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Diferents entitats s’han unit per celebrar la revetlla de Sant 
Joan a la plaça d’El Mirador. Les propostes començaran 
a les 20 h amb l’arribada de la Flama del Canigó, que amb 
anterioritat haurà recorregut diferents carrers de la vila 
(pl, de la Fàbrica Nova, c. Portugal, c. Galícia, c. Tarragona, 
c. Espanya, c. Barcelona, c. Jaume I, c. Prat de la Riba, c. 
Santa Perpètua, c. Sala Boadella, c. Hospital, c. Montcada, 
av. Sant Esteve, c. Sant Pere d’Ullastre i ctra. Sentmenat). 
L’acte inclourà la recepció de la Flama, parlaments, la 
lectura del missatge de la flama, ballades de Gitanes i 
actuació de Gegants i Castellers. 

A les 22 h s’encendrà la foguera de Sant Joan i es repartirà 
coca i cava de manera gratuïta.

Arribada de la 
Flama del Canigó 

La Sala Blava de l’Espai Tolrà acollirà una altra 
revetlla de Sant Joan, en aquest cas amb música 
en viu a càrrec el Duet Cava. El preu de l’entrada 
inclou també una ampolla de cava i coca.

Per assistir-hi cal fer reserva a qualsevol 
d’aquests dos telèfons: 661 356 693 (Núria) 
o 696 746 660 (Encarna).

Gran Ball de Revetlla 
de Sant Joan amb el 
Duet Cava

Dissabte 23
A partir de les 20 h
Pl. d’El Mirador

Organització:
Cal Castellar, assemblea.cat, Ball 
de Gitanes, Castellers de Castellar, 
Club Atlètic Castellar, Centre Ex-
cursionista de Castellar i Gegants 
de l’Esbart Teatral de Castellar

Dissabte 23
23 h
Sala Blava de l’Espai Tolrà

Organització:
Pas de Ball i Tot Ballant
Preu: 25 €/parella

Sant Joan 2018 a Can Carner 

Divendres 22 de juny

23.00 h - C. Can Carner
Ball popular amb DJ R.C.

Dissabte 23 de juny

09.00 h - Pl. de Pompeu Fabra
Petanca
Premi als tres primers

10.00 h - Pl. Sant Joan
Xocolatada popular
Gentilesa del Bar Can Mariano

11.00 h - Local social
Concursos infantils de dibuix i de fang

12.00 h - C. Can Carner
Exhibició dels Castellers de Castellar

23.30 h - C. Can Carner
Revetlla popular amb l’Orquestra Original

Del 22 a 24 de juny
Diferents horaris
Can Carner

Organització:
Associació de Veïns de Can Carner

Diumenge 24 de juny

12.30 h - C. Can Carner
Bany d’escuma

13.30 h - Local social
Vermut popular

19.00 h - C. Can Carner
Exhibició de sevillanes i flamenc

20.00 h - C. Can Carner
Concert de músics Grup Melódico 
Can Carner

21.00 h  - C. Can Carner
Sopar popular

22.00 h - C. Can Carner
Cantada d’havaneres amb el 
grup Terral Havaneras
Hi haurà rom cremat
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Tast 
d’estiu TAPES

MÚSICA 
AIGUA

ACTIVITATS

Divendres 29

20 h
Inauguració a càrrec de 
La Zampone Brass Band 

De 20 a 24 h
Obertura dels estands de degustació

De 22 a 24 h 
Concert i ball de swing 
amb Emma Sottardi & John 
Dubuclet Quintet

Dissabte 30

11.30 h 
Concurs Tapa Jove

De 12 a 15 h 
Obertura dels estands de degustació

12.30 h 
Concert M. Davis

19 h
Curs de salsa i roda cubana
a càrrec de Mi Tumbao Sabadell 

19 h
Nit embruixada 
a càrrec de l’Associació de Comerciants

De 20  a 00 h 
Obertura dels estands de degustació

22 h
Concert Gospel & Swing 
amb Castellar Swing band i 
Di-versions Cor de Gòspel

El Tast d’Estiu és una activitat 
emmarcada dins de la 
programació de les Nits d’Estiu 
de Castellar del Vallès. Enguany 
se celebra la primera edició de 
l’esdeveniment, que s’ubicarà 
a la plaça de Catalunya, els dies 
29 i 30 de juny. 

