditori un cop finalitzada 
la pel·lícula
Lloc: Auditori  Municipal Miquel Pont
Organització: Club Cinema Castellar Vallès
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11 h

12 a
18 h

18 h

18 h

Festa de les marededéus trobades
11 h - Missa
12 h - Cantada d’havaneres amb el grup Port Vell
Lloc: ermita de la Mare de Déu de les Arenes
Organització: Amics Ermita de  les Arenes

Jornada de portes obertes del 
Club Tennis Castellar
Lloc: instal·lacions municipals de tennis (c. Sant Feliu, s/n)

Organització: Club Tennis Castellar

Warm Up
A càrrec de La Cantera
Lloc: Era d’en Petasques
Organització i més informació: Vilabarrakes 
www.facebook.com/vilabarrakes.castellardelreves/

Inauguració de l’exposició
“Construint el territori”
Arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya
Lloc: Arxiu d’Història de Castellar (c. Mina, 9-11)
Organització: Arxiu d’Història de Castellar, Direcció Gene-
ral de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals 
del Departament de Cultura i Institut Ramon Muntaner

8/9/17
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Invitació a la Festa a càrrec 
d’El Gran Wyoming
Comunicador i One-man Show
Lloc: pl. d’El Mirador 

Can Carner, també
Sopar i ball amb DJ R.C.
Lloc: pl. de Sant Joan
Organització: Associació de Veïns de Can Carner

TriSonaSwing de Festa Major
Gran concert múltiple de swing amb Castellar Swing Or-
questra + Marc Martín Trio amb Nil Mujal, Eva Fernández 
i Rita Payés  + Bumpy Roof Band
Lloc: pl. d’El Mirador
Organització: SonaSwing Castellar

Cantada d’havaneres amb el grup 
Les Anxovetes
Grup íntegrament femení amb el seu punt de salabror
Lloc: pl. de Cal Calissó

Mascletada d’inici de festa
39,46 kg de pólvora. 522 unitats de pirotècnia. 
3 minuts d’espetecs
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova

21.15 h

21.30 h

21.45 h

22.15 h

22 h

20 h

20 h

21 h

18 a
20 h

Tennis de taula vs. ping-pong
Campionat popular obert a tothom
Lloc: Espai Tolrà
Organització: Assoc. Amics Tennis Taula Castellar

Repicada general de campanes 
anunciant les festes i missa 
vespertina
Lloc: parròquia de Sant Esteve i capella de 
la Verge de Montserrat

Inauguració Exposició de 
Fotografia Artística
Lloc: Cal Calissó
Organització: Centre Excursionista de Castellar 

Botifarrada Popular
Lloc: Era d’en Petasques
Organització i més informació: Vilabarrakes
https://www.facebook.com/vilabarrakes.castellardelreves/

8/9/17
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22.30 h

23 h

XII Correlokals de Castellar 
del Revés
Amb parades als locals dels col·lectius i entitats que 
participen a Vilabarrakes
Recorregut i parades: 
www.facebook.com/vilabarrakescastellardelreves
Sortida: Era d’en Petasques
Organització i més informació: Vilabarrakes 
www.facebook.com/vilabarrakes.castellardelreves/ 

Festa 8a Trobada 
Amics dels 80’s i 90’s
La millor música per al millor públic
Amb DJ David Fuentes
Lloc: Recinte Firal de l’Espai Tolrà
Entrada lliure
Organització: Amics dels 80’s

Vilabarrakes a Castellar del Revés: 
Primera Nit
Lloc: Espai Vilabarrakes
Organització i més informació: Vilabarrakes 
www.facebook.com/vilabarrakes.castellardelreves/

8/9/17
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10 h

10 h

10 a 
13 h

10 a 
13 h

10 a 
13 h

Partides simultànies d’escacs
Lloc: pl. Major
Organització: Club Escacs Castellar

Joan Oliver a Castellar del Vallès
Inscripcions: arxiuhistoriacastellar@gmail.com
Horari: se n’informarà en el moment de la inscripció
Itinerari: Casa Joan Arús, c. Joan Oliver, Can Carner, 
Ca n’Oliver, Castell de Castellar
Organització: Arxiu d’Història de Castellar

Inauguració exposició 
de Col·leccionistes de Castellar
Lloc: Espai Sales d’El Mirador (accés per pl. Major)
Organització: Cercle de Col·leccionistes de Castellar 

Exhibició de rugbi
Xuts a pala i partit
Lloc: pistes d’atletisme del Parc de Colobrers
Organització: Rugbi Club Castellar del Vallès (Gossos)

Mou-te en cotxe d’autocròs
Activitat per a totes les edats
Circuit tancat amb pilots experimentats
Lloc: circuit Pla de la Bruguera
Organització: Escuderia T3

Escola de Trial Elbixu
Aprèn amb els campions: 
Alan Rovira i els pilots de l’escola
Lloc: zona esportiva Pla de la Bruguera
Organització: Escola Trial Elbixu

07 h

matí

XXVII Concurs de Gossos de Mostra 
XI Trobada de Campions Sant Humbert
Inscripcions al local social: 8 h
Esmorzar per a tots els participants i assistents
Lloc: Local social (c. dels Pedrissos)
Organització: Societat Castellarenca

Postulació anual
“Catalunya contra el càncer”
Lloc: carrers de la vila
Organització: AECC Castellar

Obert de tennis de Festa Major
Inscripcions fins al 07/09 al tel. 648 10 40 66
Horari: se n’informarà en el moment de fer la inscripció 
Lloc: instal·lacions municipals de tennis  (c. Sant Feliu, s/n)
Organització: Club Tennis Castellar 

Sortida amb bicicleta de carretera
Recorregut: Castellar – Sant Llorenç i esmorzar
Lloc sortida: pl. d’El Mirador
Organització: Dimension3 Club Triatló

Obert dòmino (sistema suís)
Partides a les 11 h, 12 h i 13 h
Lloc: Penya Solera Barcelonista (c. del Molí, 1)
Organització: Club Dòmino Castellar
Hi col·labora: Penya Solera Barcelonista

09 h

a partir
9.30 h

9/9/17
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12 i
13 h

13 h

15 a 
21 h

11 h

11 a
14 h

Muntatge de les barraques
Lloc: zona esportiva del Pla de la Buguera
Organització i més informació: Vilabarrakes 
www.facebook.com/vilabarrakes.castellardelreves/ 

24è Pintacarrers per a tots
Lloc: pl. Francesc Macià
Organització: Colònies i Esplai Xiribec

Rats!, amb Campi Qui Pugui
Teatre itinerant
Lloc: pl. d’El Mirador i voltants

Brindis VI aniversari de Cal Gorina
Copa de cava pels sis anys difonent cultura
Actuació de deejays I servei de bar
Lloc: Cal Gorina (c. Centre, 8)
Organització: Cal Gorina
https://www.facebook.com/calgorina
Twitter: @CalGorina

Futbol sala
Diada dels equips Base i Sènior
Lloc: Pavelló de Puigverd
Organització: Futbol Sala Castellar

Grup Bufanúvols 
Amb el seu concert Mikhail i les tres preguntes
Lloc: Obra Social Benèfica

2n Torneig de Bitlles Festa Major 
Lloc: Pistes Municipals de Bitlles Catalanes (c. Garrotxa)
Organització: Club Bitlles Colobrers

17 h

17 h

22

Tennis de taula al carrer
Lloc: pl. Major
Organització: Assoc. Amics Tennis Taula Castellar

Exhibició de karate kyokushinkai
Classe magistral de karate kyokushin dirigida pel mestre 
sensei Víctor, cinturó negre, 4t dan de Federació Catalana 
de Karate i reconegut oficialment a la Federació Japonesa. 
Acte obert a tots els públics
Lloc: Pavelló Dani Pedrosa
Organització: Club Kyokushin Castellar

Inauguració de l’exposició 
“Visions de Castellar – IV”
Exposició col·lectiva amb artistes de Castellar del Vallès
Lloc: vestíbul Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Els Jappis
www.facebook.com/visionsdecastellar

Cercavila de la Banda de Majorets, 
Trompetes i Tambors de Castellar
Recorregut: c. Prat de la Riba, c. Catalunya, c. Barcelona, av. 
Sant Esteve, c. St. Pere d’Ullastre, pg. Tolrà, c. Centre, pl. Major
Organització: Banda de Majorets, Trompetes i Tambors 
de Castellar

11 a
13 h

10 a
13 h

11 h

11 h

9/9/17
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12 i
13 h

13 h

15 a 
21 h

11 h

11 a
14 h

Muntatge de les barraques
Lloc: zona esportiva del Pla de la Buguera
Organització i més informació: Vilabarrakes 
www.facebook.com/vilabarrakes.castellardelreves/ 

24è Pintacarrers per a tots
Lloc: pl. Francesc Macià
Organització: Colònies i Esplai Xiribec

Rats!, amb Campi Qui Pugui
Teatre itinerant
Lloc: pl. d’El Mirador i voltants

Brindis VI aniversari de Cal Gorina
Copa de cava pels sis anys difonent cultura
Actuació de deejays I servei de bar
Lloc: Cal Gorina (c. Centre, 8)
Organització: Cal Gorina
https://www.facebook.com/calgorina
Twitter: @CalGorina

Futbol sala
Diada dels equips Base i Sènior
Lloc: Pavelló de Puigverd
Organització: Futbol Sala Castellar

Grup Bufanúvols 
Amb el seu concert Mikhail i les tres preguntes
Lloc: Obra Social Benèfica

2n Torneig de Bitlles Festa Major 
Lloc: Pistes Municipals de Bitlles Catalanes (c. Garrotxa)
Organització: Club Bitlles Colobrers

17 h

17 h

23

Tennis de taula al carrer
Lloc: pl. Major
Organització: Assoc. Amics Tennis Taula Castellar

Exhibició de karate kyokushinkai
Classe magistral de karate kyokushin dirigida pel mestre 
sensei Víctor, cinturó negre, 4t dan de Federació Catalana 
de Karate i reconegut oficialment a la Federació Japonesa. 
Acte obert a tots els públics
Lloc: Pavelló Dani Pedrosa
Organització: Club Kyokushin Castellar

Inauguració de l’exposició 
“Visions de Castellar – IV”
Exposició col·lectiva amb artistes de Castellar del Vallès
Lloc: vestíbul Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Els Jappis
www.facebook.com/visionsdecastellar

Cercavila de la Banda de Majorets, 
Trompetes i Tambors de Castellar
Recorregut: c. Prat de la Riba, c. Catalunya, c. Barcelona, av. 
Sant Esteve, c. St. Pere d’Ullastre, pg. Tolrà, c. Centre, pl. Major
Organització: Banda de Majorets, Trompetes i Tambors 
de Castellar

11 a
13 h

10 a
13 h

11 h

11 h

9/9/17
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18 h

18 h

18 h

19 h

18.30 h

Carles Cuberes
Animació per a públic infantil i familiar
Entrada: gratuïta
Lloc: Cal Gorina (c. Centre, 8)
Organització: Cal Gorina
https://www.facebook.com/calgorina
Twitter: @CalGorina

Marató country
Amb el DJ Manel Da Silva
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova
Organització: Amics del Ball de Saló

Exhibició i tallers de ball 
18 h - Taller de zumba
18.30 h - Taller de bachata i demostració
19.30 h - Taller de salsa i roda cubana i demostració
Lloc: Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Pas de Ball i Tot Ballant

Actuació del Coro Rociero 
Castellarenc
i del grup de sevillanes de l’associació
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Associació Cultural Andalusa Aires 
Rocieros Castellarencs

Exhibició de Kenpo Karate
A càrrec de Lorenzo Jiménez Medina, campió del món i 
d’Espanya, i alumnes de l’escola Lince’s Kenpo Karate 
Studios Castellar
Lloc: pl. Major
Organització: Lince’s Kenpo Karate Studios Castellar

Exhibició castellera
A càrrec dels Castellers de Castellar Capgirats i les colles 
convidades dels Castellers de Súria “Salats de Súria” i els 
Castellers de Santpedor
17 h - Passejada de castellers des de l’INS Castellar pel Pas-
seig fins a la pl. d’El Mirador
18 h - Plantada de Castells
Lloc: pl. d’El Mirador
Organització: Castellers de Castellar Capgirats

XXXV Cursa Popular
18 h - cursa petits: 800 m
18.15 h - cursa mitjans: 2.000 m
18.45 h - cursa grans: 4.800 m
Inscripció gratuïta
Sortida i arribada: pl. Major
Organització: Club Atlètic Castellar
Hi col·labora: Ajuntament

Festival de patinatge
Lloc: Pavelló Joaquim Blume
Organització: Club Patinatge Artístic Castellar del Vallès

Festa Major pel SÍ
Lloc: al peu de la senyera de la pl. Catalunya
Organització: ANC Castellar

17 h

18 h

18 h

18 h
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18 h

18 h

18 h

19 h

18.30 h

Carles Cuberes
Animació per a públic infantil i familiar
Entrada: gratuïta
Lloc: Cal Gorina (c. Centre, 8)
Organització: Cal Gorina
https://www.facebook.com/calgorina
Twitter: @CalGorina

Marató country
Amb el DJ Manel Da Silva
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova
Organització: Amics del Ball de Saló

Exhibició i tallers de ball 
18 h - Taller de zumba
18.30 h - Taller de bachata i demostració
19.30 h - Taller de salsa i roda cubana i demostració
Lloc: Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Pas de Ball i Tot Ballant

Actuació del Coro Rociero 
Castellarenc
i del grup de sevillanes de l’associació
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Associació Cultural Andalusa Aires 
Rocieros Castellarencs

Exhibició de Kenpo Karate
A càrrec de Lorenzo Jiménez Medina, campió del món i 
d’Espanya, i alumnes de l’escola Lince’s Kenpo Karate 
Studios Castellar
Lloc: pl. Major
Organització: Lince’s Kenpo Karate Studios Castellar

25

Exhibició castellera
A càrrec dels Castellers de Castellar Capgirats i les colles 
convidades dels Castellers de Súria “Salats de Súria” i els 
Castellers de Santpedor
17 h - Passejada de castellers des de l’INS Castellar pel Pas-
seig fins a la pl. d’El Mirador
18 h - Plantada de Castells
Lloc: pl. d’El Mirador
Organització: Castellers de Castellar Capgirats

XXXV Cursa Popular
18 h - cursa petits: 800 m
18.15 h - cursa mitjans: 2.000 m
18.45 h - cursa grans: 4.800 m
Inscripció gratuïta
Sortida i arribada: pl. Major
Organització: Club Atlètic Castellar
Hi col·labora: Ajuntament

Festival de patinatge
Lloc: Pavelló Joaquim Blume
Organització: Club Patinatge Artístic Castellar del Vallès

Festa Major pel SÍ
Lloc: al peu de la senyera de la pl. Catalunya
Organització: ANC Castellar

17 h

18 h

18 h

18 h

9/9/17
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Correfoc infernal
A càrrec de la Colla de Diables de Castellar, el seu drac Víbria i 
les colles de Sant Andreu de Llavaneres i Molins de Rei
Recorregut: Ateneu, c. Torras, ctra. Sentmenat, c. Anselm 
Clavé, c. Barcelona, c. Lleida, Espai Tolrà 
Organització: Colla de Diables de l’Esbart Teatral de Castellar

COI Els Montgrons en concert
Versions de folk rumba
Entrada gratuïta
Lloc: Cal Gorina (c. Centre, 8)
Organització: Cal Gorina
Twitter: @CalGorina
www.facebook.com/calgorina

Ball de saló amb el conjunt musical 
Zamba Show
Lloc: Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Pas de Ball i Tot Ballant

El Gran Wyoming y Los Insolventes
Viatge molt personal per la història del rock’n’roll
Lloc: pl. d’El Mirador
 

2a Nit de Vilabarrakes a 
Castellar del Revés
Lloc: Espai Vilabarrakes
Organització i més informació: Vilabarrakes 
www.facebook.com/vilabarrakes.castellardelreves/

21.30 h

22 h

23 h

23 h

a partir
23 h

Mucca Failate 
Concert de pop rock d’aquí
Lloc: pl. Cal Calissó

Música anys vuitanta
Amb DJ Albert
Lloc: c. Puigverd
Organització: Bar Castellar, Pizzeria Cal Camilo i 
espai d’esbarjo Al Teu Aire

Birra-Tapa
Fusió de dos grans conceptes culinaris
Lloc: Cal Gorina (c. Centre, 8)
Organització: Cal Gorina
https://www.facebook.com/calgorina
Twitter: @CalGorina

5a Festa Fiebre Sábado Noche
Sopar i música ambient anys vuitanta a càrrec del  DJ 
Fer, i a continuació gran festa 
Lloc: Galeries Califòrnia
Organització: Cafeteria Califòrnia

19 h

20 h

21 h

20 a
00.30 h

21.30 h

22 h

23 h

23 h

a partir
23 h
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Mucca Failate 
Concert de pop rock d’aquí
Lloc: pl. Cal Calissó

Música anys vuitanta
Amb DJ Albert
Lloc: c. Puigverd
Organització: Bar Castellar, Pizzeria Cal Camilo i 
espai d’esbarjo Al Teu Aire

Birra-Tapa
Fusió de dos grans conceptes culinaris
Lloc: Cal Gorina (c. Centre, 8)
Organització: Cal Gorina
https://www.facebook.com/calgorina
Twitter: @CalGorina

5a Festa Fiebre Sábado Noche
Sopar i música ambient anys vuitanta a càrrec del  DJ 
Fer, i a continuació gran festa 
Lloc: Galeries Califòrnia
Organització: Cafeteria Califòrnia