El Tast té la intenció de fusionar 
la gastronomia amb la música, 
el lleure i la diversió dels jocs 
d’aigua. Us convidem, doncs, 
a gaudir de tota aquesta 
combinació!

Horari d’obertura dels estands 
de degustació:
· Dv. 29: de 20 a 00 h
· Ds. 30: de 12 a 15 h i de 20 a 00 h

Establiments que hi participen: 
Sekkei Sushi, Restaurant 
Stewart, Casé Carnissers-
Xarcuters, Prat Torras, Pizzeria 
La Volta, La Bona Teca, Mito 
Sushi Restaurant, La Séptima la 
Vencida, Pastisseria Andreví i El 
Calissó d’en Roca

· SEKKEI SUSHI
· Tempura de verdura 
· Tataki de tonyina en escabetx
· Uramaki-Kawakami (2u.) (Espàrrec tempuritzat,   
  formatge brie i cobertura de salmó fumat i 
  salsa sweet chilli)
· Parpatana a la brasa
· Uramaki-Takeda (2u.) (Ruca, pollastre, maionesa  
  japonesa amb cobertura de crema d’alvocat, 
  tomàquet cirerol i nachos) 
· Fideus Yakisoba 
Productes beguda 
· Canya Mahou 5 
· Copa de vi blanc “Descomunal” (Verdejo) D.O. Rueda
· Copa vi negre “Rosa del Montsant” (Garnatxa i   
  Carinyena) D.O. Montsant 

· RESTAURANT STEWART
· Menú degustació: Gaspatxo de cireres, xarrup de  
  salmó i guacamole, mitjana de vaca rossa gallega 
  i frisona (60/80 gr) i pannacotta de xocolata blanca  i 
  gelatina de llima i maduixes. 
Productes beguda 
· Mojito 
· Copa de vi 

· PASTISSERIA ANDREVÍ
· Postre d’estiu 
· Gelats
· Pastís de mojito 
Productes beguda
· Cold brew i Cafè tònic

· EL CALISSÓ D’EN ROCA
· Cervesa i refrescs 
· Gintònics

RESTAURANTS / PLATS

· PRAT TORRAS
· Croquetes de ceps i foie amb xips de verdura
· Secret Ibèric Bellota “Aljomar”
· Gaspatxo Prat Torras amb “Picatostes”
· Assortit Ibèrics “Dehesa Los Monteros”
Productes beguda
· Maridatge de vins i caves

· LA BONA TECA
· Croquetes variades 
· Patates braves 
· Rabes de calamar 
· Ensaladilla russa

· CASÉ CARNISSERS-XARCUTERS
· Plat d’espatlla Ibèrica amb pa amb tomàquet
· Botifarra amb mongetes o patata al caliu
· Mitjana de vedella d’Angus amb mongetes o 
  patata al caliu

· MITO SUSHI RESTAURANT
· Uramaki d’ànec confitat amb rúca,  
   ceba caramel·litzada i salsa de foie trufada
· Gyoza d’ànec confitat i salsa de foie 
· Pota de pop saltejada amb espècies 
 japoneses i llit de verdures 

· PIZZERIA LA VOLTA
· Un tast de pizza
 
· LA SÉPTIMA LA VENCIDA 
· Maridatge de vins i caves 
· Mojitos frozen 
· Vermut  

Dies 29 i 30 de juny
Dv., de 20 a 00 h; 
ds., d’11.30 a 00 h
Pl. de Catalunya

Organització: 
Ajuntament de Castellar del Vallès
Hi col·labora: 
SonaSwing Castellar, Castellar 
Jove, Comerç Castellar, 
Mi Tumbao Sabadell, Castellar 
Swing Band i Di-versions Cor 
de Gòspel

Del 12 al 15 de juliol
Establiments locals

Organització: 
Ielou Comunicació SL
Amb la col·laboració de: Ajuntament de Castellar del Vallès i Comerç Castellar

En el marc de la programació de les Nits d’Estiu 2018 es portarà a terme la 
cinquena edició del CorreTapa Castellar, un esdeveniment organitzat per Ielou 
Comunicació SL que compta també amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Castellar del Vallès i l’entitat Comerç Castellar. Del 12 al 15 de juliol, els tastadors 
i tastadores podran gaudir de les propostes gastronòmiques dels establiments 
locals participants, que juntament amb la beguda s’oferiran per només 2’50 €.

Durant els quatre dies de CorreTapa, els tastadors/es podran participar en 

el sorteig de tres premis i votar la tapa que els ha semblat més bona! Caldrà 
aconseguir fins a 5 segells, tots ells de restaurants participants diferents, i 
introduir la butlleta dins les urnes. Els llibrets informatius, urnes i butlletes estaran 
disponibles als establiments participants, i tota la informació estarà igualment 
disponible a la pàgina de Facebook del CorreTapa Castellar.

CorreTapa 2018
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(2003, 143 min) 
Mar Caribe, segle XVIII. El capità 
Jack Sparrow pirateja en aigües del 
Carib, però el seu enemic, el capità 
Barbossa, li roba el vaixell, el Perla 
Negra, ataca la ciutat de Port Royal 
i segresta Elizabeth Swann, la filla 
del Governador. Sparrow i un amic 
d’Elizabeth, Will Turner, s’uneixen 
per rescatar-la, però hauran de 
lluitar contra Barbossa i la maledicció 
que l’afecta tant a ell com a la seva 
tripulació: no poden morir.

Dimecres 4 de juliol

La maldición de la 
Perla Negra

(2007, 168 min) 
Will Turner i Elizabeth Swann s’han 
aliat amb el capità Barbossa per 
buscar i alliberar Jack Sparrow 
del poder de Davy Jones. Mentre 
L’Holandès Errant i la Companyia de 
les Índies Orientals causen estralls als 
Set Mars, Will i Elizabeth naveguen cap 
a Singapur, on s’hauran d’enfrontar 
a l’astut pirata xinès Sao Feng. Tots 
hauran de triar un bàndol en la batalla 
final, ja que el futur de la pirateria 
clàssica s’aguanta per un fil...

Dimecres 18 de juliol

En el fin del mundo

(2006, 151 min)
Will Turner i Elizabeth Swann s’han 
de casar, però són empresonats per 
Lord Cutler Beckett i acusats d’haver 
alliberat el capità Jack Sparrow. Per 
salvar la vida, Will haurà de trobar 
Jack i aconseguir la seva misteriosa 
brúixola, que amaga un gran poder a 
més de la clau d’un deute de sang del 
pirata amb el temible i sinistre Davy 
Jones, el llegendari capità del vaixell 
fantasma L’Holandès Errant.

Dimecres 11 de juliol

El cofre del 
hombre muerto

(2011, 141 min)
Quan Sparrow es troba amb una dona 
que havia conegut anys enrere, no 
està segur si es tracta d’amor o si ella 
és una estafadora sense escrúpols 
que l’està utilitzant per trobar la 
llegendària Font de la Joventut. Jack 
és capturat pel vaixell temible del 
pirata Barbanegra, que l’obliga a unir-
se a la tripulació, fet que li farà viure 
una inesperada aventura en què no 
sap qui li inspira més por: Barbanegra 
o la dona que ha tornat del passat.

Dimecres 25 de juliol

En mareas 
misteriosas

Vine a veure la saga que tant d’èxit ha tingut arreu del món!

Juliol Jove

Dimecres de cine: 
saga Piratas del Caribe

Mi Tumbao Sabadell és l’encarregat de dur a terme aquest curs total-
ment gratuït de bachata i roda cubana que se celebrarà per vuitena 
vegada a la plaça de Catalunya. La proposta, que és oberta a tothom, 
s’adreça tant a totes aquelles persones que vulguin aprendre aquests 
balls com a les que vulguin perfeccionar-los. 