19 h

20 h

21 h

20 a
00.30 h

21.30 h

22 h

23 h

23 h

a partir
23 h
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Correfoc infernal
A càrrec de la Colla de Diables de Castellar, el seu drac Víbria i 
les colles de Sant Andreu de Llavaneres i Molins de Rei
Recorregut: Ateneu, c. Torras, ctra. Sentmenat, c. Anselm 
Clavé, c. Barcelona, c. Lleida, Espai Tolrà 
Organització: Colla de Diables de l’Esbart Teatral de Castellar

COI Els Montgrons en concert
Versions de folk rumba
Entrada gratuïta
Lloc: Cal Gorina (c. Centre, 8)
Organització: Cal Gorina
Twitter: @CalGorina
www.facebook.com/calgorina

Ball de saló amb el conjunt musical 
Zamba Show
Lloc: Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Pas de Ball i Tot Ballant

El Gran Wyoming y Los Insolventes
Viatge molt personal per la història del rock’n’roll
Lloc: pl. d’El Mirador
 

2a Nit de Vilabarrakes a 
Castellar del Revés
Lloc: Espai Vilabarrakes
Organització i més informació: Vilabarrakes 
www.facebook.com/vilabarrakes.castellardelreves/

21.30 h

22 h

23 h

23 h

a partir
23 h

27

Mucca Failate 
Concert de pop rock d’aquí
Lloc: pl. Cal Calissó

Música anys vuitanta
Amb DJ Albert
Lloc: c. Puigverd
Organització: Bar Castellar, Pizzeria Cal Camilo i 
espai d’esbarjo Al Teu Aire

Birra-Tapa
Fusió de dos grans conceptes culinaris
Lloc: Cal Gorina (c. Centre, 8)
Organització: Cal Gorina
https://www.facebook.com/calgorina
Twitter: @CalGorina

5a Festa Fiebre Sábado Noche
Sopar i música ambient anys vuitanta a càrrec del  DJ 
Fer, i a continuació gran festa 
Lloc: Galeries Califòrnia
Organització: Cafeteria Califòrnia

19 h

20 h

21 h

20 a
00.30 h

21.30 h

22 h

23 h

23 h

a partir
23 h

9/9/17
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09 h

10 h

9 a
14 h

10 h

a partir
10 h

Torneig de petanca de Festa Major
Inscripcions a l’inici del torneig
Lloc: pl. Catalunya
Organització: Club Petanca Castellar

3r Quadrangular de 
Tennis de taula Vila de Castellar
Equips de 3a, 2a i 1a provincial
Lloc: Espai Tolrà
Organització: Assoc. Amics Tennis Taula Castellar

Partides ràpides d’escacs
Infantils i sèniors
Lloc: pl. Major
Organització: Club Escacs Castellar

XLIV Tirada Infantil amb Carrabina 
d’Aire i Blanc Fix 
Amb premis per a tothom
Inscripcions al local social del c. Pedrissos
Lloc: pl. de la Miranda (darrere l’INS Castellar)
Organització: Societat Castellarenca

Acrobàcies de drons, helicòpters, 
cotxes i avions d’aeromodelisme
10 h - Vol Lliure
11 h - Escola de vol i tallers formatius
13.30 h - Vol d’alt nivell
Lloc: Camp de Vol de Can Sallent 
(camí de Castellar Vell - depuradora)
Organització: Aeri Model Club Castellar

XXVII Concurs de Gossos de Rastre 
Modalitat d’arrencada i empait
Lloc: sortida des del local social (c. Pedrissos)
Organització: Societat Castellarenca

Despertar tronera
Organització: Colònies i Esplai Xiribec

Postulació anual 
“Catalunya contra el càncer”
Lloc: carrers de la vila
Organització: AECC Castellar

19è Tast d’Excursionisme
Cal portar-se l’esmorzar i calçat adequat
Recorregut: 11 km. Pla de Palau, Torrent del Ginebra, Parany 
de Can Cadafalch i visites als forns d’obra, de calç i de pega 
del torrent Mal, Alzina Balladora, coll Roig, fonts Altes, Sot de 
Goleres, Arxiu d’Història
I visita a l’exposició “Construint el territori” 
Lloc: sortida des del local social (c. Colom, s/n)
Organització: Centre Excursionista de Castellar

Obert de pàdel de Festa Major
Inscripcions fins al 07/09 al tel. 648 10 40 66
Horari: se n’informarà en el moment de la inscripció
Lloc: instal·lacions municipals de tennis (c. Sant Feliu, s/n)
Organització: Club Tennis Castellar

08 h

08 h

matí

07 h
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09 h

10 h

9 a
14 h

10 h

a partir
10 h

Torneig de petanca de Festa Major
Inscripcions a l’inici del torneig
Lloc: pl. Catalunya
Organització: Club Petanca Castellar

3r Quadrangular de 
Tennis de taula Vila de Castellar
Equips de 3a, 2a i 1a provincial
Lloc: Espai Tolrà
Organització: Assoc. Amics Tennis Taula Castellar

Partides ràpides d’escacs
Infantils i sèniors
Lloc: pl. Major
Organització: Club Escacs Castellar

XLIV Tirada Infantil amb Carrabina 
d’Aire i Blanc Fix 
Amb premis per a tothom
Inscripcions al local social del c. Pedrissos
Lloc: pl. de la Miranda (darrere l’INS Castellar)
Organització: Societat Castellarenca

Acrobàcies de drons, helicòpters, 
cotxes i avions d’aeromodelisme
10 h - Vol Lliure
11 h - Escola de vol i tallers formatius
13.30 h - Vol d’alt nivell
Lloc: Camp de Vol de Can Sallent 
(camí de Castellar Vell - depuradora)
Organització: Aeri Model Club Castellar

33

XXVII Concurs de Gossos de Rastre 
Modalitat d’arrencada i empait
Lloc: sortida des del local social (c. Pedrissos)
Organització: Societat Castellarenca

Despertar tronera
Organització: Colònies i Esplai Xiribec

Postulació anual 
“Catalunya contra el càncer”
Lloc: carrers de la vila
Organització: AECC Castellar

19è Tast d’Excursionisme
Cal portar-se l’esmorzar i calçat adequat
Recorregut: 11 km. Pla de Palau, Torrent del Ginebra, Parany 
de Can Cadafalch i visites als forns d’obra, de calç i de pega 
del torrent Mal, Alzina Balladora, coll Roig, fonts Altes, Sot de 
Goleres, Arxiu d’Història
I visita a l’exposició “Construint el territori” 
Lloc: sortida des del local social (c. Colom, s/n)
Organització: Centre Excursionista de Castellar

Obert de pàdel de Festa Major
Inscripcions fins al 07/09 al tel. 648 10 40 66
Horari: se n’informarà en el moment de la inscripció
Lloc: instal·lacions municipals de tennis (c. Sant Feliu, s/n)
Organització: Club Tennis Castellar

08 h

08 h

matí

07 h

1 /9/17
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11 a 
12 h

12 h

11 h

a partir
11 h

Cercavila bastonera
A càrrec de les colles de Castellar i Caldes de Montbui
Inici a l’Obra Social Benèfica i recorregut pel c. Hospital, 
Passeig, c. Major, pl. Major, c. Església, c. Sant Iscle, Palau 
Tolrà, c. Caldes, pl. Albert (monument al Mestre Joan Munt) i 
finalització al c. Sant Miquel 
Organització: Ball de Bastons de Castellar

Obert dòmino (sistema suís)
Tres partides de 300 punts a les 11 h, 12 h i 13 h
Lloc: Penya Solera Barcelonista (c. Molí, 1)
Organització: Club Dòmino Castellar
Hi col·labora: Penya Solera Barcelonista 

9a Bicicletada de Festa Major
6  km per a totes les edats a partir dels 4 anys
Lloc de sortida: pl. de la Fàbrica Nova
Recorregut: c. Portugal, c. Suïssa, c. Tarragona, c. Pedrissos, 
c. Anselm Clavé, c. Dr. Vergés, Passeig, ctra. de Sentmenat, 
c. Racó, c. Caldes, pl. Vella, pg. Tolrà, c. General Boadella, c. Sant 
Llorenç, c. Petasques, c. Puig de la Creu, ronda Tramuntana, c. 
Catalunya, c. Girona, Pedrissos i arribada a les 12.30 h al c. Portugal
Inscripció gratuïta de 10 a 11 h i limitada a 400 participants.
Es recorda que l’ús del casc és obligatori per anar en bicicleta.
Begudes isotòniques i coca per a tots els participants al final 
del recorregut.
Sorteig de productes obsequi de Bike Tolrà entre tots els inscrits.
Organització: Club Ciclista Castellar Bike Tolrà

Bàsquet de Festa Major
Partit de l’equip Sènior A masculí
Lloc: Pavelló Puigverd
Organització: Club Bàsquet Castellar