Dimarts salsa: 
Open curs de bachata 
i roda cubana
Dimarts 3, 10, 17, 24 i 31 de juliol
20.30 h
Pl. de Catalunya

Organització: 
Ajuntament de Castellar del Vallès

Dimecres 4, 11, 18 i 25 de juliol
19.30 h
Auditori Municipal

Organització: 
Ajuntament (Castellar Jove)

Entrada (gratuïta) fins a completar 
aforament. Els responsables de les 
activitats es reserven el dret d’admissió.
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La Cobla Sant Jordi, que té el títol de “Cobla 
Ciutat de Barcelona”, ha manifestat des de 
la seva fundació el 1983 la voluntat d’atendre 
específicament la música de concert, amb la 
programació reiterada d’obres de referència, 
obres oblidades i música de nova creació. La 
seva discografia comprèn una setantena d’en-
registraments de contingut divers.

Cobla Sant Jordi

L’esperit fundacional d’aquesta cobla, fundada 
l’any 1975 sota la direcció del mestre Lluís Bus-
carons, es manté encara avui. Un dels seus ob-
jectius és divulgar i preservar el patrimoni mu-
sical gironí per a cobla, mentre que una de les 
característiques d’aquesta formació ha estat 
sempre tenir entre les seves files grans i excep-
cionals músics que han ofert les seves millors 
interpretacions com a solistes.

Cobla Ciutat 
de Girona

La formació empordanesa fou creada l’any 1888 
a la ciutat de La Bisbal d’Empordà, recollint la 
saba i l’experiència de les cobles més antigues. 
El 1932 va ser escollida cobla oficial de la Genera-
litat de Catalunya, títol que li fou restituït el 1978 
pel president Josep Tarradellas. El 2014 va rebre 
el Premi Nacional de Cultura. Avui per avui és 
conceptuada com la primera cobla dels Països 
Catalans, sobirana indiscutible de places i aplecs 
i una de les nostres institucions més prestigioses.

Cobla La Principal 
de la Bisbal

La Cobla Marinada es dedica a interpretar mú-
sica tant popular com simfònica: sardanes, 
balls vuitcentistes i concerts amb tot tipus de 
repertori. És una formació plenament activa al 
món sardanista que en els seus més de 25 anys 
d’història ha actuat a la majoria dels aplecs de 
més prestigi que s’organitzen a Catalunya i en 
un elevat nombre d’audicions de sardanes, així 
com també a l’estranger. 

Cobla Marinada

Dijous 5 de juliol
21.30 h
Pl. del Mercat

Organització: 
Ajuntament i ASAC

Dijous 19 de juliol
21.30 h
Pl. del Mercat

Organització: 
Ajuntament i ASAC

Dijous 12 de juliol
21.30 h
Pl. del Mercat

Organització: 
Ajuntament i ASAC

Dijous 26 de juliol
21.30 h
Pl. del Mercat

Organització: 
Ajuntament i ASAC
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T’agrada cuinar? No et perdis aquesta proposta que ofe-
reix Castellar Jove durant els quatre dijous del mes de juli-
ol. Podràs aprendre diferents receptes que, de ben segur, 
practicaràs a casa per fer-ne gaudir la família i els amics. 
Passaràs una bona estona i te’n lleparàs els dits!

No t’ho pensis gaire, les places són limitades!