10.30 a
21 h

Mercat del Trasto
Lloc: pl. d’El Mirador

IX Torneig de Bitlles Catalanes 
Vila de Castellar 2017
Amb la participació dels clubs Can Folguera de Sta. Per-
pètua, Sant Llorenç La Mola, Olius d’Olius-Solsona, Ma-
llorquines de Sils-Girona, Sabadell, Perxa d’Astor de St. 
Feliu de Buixalleu-Girona, Barri de Pequín de Calella de 
la Costa, Som i Serem del Ges de Torelló i C.B. Castellar
Lloc: Pistes Municipals de Bitlles Catalanes (c. Garrotxa)
Organització: Club Bitlles Castellar

Street Market & Gothic Tolrà
Fira comercial amb activitats complementàries, amb 
una ambientació sobre la família Tolrà
Lloc: c. Major, c. Sala Boadella, c. Hospital i c. Montcada
Organització: Comerç Castellar
Hi col·labora: Ajuntament de Castellar 

Escape Room Bullying
Basat en el videojoc Escape the room, joc d’estratègia 
que promou la construcció d’equips (team building)
Lloc: Espai Tolrà (soterrani)
Organització: Stop Bullying Castellar

11 h

10 a
14 h

10.30 h

1 /9/17

10.30 a
21 h

Mercat del Trasto
Lloc: pl. d’El Mirador

IX Torneig de Bitlles Catalanes 
Vila de Castellar 2017
Amb la participació dels clubs Can Folguera de Sta. Per-
pètua, Sant Llorenç La Mola, Olius d’Olius-Solsona, Ma-
llorquines de Sils-Girona, Sabadell, Perxa d’Astor de St. 
Feliu de Buixalleu-Girona, Barri de Pequín de Calella de 
la Costa, Som i Serem del Ges de Torelló i C.B. Castellar
Lloc: Pistes Municipals de Bitlles Catalanes (c. Garrotxa)
Organització: Club Bitlles Castellar

Street Market & Gothic Tolrà
Fira comercial amb activitats complementàries, amb 
una ambientació sobre la família Tolrà
Lloc: c. Major, c. Sala Boadella, c. Hospital i c. Montcada
Organització: Comerç Castellar
Hi col·labora: Ajuntament de Castellar 

Escape Room Bullying
Basat en el videojoc Escape the room, joc d’estratègia 
que promou la construcció d’equips (team building)
Lloc: Espai Tolrà (soterrani)
Organització: Stop Bullying Castellar

11 h

10 a
14 h

10.30 h

1/9/17
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11 a 
12 h

12 h

11 h

a partir
11 h

Cercavila bastonera
A càrrec de les colles de Castellar i Caldes de Montbui
Inici a l’Obra Social Benèfica i recorregut pel c. Hospital, 
Passeig, c. Major, pl. Major, c. Església, c. Sant Iscle, Palau 
Tolrà, c. Caldes, pl. Albert (monument al Mestre Joan Munt) i 
finalització al c. Sant Miquel 
Organització: Ball de Bastons de Castellar

Obert dòmino (sistema suís)
Tres partides de 300 punts a les 11 h, 12 h i 13 h
Lloc: Penya Solera Barcelonista (c. Molí, 1)
Organització: Club Dòmino Castellar
Hi col·labora: Penya Solera Barcelonista 

9a Bicicletada de Festa Major
6  km per a totes les edats a partir dels 4 anys
Lloc de sortida: pl. de la Fàbrica Nova
Recorregut: c. Portugal, c. Suïssa, c. Tarragona, c. Pedrissos, 
c. Anselm Clavé, c. Dr. Vergés, Passeig, ctra. de Sentmenat, 
c. Racó, c. Caldes, pl. Vella, pg. Tolrà, c. General Boadella, c. Sant 
Llorenç, c. Petasques, c. Puig de la Creu, ronda Tramuntana, c. 
Catalunya, c. Girona, Pedrissos i arribada a les 12.30 h al c. Portugal
Inscripció gratuïta de 10 a 11 h i limitada a 400 participants.
Es recorda que l’ús del casc és obligatori per anar en bicicleta.
Begudes isotòniques i coca per a tots els participants al final 
del recorregut.
Sorteig de productes obsequi de Bike Tolrà entre tots els inscrits.
Organització: Club Ciclista Castellar Bike Tolrà

Bàsquet de Festa Major
Partit de l’equip Sènior A masculí
Lloc: Pavelló Puigverd
Organització: Club Bàsquet Castellar

35

10.30 a
21 h

Mercat del Trasto
Lloc: pl. d’El Mirador

IX Torneig de Bitlles Catalanes 
Vila de Castellar 2017
Amb la participació dels clubs Can Folguera de Sta. Per-
pètua, Sant Llorenç La Mola, Olius d’Olius-Solsona, Ma-
llorquines de Sils-Girona, Sabadell, Perxa d’Astor de St. 
Feliu de Buixalleu-Girona, Barri de Pequín de Calella de 
la Costa, Som i Serem del Ges de Torelló i C.B. Castellar
Lloc: Pistes Municipals de Bitlles Catalanes (c. Garrotxa)
Organització: Club Bitlles Castellar

Street Market & Gothic Tolrà
Fira comercial amb activitats complementàries, amb 
una ambientació sobre la família Tolrà
Lloc: c. Major, c. Sala Boadella, c. Hospital i c. Montcada
Organització: Comerç Castellar
Hi col·labora: Ajuntament de Castellar 

Escape Room Bullying
Basat en el videojoc Escape the room, joc d’estratègia 
que promou la construcció d’equips (team building)
Lloc: Espai Tolrà (soterrani)
Organització: Stop Bullying Castellar

11 h

10 a
14 h

10.30 h

1 /9/17
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 18 h

 18.30 h

14a Carrera de Trastos
Inscripcions: 5 €/persona a l’Era d’en Petasques, 
de 15.30 a 16 h
Concentració: Era d’en Petasques
Recorregut: c. Sant Llorenç, pl. Mestre Gelonch, 
c. Gral. Boadella i c. Major
Meta: font de la pl. Major
Organització i més informació: Els4banks
 https://www.facebook.com/groups/43384152199

Fal·lera Gegantera
Amb els gegants de Castellar del Vallès: Sol, Lluna i Estel i 
els gegants de Rellinars, Barberà del Vallès, Palafolls, i altres 
colles convidades
Hora plantada: 17.30 h · Hora cercavila: 18 h
Recorregut: c. Colom, c. Major, Passeig, c. Mestre Ros, c. Roger 
de Llúria, av. Sant Esteve, c. Sant Pere d’Ullastre, pg. Tolrà, c. 
Torras, pg. pl. Major, ctra. Sentmenat i pl. Mercat
Organització: Sol i Lluna (Gegants de Castellar – ETC) 

Audició de tres sardanes a càrrec de 
la Cobla La Principal de la Bisbal
(abans del concert)
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova

Mira qui Balla
Amb el grup de Sevillanes del Casal, el grup Ritme de Ball, 
Amics del Tango de Sabadell i Castellar per Colòmbia amb 
el grup de salsa Fuego en los pies, de Cali
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont

 17 h

 17.30 h

Ofici solemne en honor de 
Sant Esteve
Patró de la Parròquia. Veneració de les relíquies i cant dels goigs
Lloc: església de Sant Esteve
Organització: Parròquia de Sant Esteve

Baralla d’aigua
Pacífica esbatussada amb globus d’aigua i contraatac amb 
pistoles d’aigua que pots portar de casa
Lloc: pl. Major 
Organització: Bombers Voluntaris de Castellar i Agrupació 
de Defensa Forestal (ADF) 

Gitanes i poble
8a Ballada Popular de Gitanes
Encomana’t de la dansa per excel·lència del teu poble, 
el ball de Gitanes ets tu!
Lloc: pl. d’El Mirador
Organització: Ball de Gitanes

5è Obert de Voleibol
Equips de 6 x 6 (mixtos o no)  
Preu d’inscripció: 18 €/equip (categoria absoluta); 
gratuïta (categoria sub-16, obert a totes les edats)
Inscripcions fins al 05/09 a voleibol@fscastellar.net 
(assumpte: Open Festa Major 2017)
Lloc: Pavelló Puigverd
Organització: Futbol Sala Castellar

12 h

12 h

12 h

15 a
20 h  18.30 h

1 /9/17
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 18 h

 18.30 h

14a Carrera de Trastos
Inscripcions: 5 €/persona a l’Era d’en Petasques, 
de 15.30 a 16 h
Concentració: Era d’en Petasques
Recorregut: c. Sant Llorenç, pl. Mestre Gelonch, 
c. Gral. Boadella i c. Major
Meta: font de la pl. Major
Organització i més informació: Els4banks
 https://www.facebook.com/groups/43384152199

Fal·lera Gegantera
Amb els gegants de Castellar del Vallès: Sol, Lluna i Estel i 
els gegants de Rellinars, Barberà del Vallès, Palafolls, i altres 
colles convidades
Hora plantada: 17.30 h · Hora cercavila: 18 h
Recorregut: c. Colom, c. Major, Passeig, c. Mestre Ros, c. Roger 
de Llúria, av. Sant Esteve, c. Sant Pere d’Ullastre, pg. Tolrà, c. 
Torras, pg. pl. Major, ctra. Sentmenat i pl. Mercat
Organització: Sol i Lluna (Gegants de Castellar – ETC) 

Audició de tres sardanes a càrrec de 
la Cobla La Principal de la Bisbal
(abans del concert)
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova

Mira qui Balla
Amb el grup de Sevillanes del Casal, el grup Ritme de Ball, 
Amics del Tango de Sabadell i Castellar per Colòmbia amb 
el grup de salsa Fuego en los pies, de Cali
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont

 17 h

 17.30 h
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Ofici solemne en honor de 
Sant Esteve
Patró de la Parròquia. Veneració de les relíquies i cant dels goigs
Lloc: església de Sant Esteve
Organització: Parròquia de Sant Esteve

Baralla d’aigua
Pacífica esbatussada amb globus d’aigua i contraatac amb 
pistoles d’aigua que pots portar de casa
Lloc: pl. Major 
Organització: Bombers Voluntaris de Castellar i Agrupació 
de Defensa Forestal (ADF) 

Gitanes i poble
8a Ballada Popular de Gitanes
Encomana’t de la dansa per excel·lència del teu poble, 
el ball de Gitanes ets tu!
Lloc: pl. d’El Mirador
Organització: Ball de Gitanes

5è Obert de Voleibol
Equips de 6 x 6 (mixtos o no)  
Preu d’inscripció: 18 €/equip (categoria absoluta); 
gratuïta (categoria sub-16, obert a totes les edats)
Inscripcions fins al 05/09 a voleibol@fscastellar.net 
(assumpte: Open Festa Major 2017)
Lloc: Pavelló Puigverd
Organització: Futbol Sala Castellar

12 h

12 h

12 h

15 a
20 h  18.30 h

1 /9/17
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Concert popular de Festa Major amb 
la Cobla Orquestra 
La Principal de la Bisbal
Director: Francesc Cassú
Entrada gratuïta
Lloc: Recinte Firal de l’Espai Tolrà

Correfoc infantil
A càrrec de la Colla Infantil de Diables de Castellar Les Espur-
nes i de les colles infantils de diables de Molins de Rei i Palau-
solità i Plegamans
Recorregut: pl. Mestre Gelonch, c. Gral. Boadella, c. Major, pl. 
Calissó, ctra. Sentmenat i pl. d’El Mirador
Nota: El correfoc infantil està pensat perquè hi participin els 
més petits. Per raons de seguretat no està permesa la partici-
pació de persones adultes
Organització: Colla Infantil dels Diables de l’Esbart Teatral 
de Castellar

Gran Ball de Festa Major amb la Cobla 
Orquestra La Principal de la Bisbal
Lloc: Recinte Firal de l’Espai Tolrà

20 h

21 h

19 h

1 /9/17
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Concert de Ramon Mirabet: 
Home is where the heart is
Un concert vital i orgànic
Lloc: pl. d’El Mirador

3a Nit de Vilabarrakes a Castellar 
del Revés
Lloc: Espai Vilabarrakes
Organització i més informació: Vilabarrakes 
www.facebook.com/vilabarrakes.castellardelreves/

22 h

a partir
23 h
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Concert popular de Festa Major amb 
la Cobla Orquestra 
La Principal de la Bisbal
Director: Francesc Cassú
Entrada gratuïta
Lloc: Recinte Firal de l’Espai Tolrà

Correfoc infantil
A càrrec de la Colla Infantil de Diables de Castellar Les Espur-
nes i de les colles infantils de diables de Molins de Rei i Palau-
solità i Plegamans
Recorregut: pl. Mestre Gelonch, c. Gral. Boadella, c. Major, pl. 
Calissó, ctra. Sentmenat i pl. d’El Mirador
Nota: El correfoc infantil està pensat perquè hi participin els 
més petits. Per raons de seguretat no està permesa la partici-
pació de persones adultes
Organització: Colla Infantil dels Diables de l’Esbart Teatral 
de Castellar

Gran Ball de Festa Major amb la Cobla 
Orquestra La Principal de la Bisbal
Lloc: Recinte Firal de l’Espai Tolrà

20 h

21 h

19 h

1 /9/17
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Concert de Ramon Mirabet: 
Home is where the heart is
Un concert vital i orgànic
Lloc: pl. d’El Mirador

3a Nit de Vilabarrakes a Castellar 
del Revés
Lloc: Espai Vilabarrakes
Organització i més informació: Vilabarrakes 
www.facebook.com/vilabarrakes.castellardelreves/

22 h

a partir
23 h
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Concert de Ramon Mirabet: 
Home is where the heart is
Un concert vital i orgànic
Lloc: pl. d’El Mirador

3a Nit de Vilabarrakes a Castellar 
del Revés
Lloc: Espai Vilabarrakes
Organització i més informació: Vilabarrakes 
www.facebook.com/vilabarrakes.castellardelreves/

22 h

a partir
23 h
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18 h Amalia de Triana en viu i en directe
Acompanyada de Yaiza Melero (salsa i flamenc), 
Joaquín Albero (cançó espanyola), Elvira i Antonio 
(ball de saló), Carlos Vinche (pop espanyol) i la cia. de ball 
Hierbabuena (sevillanes)
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont 

Classe magistral de zumba
Lloc: pl. Cal Calissó
Organització: Assoc. Zumberes de Castellar

Exhibició de ball de saló
A càrrec de Ritme de Ball
Lloc: Sala Blava de l’Espai Tolrà

Donem-li una volta al món, 
a càrrec de Xiula
Experiència d’animació musical per a infants
Lloc: pl. Major

Diapasònics 
Concert acústic de rock clàssic
Lloc: pl. Cal Calissó

18 a
20 h

18 h

18.30 h

21.30 h

18 h

09 h

11 h

12 h

09 a
13 h

i 17 a
20 h

Trobada de plaques de cava
Lloc: pl. Major
Organització: Cercle de Col·leccionistes de Castellar

Jornada de portes obertes del Club 
Bitlles Colobres
Lloc: Pistes Municipals de Bitlles Catalanes (c. Garrotxa)
Organització: Club Bitlles Colobrers

Acte institucional amb motiu de la 
Diada Nacional de Catalunya
“El Cant dels Segadors” estarà acompanyat per l’Escola 
de Música Artcàdia
Lloc: al peu de la senyera de la pl. Catalunya

Bihurri: Exhibició d’esports bascos
Exhibició i competició 
Dos aizkolaris: un aixecador de pedra i un especialista en 
“juegos de Iparralde”
Lloc: pl. d’El Mirador

11/9/17



047 > CSTELLAR DEL VALLÈS

18 h Amalia de Triana en viu i en directe
Acompanyada de Yaiza Melero (salsa i flamenc), 
Joaquín Albero (cançó espanyola), Elvira i Antonio 
(ball de saló), Carlos Vinche (pop espanyol) i la cia. de ball 
Hierbabuena (sevillanes)
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont 

Classe magistral de zumba
Lloc: pl. Cal Calissó
Organització: Assoc. Zumberes de Castellar

Exhibició de ball de saló
A càrrec de Ritme de Ball
Lloc: Sala Blava de l’Espai Tolrà

Donem-li una volta al món, 
a càrrec de Xiula
Experiència d’animació musical per a infants
Lloc: pl. Major

Diapasònics 
Concert acústic de rock clàssic
Lloc: pl. Cal Calissó

18 a
20 h

18 h

18.30 h

21.30 h
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18 h

09 h

11 h

12 h

09 a
13 h

i 17 a
20 h

Trobada de plaques de cava
Lloc: pl. Major
Organització: Cercle de Col·leccionistes de Castellar

Jornada de portes obertes del Club 
Bitlles Colobres
Lloc: Pistes Municipals de Bitlles Catalanes (c. Garrotxa)
Organització: Club Bitlles Colobrers

Acte institucional amb motiu de la 
Diada Nacional de Catalunya
“El Cant dels Segadors” estarà acompanyat per l’Escola 
de Música Artcàdia
Lloc: al peu de la senyera de la pl. Catalunya

Bihurri: Exhibició d’esports bascos
Exhibició i competició 
Dos aizkolaris: un aixecador de pedra i un especialista en 
“juegos de Iparralde”
Lloc: pl. d’El Mirador

11/9/17
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Sardanes amb la Cobla Mil·lenària
Lloc: pl. del Mercat
Organització: ASAC

Dr. Prats I el seu mantra: Aham Sigah 
Electroswing de festa i fusió tribal 

i 4a Nit de Vilabarrakes a Castellar 
Lloc: Espai Vilabarrakes
Organització. Ajuntament i Vilabarrakes
Més informació: Vilabarrakes
www.facebook.com/vilabarrakes.castellardelreves/

21.30 h

23 h

11/9/17

Sardanes amb la Cobla Mil·lenària
Lloc: pl. del Mercat
Organització: ASAC

Dr. Prats I el seu mantra: Aham Sigah 
Electroswing de festa i fusió tribal 

i 4a Nit de Vilabarrakes a Castellar 
Lloc: Espai Vilabarrakes
Organització. Ajuntament i Vilabarrakes
Més informació: Vilabarrakes
www.facebook.com/vilabarrakes.castellardelreves/