Juliol Jove

Tendències al 
forn: Tallers de 
cuina gratuïts

Juliol Jove

Divendres 
gastronòmics: 
La nit dels 
maridatges

Dijous
5, 12, 19 i 26 de juliol
19.00 h
Safareigs de la Baixada de Palau

Organització: 
Ajuntament (Castellar Jove)
Inscripcions a l’a/e castellarjove@castellarvalles.cat

Divendres 
6, 13, 20 i 27 de juliol
22.00 h
Terrassa d’El Mirador

Organització: 
Ajuntament (Castellar Jove)
Hi col·labora: 
Cuina de Safareig

Activitat per a majors de 18 anys
Inscripcions a l’a/e castellarjove@castellarvalles.cat

· Dijous 05 · Taller de tapes
· Dijous 12 · Taller de cuina vegetariana
· Dijous 19 · Taller de pinxos
· Dijous 26 · Taller de postres healthy

Aquest any, i a causa de l’afluència massiva d’inscripcions dels anys 
anteriors, únicament es podrà fer un maridatge per persona. Per tant, 
escolliu bé! L’activitat està limitada a persones de fins a 29 anys. En cas 
que no s’omplissin les places, es donaria accés a persones de 30 a 35 
anys que estaran a una llista d’espera. Per fer la inscripció cal enviar un 
correu electrònic amb el nom i cognoms, edat i número de DNI. 

· Divendres 06 · Maridatge de vins i formatges
· Divendres 13 · Maridatge de cerveses i tapes fredes
· Divendres 20 · Maridatge de vins i formatges
· Divendres 27 · Maridatge de cerveses i tapes fredes
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El grup de dansa folklòrica Kéve es va fundar l’any 1983 a la ciutat hongaresa de Rác-
keve, amb l’objectiu d’apropar al món la dansa i les tradicions hongareses. El nom 
del grup, “Kéve”, és el diminutiu del nom de la ciutat, però també és el nom d’una 
eina que es fa servir per collir blat.

A les seves actuacions inclouen escenografia típica de l’àrea a la qual pertany cada 
dansa, i procuren ser fidels al vestuari típic de cada regió.

El grup ha rebut dues vegades el reconeixement de la seva regió per la qualitat dels 
seus balls, i el seu renom creix any rere any dins i fora d’Hongria, amb cada partici-
pació a grans esdeveniments com el Festival del Castell de Buda a Budapest i a pa-
ïsos com Croàcia, Portugal, França, Suècia o Turquia.

Actuació del grup de 
dansa folklòrica Kéve 
de Ráckeve

Els professors d’instruments de corda 
Wallace i Lex Galbraith van fundar l’agost 
de 1982 a Ayrshire, al sud-oest d’Escòcia, 
L’Ayrshire Fiddle Orchestra (AFO). L’ob-
jectiu va ser encoratjar i desenvolupar la 
música popular escocesa (anomenada 
Fiddle) entre els joves músics locals.

L’orquestra compta ara amb 130 violinis-
tes, violoncel·listes, baixos i percussionis-
tes de 10 a 18 anys, tot i que en aquesta 
ocasió viatjaran a Catalunya una trente-
na de músics. David Moore, violinista es-
cocès i antic membre de l’orquestra, n’és 
ara el director musical.

Les gires internacionals s’han convertit 
en una característica habitual de les ac-
tivitats de l’orquestra, amb el doble bene-

fici de fer arribar a un públic més ampli la 
seva música i de donar l’oportunitat als 
joves músics de conèixer cultures i cos-
tums de diferents llocs del món.
 
L’Ayrshire Fiddle Orchestra oferirà a Cas-
tellar un programa divers de temes popu-
lars escocesos. 

Obriran el concert de l’orquestra convida-
da la Jove Orquestra de Castellar del Va-
llès (dirigida per Carles Miró) i l’Orques-
tra del Conservatori Victòria dels Àngels 
de Sant Cugat del Vallès (dirigida per Rai-
mon Romaní). Ambdues formacions han 
organitzat aquesta trobada i intercanvi 
durant la qual membres de les tres for-
macions faran una convivència a través 
de la música.

Concert de l’Ayrshire 
Fiddle Orchestra 
d’Escòcia

Divendres 6 de juliol
21.30 h
Pl. d’El Mirador

Organització: 
Ajuntament i Ball de Gitanes

Divendres 6 de juliol
21.30 h
Jardins del Palau Tolrà

Organització: 
Jove Orquestra de Castellar del Vallès (JOCVA) i Orquestra de
l’Escola de Música i Conservatori Victòria dels Àngels de Sant Cugat
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Us proposem un viatge al passat! 

Recordeu aquelles festes majors de cafè, copa 
i puro? Els balls a l’envelat, el sermó del cape-
llà a la missa, la cercavila que presidien les for-
ces vives de la població: el capellà, ja ho hem 
dit, l’alcalde, vara en mà, i el tricorni de l’ofi-
cial de la guàrdia civil.

Eren les festes majors de l’Orquestra Plateria 
tocant “Pedro Navaja”, els acudits en castellà 
i accent català de l’Eugenio, les cuixes a l’ai-
re de les cantants de Janio Martí Orquestra y 
Coros, la sornegueria de l’Amparo Moreno i 
les actuacions de La Trinca. 

El 1970, els tres de Canet van publicar un disc 
dedicat a aquest univers col·lectiu, social i in-
tegrador: Festa Major, editat per Edigsa. Totes 
les cançons d’aquest treball han passat a for-
mar part de la nostra banda sonora. 

L’espectacle que veureu situa l’acció en un vell 
envelat dels anys 50, on tres personatges hereus 
d’aquells temps ens obriran la porta del passat a 
través de la música i compartiran amb el públic una 
història comuna. Tots tres són els nets dels protago-
nistes d’aquelles festes majors d’abans.

3 actors. 14 músics. 13 cançons.

Música i teatre amb la 
Lluïsos Cobla i la Cia. 
Loropardos
Festa Major. Un viatge a les 
festes “majons” d’abans 
Homenatge a La Trinca

Paula Valls (Manlleu, 1999) presenta I AM, el seu primer tre-
ball de llarga durada, produït per David Soler. Un treball més 
intimista i despullat on els silencis també parlen, en un regis-
tre diferent al del seu impressionant EP debut Black and White. 

A I AM, completament dirigit per ella, Paula Valls s’atreveix a 
parlar d’experiències pròpies i vivències recents, de sentir-se 
perduda i no trobar-se, de moments difícils i de canvis, i d’haver 
de prendre decisions importants. Un reflex de la seva accele-
rada evolució personal, en un to molts cops trist, ple de comi-
ats, però sempre, encara que sigui només una mica, amb es-
perança. Aquesta és la seva carta de presentació, on es mostra 
tal com és. S’hi inclouen dues cançons en català: “Cançó de 
bressol”, nascuda arran de la mort del seu avi, i “Que tinguem 
sort”, un duet amb ella mateixa (amb 9 i 19 anys).

La música negra (soul, blues i jazz) i el folk més americans s’en-
trellacen a I AM amb la influència clau que l’estil del produc-
tor Joe Henry ha tingut en la Paula des de ben petita. El resul-
tat és un disc viu que beu de l’espontaneïtat i la improvisació 
a l’estudi, on les cançons han marcat les pautes, on s’ha pri-
mat l’autenticitat per sobre de la perfecció, com en un directe.

A la gira, Paula Valls (veu, composicions) estarà acompanya-
da de David Soler (guitarra i direcció musical), Oriol Roca (ba-
teria), Miquel Sospedra (baix) i Daniel Ferrer (piano).

Concert de 
Paula Valls
Divendres 13 de juliol
21.30 h
Jardins del Palau Tolrà

Organització: 
Ajuntament de Castellar del Vallès

Divendres 20 de juliol
21.30 h
Jardins del Palau Tolrà

Organització: 
Ajuntament de Castellar del Vallès
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Festa de Sant 
Cristòfol
Diumenge 1 de juliol
De 10 a 13 h
Pl. d’El Mirador

Organització: 
Escuderia T3

Amb motiu de la Festa de Sant Cristòfol, la plaça d’El Mira-
dor acollirà la 5a trobada de vehicles clàssics i de competi-
ció. L’activitat inclourà la tradicional benedicció de vehicles 
a la font de la plaça Major i una rua pels carrers de la vila. El 
recorregut de la rua serà el següent: pl. d’El Mirador, pas-
seig Tolrà, c. Centre, Major, Fàbregas, Passeig, Dr. Pujol, av. 
Sant Esteve, Sant Pere d’Ullastre, ctra. Sentmenat, Dona 
Acollidora, ctra. Sentmenat, passeig Tolrà i pl. d’El Mirador.