21.30 h

23 h

11/9/17
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Sardanes amb la Cobla Mil·lenària
Lloc: pl. del Mercat
Organització: ASAC

Dr. Prats I el seu mantra: Aham Sigah 
Electroswing de festa i fusió tribal 

i 4a Nit de Vilabarrakes a Castellar 
Lloc: Espai Vilabarrakes
Organització. Ajuntament i Vilabarrakes
Més informació: Vilabarrakes
www.facebook.com/vilabarrakes.castellardelreves/

21.30 h

23 h

11/9/17
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10 a 
13 h

i
17 a

19.30 h

Jornada de la Infància
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova
Circuit d’aventura: 2 rocòdroms, pont penjat i tirolina, 
Roco sense fi, i Jumping 4 en 1
Inflables per a grans: Tobogan Jungla i Toro Mecànic 
Inflables per a petits: Elefant, Mediterrani, Ludoteca, 
Multí Marí i 30 Estructures Musicals
Tots els inflables s’instal·len sota cobert i totes les 
instal·lacions disposen de monitor 
Splash Slide
75 metres de tobogan d’aigua al c. Galícia
Minitennis al carrer
Amb la col·laboració de la Federació Catalana de Tennis
Organització: Club Tennis Castellar 
Exhibició de Rugbi
Xuts a pala i persecució d’escuts
Organització: Rugbi Club Castellar del Vallès (Gossos)
Taller de Bitlles Catalanes
Organització: Club Bitlles Colobrers
Futbol Sala
Circuits amb pilota. Partits de 3 x 3.
Organització: Futbol Sala Castellar
Trashumància, a càrrec de Xip Xap
Teatre de carrer: 10.45 h  i 11.45 h
Exhibició de bike trial
A càrrec del campió mundial Alan Rovira i els pilots de 
l’escola Elbixu
Passis a les 11 h, 12 h, 17.30 h i 18.30 h
Trenet gratuït per a tothom 
Lloc: Espai Tolrà
ACNUR: estand informatiu 
Amb ulleres de realitat virtual per observar la vida en un camp 
de refugiats

1 /9/17

10 a 
13 h

i
17 a

19.30 h

Jornada de la Infància
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova
Circuit d’aventura: 2 rocòdroms, pont penjat i tirolina, 
Roco sense fi, i Jumping 4 en 1
Inflables per a grans: Tobogan Jungla i Toro Mecànic 
Inflables per a petits: Elefant, Mediterrani, Ludoteca, 
Multí Marí i 30 Estructures Musicals
Tots els inflables s’instal·len sota cobert i totes les 
instal·lacions disposen de monitor 
Splash Slide
75 metres de tobogan d’aigua al c. Galícia
Minitennis al carrer
Amb la col·laboració de la Federació Catalana de Tennis
Organització: Club Tennis Castellar 
Exhibició de Rugbi
Xuts a pala i persecució d’escuts
Organització: Rugbi Club Castellar del Vallès (Gossos)
Taller de Bitlles Catalanes
Organització: Club Bitlles Colobrers
Futbol Sala
Circuits amb pilota. Partits de 3 x 3.
Organització: Futbol Sala Castellar
Trashumància, a càrrec de Xip Xap
Teatre de carrer: 10.45 h  i 11.45 h
Exhibició de bike trial
A càrrec del campió mundial Alan Rovira i els pilots de 
l’escola Elbixu
Passis a les 11 h, 12 h, 17.30 h i 18.30 h
Trenet gratuït per a tothom 
Lloc: Espai Tolrà
ACNUR: estand informatiu 
Amb ulleres de realitat virtual per observar la vida en un camp 
de refugiats

1/9/17
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Jornada de portes obertes del Club 
Tennis Castellar
Lloc: instal·lacions municipals de tennis (c. Sant Feliu, s/n)
Organització: Club Tennis Castellar

Bany d’escuma 
(per a petits i ganàpies)
Porta’t la tovallola i les ulleres de la piscina
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova
Amb la col·laboració activa de Bombers Voluntaris de Caste-
llar, ADF i Ambulàncies Lafuente
Amb gelats obsequis gentilesa de Kalise - La Menorquina, SA

Gran Castell de Focs
A càrrec de Pirotècnia Igual, amb 994 unitats de pirotècnia i 
146,50 kg de pólvora. 13,25 minuts d’espectacle
Lloc: Zona Esportiva del Pla de la Bruguera 

22 h

13 h

12 a
18 h
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10 a 
13 h

i
17 a

19.30 h

Jornada de la Infància
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova
Circuit d’aventura: 2 rocòdroms, pont penjat i tirolina, 
Roco sense fi, i Jumping 4 en 1
Inflables per a grans: Tobogan Jungla i Toro Mecànic 
Inflables per a petits: Elefant, Mediterrani, Ludoteca, 
Multí Marí i 30 Estructures Musicals
Tots els inflables s’instal·len sota cobert i totes les 
instal·lacions disposen de monitor 
Splash Slide
75 metres de tobogan d’aigua al c. Galícia
Minitennis al carrer
Amb la col·laboració de la Federació Catalana de Tennis
Organització: Club Tennis Castellar 
Exhibició de Rugbi
Xuts a pala i persecució d’escuts
Organització: Rugbi Club Castellar del Vallès (Gossos)
Taller de Bitlles Catalanes
Organització: Club Bitlles Colobrers
Futbol Sala
Circuits amb pilota. Partits de 3 x 3.
Organització: Futbol Sala Castellar
Trashumància, a càrrec de Xip Xap
Teatre de carrer: 10.45 h  i 11.45 h
Exhibició de bike trial
A càrrec del campió mundial Alan Rovira i els pilots de 
l’escola Elbixu
Passis a les 11 h, 12 h, 17.30 h i 18.30 h
Trenet gratuït per a tothom 
Lloc: Espai Tolrà
ACNUR: estand informatiu 
Amb ulleres de realitat virtual per observar la vida en un camp 
de refugiats
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Jornada de portes obertes del Club 
Tennis Castellar
Lloc: instal·lacions municipals de tennis (c. Sant Feliu, s/n)
Organització: Club Tennis Castellar

Bany d’escuma 
(per a petits i ganàpies)
Porta’t la tovallola i les ulleres de la piscina
Lloc: pl. de la Fàbrica Nova
Amb la col·laboració activa de Bombers Voluntaris de Caste-
llar, ADF i Ambulàncies Lafuente
Amb gelats obsequis gentilesa de Kalise - La Menorquina, SA

Gran Castell de Focs
A càrrec de Pirotècnia Igual, amb 994 unitats de pirotècnia i 
146,50 kg de pólvora. 13,25 minuts d’espectacle
Lloc: Zona Esportiva del Pla de la Bruguera 

22 h

13 h

12 a
18 h
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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

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 Gene-
ral 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 
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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
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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 Gene-
ral 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 



EXTRACTE DE LES BASES
Consulta-les íntegres a www.castellarvalles.
cat/concursfotografiafestamajor

Requisits de participació
Podran participar-hi les persones físiques que 
reuneixin els requisits següents:
a) Categoria infantil: infants nascuts després 
de 2005 que comptin amb l’autorització del 
pare, mare o persona que exerceixi la tutela.
b) Categoria adults: majors de 12 anys. Els 
menors d’edat hauran de comptar amb 
l’autorització del pare, mare o persona que 
exerceixi la tutela.

Forma i termini de presentació 
de les sol·licituds
 Inscripcions del 13 al 16 de setembre a Tenda 
de Fotos CM62, Fotos Vila, Visual i Fotoprix.
Caldrà presentar la sol·licitud en el for-
mulari normalitzat que es pot obtenir als 
establiments fotogràfics autoritzats o a 
la pàgina web www.castellarvalles.cat, 
acompanyada de:

a) Un màxim de dues fotografies de diferents 
actes de la Festa Major (de les 20 h del dijous 
7 de setembre a les 23 h del dimarts 12 de se-
tembre) en format digital, que l’establiment 
imprimirà en format 30 x 40 (no s’admetran 
fotografies en format panoràmic).
b) Un segon sobre tancat que identifiqui la per-
sona sol·licitant amb el pseudònim amb què ha 
signat l’obra, mitjançant el formulari normalit-
zat que es pot obtenir al Servei d’Atenció Ciuta-
dana o a la pàgina web www.castellarvalles.cat.
c) Fotocòpia del Document Nacional 
d’Identitat (DNI) de la persona que pre-
senta la sol·licitud.

d) Fotocòpia del DNI del pare, mare o persona 
que exerceixi la tutela, en cas de participants de 
16 anys o menys.
La participació en el concurs implica l’autorit-
zació de la persona participant perquè l’ajunta-
ment obtingui els certificats d’estar al corrent 
de les obligacions tributàries amb l’Agència 
Tributària i l’Ajuntament i de les obligacions 
amb la Seguretat Social.

Característiques de les fotografies
No podran ser manipulades amb aplicacions es-
pecífiques que alterin la realitat i, si hi apareixen 
menors, l’autor de la fotografia ha de comptar 
amb el consentiment dels pares o tutors en 
compliment de la llei de Protecció de Menors.

Lliurament de premis
Dijous 19 d’octubre de 2017 a les 20.30 h al ves-
tíbul de l’Auditori Municipal.    

Jurat
En el seu veredicte, que serà inapel·lable, tindrà 
en compte la creativitat de la proposta, la seva 
capacitat comunicativa, l’adequació a la temà-
tica festiva, la vessant artística i l’originalitat.

Premis
Categoria adult: 1r premi, 275 €; 2n premi, 200 
€; 3r premi, 100 €
Categoria Infantil: tres premis consistents en un 
lot motxilla per a portàtil + un rellotge esportiu 
multifunció + uns auriculars Sennheiser + un 
Power Bank Conceptronic.
El premi està subjecte a l’impost sobre la renda 
de les persones físiques, i sobre la quantitat 
establerta a l’apartat anterior, es practicarà la 
retenció que preveu la normativa reguladora 
de l’impost.

Concurs de fotografia de la 
Festa Major 2017
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3r Concurs 
fotogràfic d’Instagram 
#fmcastellar17 #fmcastellar2017

Qui hi participa?
Qualsevol persona física a partir de 13 anys 
(no implicada en la definició i preparació 
d’aquest concurs) que publiqui a Instagram 
una o més fotografies de la Festa Major 2017 
de Castellar amb un títol i l’etiqueta #fmcas-
tellar17 o #fmcastellar2017.

Durada del concurs
Del 7 al 12 de setembre.

Tema i característiques 
de les imatges
• Han de ser imatges fetes a Castellar durant 
la Festa Major 2017.
• Han de ser obres originals del participant, 
que no infringeixin els drets de reproducció ni 
cap altre dret de tercers i que no tinguin cap 
contingut obscè, sexualment explícit, violent, 
ofensiu, incendiari o difamatori.

L’organització podrà rebutjar fotografies i mis-
satges que incompleixin les característiques 
anteriors, o que puguin ser ofensives contra 
persones, entitats o institucions, i queda exo-
nerada de qualsevol responsabilitat respecte 
a possibles incompliments dels participants 
en matèria de drets de la propietat intel-
lectual, industrial o d’imatge.

Premis
Tres vals de 60 € per sopar a qualsevol res-
taurant de Castellar del Vallès a convenir 
amb l’organització. El concurs podrà quedar 
desert per decisió del jurat.

Jurat
Dos professionals de L’ACTUAL, ex-
perts en fotografia, i dos castellarencs 
molt actius en la xarxa social Insta-
gram. Es valorarà:
• La representativitat de la festa i 
també els seus aspectes insòlits.
• La qualitat d’imatge instantània i 
caçada al moment i la seva originalitat
Les decisions del jurat seran inapel-
lables. No es tindran en compte les 
valoracions d’altres usuaris sobre les 
fotografies presentades.

Difusió i guanyadors
Les fotografies es podran veure al por-
tal www.lactual.cat i seran difoses a les 
xarxes socials d’Instagram, Facebook i 
Twitter de L’ACTUAL i de l’Ajuntament 
de Castellar, i al web www.castellar-
valles.cat. La llista de guanyadors es 
publicarà als mateixos mitjans.

Propietat intel·lectual i 
industrial
Els participants cedeixen a l’Ajunta-
ment, sense exclusivitat i sense limi-
tació temporal, el permís d’explotació 
i reproducció de les fotografies, de con-
formitat amb la vigent llei de propietat 
intel·lectual, inclosa la seva explotació 
a la xarxa d’Internet.

Acceptació de les bases
La participació al concurs suposa 
l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
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EXTRACTE DE LES BASES
Consulta-les íntegres a www.castellarvalles.
cat/concursfotografiafestamajor

Requisits de participació
Podran participar-hi les persones físiques que 
reuneixin els requisits següents:
a) Categoria infantil: infants nascuts després 
de 2005 que comptin amb l’autorització del 
pare, mare o persona que exerceixi la tutela.
b) Categoria adults: majors de 12 anys. Els 
menors d’edat hauran de comptar amb 
l’autorització del pare, mare o persona que 
exerceixi la tutela.

Forma i termini de presentació 
de les sol·licituds
 Inscripcions del 13 al 16 de setembre a Tenda 
de Fotos CM62, Fotos Vila, Visual i Fotoprix.
Caldrà presentar la sol·licitud en el for-
mulari normalitzat que es pot obtenir als 
establiments fotogràfics autoritzats o a 
la pàgina web www.castellarvalles.cat, 
acompanyada de:

a) Un màxim de dues fotografies de diferents 
actes de la Festa Major (de les 20 h del dijous 
7 de setembre a les 23 h del dimarts 12 de se-
tembre) en format digital, que l’establiment 
imprimirà en format 30 x 40 (no s’admetran 
fotografies en format panoràmic).
b) Un segon sobre tancat que identifiqui la per-
sona sol·licitant amb el pseudònim amb què ha 
signat l’obra, mitjançant el formulari normalit-
zat que es pot obtenir al Servei d’Atenció Ciuta-
dana o a la pàgina web www.castellarvalles.cat.
c) Fotocòpia del Document Nacional 
d’Identitat (DNI) de la persona que pre-
senta la sol·licitud.

d) Fotocòpia del DNI del pare, mare o persona 
que exerceixi la tutela, en cas de participants de 
16 anys o menys.
La participació en el concurs implica l’autorit-
zació de la persona participant perquè l’ajunta-
ment obtingui els certificats d’estar al corrent 
de les obligacions tributàries amb l’Agència 
Tributària i l’Ajuntament i de les obligacions 
amb la Seguretat Social.

Característiques de les fotografies
No podran ser manipulades amb aplicacions es-
pecífiques que alterin la realitat i, si hi apareixen 
menors, l’autor de la fotografia ha de comptar 
amb el consentiment dels pares o tutors en 
compliment de la llei de Protecció de Menors.

Lliurament de premis
Dijous 19 d’octubre de 2017 a les 20.30 h al ves-
tíbul de l’Auditori Municipal.    

Jurat
En el seu veredicte, que serà inapel·lable, tindrà 
en compte la creativitat de la proposta, la seva 
capacitat comunicativa, l’adequació a la temà-
tica festiva, la vessant artística i l’originalitat.

Premis
Categoria adult: 1r premi, 275 €; 2n premi, 200 
€; 3r premi, 100 €
Categoria Infantil: tres premis consistents en un 
lot motxilla per a portàtil + un rellotge esportiu 
multifunció + uns auriculars Sennheiser + un 
Power Bank Conceptronic.
El premi està subjecte a l’impost sobre la renda 
de les persones físiques, i sobre la quantitat 
establerta a l’apartat anterior, es practicarà la 
retenció que preveu la normativa reguladora 
de l’impost.

Concurs de fotografia de la 
Festa Major 2017
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3r Concurs 
fotogràfic d’Instagram 
#fmcastellar17 #fmcastellar2017

Qui hi participa?
Qualsevol persona física a partir de 13 anys 
(no implicada en la definició i preparació 
d’aquest concurs) que publiqui a Instagram 
una o més fotografies de la Festa Major 2017 
de Castellar amb un títol i l’etiqueta #fmcas-
tellar17 o #fmcastellar2017.

Durada del concurs
Del 7 al 12 de setembre.

Tema i característiques 
de les imatges
• Han de ser imatges fetes a Castellar durant 
la Festa Major 2017.
• Han de ser obres originals del participant, 
que no infringeixin els drets de reproducció ni 
cap altre dret de tercers i que no tinguin cap 
contingut obscè, sexualment explícit, violent, 
ofensiu, incendiari o difamatori.

L’organització podrà rebutjar fotografies i mis-
satges que incompleixin les característiques 
anteriors, o que puguin ser ofensives contra 
persones, entitats o institucions, i queda exo-
nerada de qualsevol responsabilitat respecte 
a possibles incompliments dels participants 
en matèria de drets de la propietat intel-
lectual, industrial o d’imatge.

Premis
Tres vals de 60 € per sopar a qualsevol res-
taurant de Castellar del Vallès a convenir 
amb l’organització. El concurs podrà quedar 
desert per decisió del jurat.

Jurat
Dos professionals de L’ACTUAL, ex-
perts en fotografia, i dos castellarencs 
molt actius en la xarxa social Insta-
gram. Es valorarà:
• La representativitat de la festa i 
també els seus aspectes insòlits.
• La qualitat d’imatge instantània i 
caçada al moment i la seva originalitat
Les decisions del jurat seran inapel-
lables. No es tindran en compte les 
valoracions d’altres usuaris sobre les 
fotografies presentades.

Difusió i guanyadors
Les fotografies es podran veure al por-
tal www.lactual.cat i seran difoses a les 
xarxes socials d’Instagram, Facebook i 
Twitter de L’ACTUAL i de l’Ajuntament 
de Castellar, i al web www.castellar-
valles.cat. La llista de guanyadors es 
publicarà als mateixos mitjans.

Propietat intel·lectual i 
industrial
Els participants cedeixen a l’Ajunta-
ment, sense exclusivitat i sense limi-
tació temporal, el permís d’explotació 
i reproducció de les fotografies, de con-
formitat amb la vigent llei de propietat 
intel·lectual, inclosa la seva explotació 
a la xarxa d’Internet.

Acceptació de les bases
La participació al concurs suposa 
l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
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Facebook
www.facebook.com/castellarvalles/
www.facebook.com/lactual.decastellar

Twitter
@femcastellar
@lactual

Instagram
@femcastellar
@lactual

Segueix la 
Festa Major al 
teu mòbil!

#fmcastellar17
#fmcastellar2017
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900 900 120 
Telèfon gratuït i confidencial 
d’atenció a dones en situació 
de violència masclista

NO ÉS NO
PROU AGRESSIONS
FM17
CASTELLAR DEL VALLÈS
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Facebook
www.facebook.com/castellarvalles/
www.facebook.com/lactual.decastellar

Twitter
@femcastellar
@lactual

Instagram
@femcastellar
@lactual

Segueix la 
Festa Major al 
teu mòbil!

#fmcastellar17
#fmcastellar2017

069 > CSTELLAR DEL VALLÈS

900 900 120 
Telèfon gratuït i confidencial 
d’atenció a dones en situació 
de violència masclista

NO ÉS NO
PROU AGRESSIONS
FM17
CASTELLAR DEL VALLÈS
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La cursa és oberta a tothom que ac-
cepti i respecti el recorregut i el pre-
sent reglament, sense distinció de 
categoria, edat, sexe o nacionalitat.

Es realitzaran tres curses:
- La primera (cursa dels petits) serà 
per als infants nascuts l’any 2008 
i posteriors, i tindrà una distància 
aproximada de 800 m.
- La segona (cursa de mitjans) serà 
per als infants nascuts els anys 2004, 
2005, 2006 i 2007. La distància apro-
ximada serà de 2.000 m.
- La tercera (cursa de grans) serà per 
als participants nascuts l’any 2003 i 
anteriors. Tindrà una distància apro-
ximada de 4.800 m.

Els horaris de sortida seran:
18.00 h, la cursa de petits.
18.15 h, la cursa de mitjans.
18.45 h, la cursa de grans.

La sortida i l’arribada tindran lloc a la 
plaça Major.

Les inscripcions seran gratuïtes i es 
realitzaran a les pistes d’atletisme, 
de l’1 al 8 de setembre, de 19 a 21 h. 
Es podran fer presencialment, per 
telèfon (93 714 73 54) o per correu 
electrònic  (cacastellar@yahoo.es).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

L’organització es reserva 
el dret de no acceptar ins-
cripcions el mateix dia de la 
cursa. En qualsevol cas no 
s’acceptaran inscripcions un 
cop passades les 17 h del dia 
9 de setembre. En el cas d’ac-
ceptar inscripcions abans de 
les 17 h el dia 9 de setembre, 
la secretaria estarà situada a 
la pl. Major i s’obrirà a partir 
de les 16 h.

Hi haurà premis a les tres cur-
ses (petits, mitjans i grans).

No es podrà optar a més d’un 
trofeu per participant.

Per poder optar a trofeu s’hau-
rà de portar el dorsal al pit, ben 
visible durant tota la cursa.

El lliurament de premis es 
farà després de finalitzar les 
tres curses.

Reglament de la
Cursa popular

cacastellar@yahoo.es
www.clubatleticcastellar.org

- L’organització declina tota la res-
ponsabilitat pel que fa referència als 
accidents o danys que puguin patir 
els participants o als danys a tercers 
que es puguin ocasionar com a conse-
qüència de la participació en la prova.

- Tot allò no previst en aquest regla-
ment serà resolt per l’organització.

- El fet d’inscriure’s per participar en 
aquesta activitat implica l’acceptació 
d’aquest reglament i d’aquestes normes.

L’Ajuntament de Castellar del Vallès i 
el Club Atlètic Castellar organitzen una 
nova edició d’aquest acte el dissabte 
9 de setembre de 2017. Hi col·laboren 
altres entitats esportives, culturals i 
socials de la vila.

9 de setembre
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La cursa és oberta a tothom que ac-
cepti i respecti el recorregut i el pre-
sent reglament, sense distinció de 
categoria, edat, sexe o nacionalitat.

Es realitzaran tres curses:
- La primera (cursa dels petits) serà 
per als infants nascuts l’any 2008 
i posteriors, i tindrà una distància 
aproximada de 800 m.
- La segona (cursa de mitjans) serà 
per als infants nascuts els anys 2004, 
2005, 2006 i 2007. La distància apro-
ximada serà de 2.000 m.
- La tercera (cursa de grans) serà per 
als participants nascuts l’any 2003 i 
anteriors. Tindrà una distància apro-
ximada de 4.800 m.

Els horaris de sortida seran:
18.00 h, la cursa de petits.
18.15 h, la cursa de mitjans.
18.45 h, la cursa de grans.

La sortida i l’arribada tindran lloc a la 
plaça Major.

Les inscripcions seran gratuïtes i es 
realitzaran a les pistes d’atletisme, 
de l’1 al 8 de setembre, de 19 a 21 h. 
Es podran fer presencialment, per 
telèfon (93 714 73 54) o per correu 
electrònic  (cacastellar@yahoo.es).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

L’organització es reserva 
el dret de no acceptar ins-
cripcions el mateix dia de la 
cursa. En qualsevol cas no 
s’acceptaran inscripcions un 
cop passades les 17 h del dia 
9 de setembre. En el cas d’ac-
ceptar inscripcions abans de 
les 17 h el dia 9 de setembre, 
la secretaria estarà situada a 
la pl. Major i s’obrirà a partir 
de les 16 h.

Hi haurà premis a les tres cur-
ses (petits, mitjans i grans).

No es podrà optar a més d’un 
trofeu per participant.

Per poder optar a trofeu s’hau-
rà de portar el dorsal al pit, ben 
visible durant tota la cursa.

El lliurament de premis es 
farà després de finalitzar les 
tres curses.

Reglament de la
Cursa popular

cacastellar@yahoo.es
www.clubatleticcastellar.org
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- L’organització declina tota la res-
ponsabilitat pel que fa referència als 
accidents o danys que puguin patir 
els participants o als danys a tercers 
que es puguin ocasionar com a conse-
qüència de la participació en la prova.

- Tot allò no previst en aquest regla-
ment serà resolt per l’organització.

- El fet d’inscriure’s per participar en 
aquesta activitat implica l’acceptació 
d’aquest reglament i d’aquestes normes.

L’Ajuntament de Castellar del Vallès i 
el Club Atlètic Castellar organitzen una 
nova edició d’aquest acte el dissabte 
9 de setembre de 2017. Hi col·laboren 
altres entitats esportives, culturals i 
socials de la vila.

9 de setembre
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Cursa Popular Petits (800 m)
Cursa Popular Mitjans (2.000 m)
Cursa Popular Grans (4.800 m)+ 2

Cursa Popular

073 > CSTELLAR DEL VALLÈS

r anit a i col labora

Amb el suport de

R
onda Tram

untana

C. Garrofers

Ronda del Cosidor

Ràdio club Castellar
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Cursa Popular Petits (800 m)
Cursa Popular Mitjans (2.000 m)
Cursa Popular Grans (4.800 m)+ 2

Cursa Popular

073 > CSTELLAR DEL VALLÈS

r anit a i col labora

Amb el suport de

R
onda Tram

untana
C. Garrofers

Ronda del Cosidor

Ràdio club Castellar



66

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 dissab-
te, 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 castellaren-
ques 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’utilit-
zar 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 dispo-
sar de prou cadires per a tothom.
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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 dissab-
te, 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 castellaren-
ques 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’utilit-
zar 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 dispo-
sar de prou cadires per a tothom.
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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 progra-
mades i els seus inconvenients.

Crèdits

Edició i publicitat
Edicions MIC

Disseny i maquetació
Regidoria de Comunicació
Ajuntament de Castellar 
del Vallès

Fotografies
Quim Pascual, Arxiu 
Municipal i cedides

Imatge de la Festa Major
Xavier Miralles
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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 esporti-
ves 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 especta-
dors, sense envair mai voreres, 
portals o llocs similars.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Per als participants

No deixeu vehicles aparcats en el recor-
regut del Correfoc des de quatre hores 
abans del seu començament, a fi i efecte 
d’evitar possibles danys.
Abaixeu els portals metàl·lics o persia-
nes en els edificis que en disposin.
Protegiu els vidres de les finestres, por-
tes 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 peri-
llositat que representa, encara que us 
ho demanin.
Desconnecteu tot tipus d’alarmes.

Per al veïnat i 
comerciants

Consells per a un 
correfoc segur
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