Festa Major 
de Sant Feliu 
del Racó

Dijous 5 de juliol

22 h - Pl. del Dr. Puig
Passi dels curtmetratges del 
concurs de Festa Major
Consulteu-ne les bases a 
www.castellarvalles.cat. 
Inscripcions obertes fins a les 12 h 
del dia 2 de juliol
Nota: en cas de pluja, l’activitat es 
durà a terme a les Escoles

Divendres 6 de juliol

De 19 a 20 h
Cercavila amb Gegants i 
Bastoners

De 19.30 a 22 h
5è Corretapes de Sant Feliu
Tast i beguda per 2,50 € a Mas 
Umbert, Centre Feliuenc, La 
Masia i La Llosa

20.15 h
Repic de campanes

20.20 h - Pl. del Dr. Puig
Pregó de Festa Major

20.30 h - Pl. del Dr. Puig
Espectacle infantil amb 
Landry el Rumbero

22.30 h - Pl. del Dr. Puig
Concert del grup Lòxias

23.30 h - Pl. del Dr. Puig
Sessió de DJs amb DJ Cash, 
DJ Morci, RJ RC i DJ Fer

Dissabte 7 de juliol

10.30 h - Escoles
Xocolatada i jocs infantils

12.30 h - Pl. del Dr. Puig
Festa de l’escuma
A càrrec dels Bombers Voluntaris 
de Castellar

Dies 5, 6, 7 i 8 de juliol
Horaris diferents
Sant Feliu del Racó

Organització: 
Associacions de Veïns d’El Racó i de Sant Feliu del 
Racó i Ajuntament

18 h - Escoles
Espectacle infantil amb Sílvia 
Ricart: Caça-contes d’última 
generació

19 h - Escoles
Campionat infantil de futbolí
Inscripcions al Facebook de Festa 
Major. Fins a 13 anys. 2 €/parella

19 h - Escoles
Karaoke infantil. Inscripcions al 
Facebook de Festa Major

21 h - Escoles
Campionat de futbolí adults
Inscripcions al Facebook de 
Festa Major. 2 €/parella

22.30 h - Pl. del Dr. Puig
Ball de Festa Major:
22.30 h: DJ Fer 
23.30 h: Landry i la FM. Daniel 
Landry, Sicus Carbonell, Carol 
Duran, David Dorras, José Ga-
llardo, Rambo Batista
01 h: Sessió de DJs amb DJ Cash, 
DJ Morci, DJ RC i DJ Fer

Diumenge 8 de juliol

De 10.30 a 12.30 h - Mas Umbert
Concurs de cuina infantil 
(de 6 a 14 anys)
Inscripcions al Facebook fins al 
dissabte 7 al migdia

De 10.30 a 14 h - Pati de l’església
Exposició: “Parelles”
Escultures en ferro de l’artista de 
Sant Feliu Jaume Alsina

11 h
Missa de Festa Major

12 h
Brindis amb Mossèn Ramon

12 h
Pujada al campanar

De 12 h a 13.30 h - Pl. del Dr. Puig
Exhibició dels Castellers de 
Castellar

De 12 h a 14.30 h - Pl. del Dr. Puig
Vermut de Festa Major
Xips i olives per 2 €. Hi col·labora: 
Vinateca Mussons

19 h - Pl. del Dr. Puig
Havaneres amb 
La Dolça Petxina
Amb cremat de rom a 1 €

22 h
Correfoc de Festa Major a 
càrrec des Diables de l’ETC
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Divendres 13 de juliol

20.00 h
Comencem la festa amb un 
“chupinazo”

21.30 h
Espectacle: 
“Tu vecino me suena”
Vine i interpreta en solitari o en 
grup el teu cantant preferit fent 
playback. Inscripcions al tel. 
646 98 06 08 (Pere)

23.00 h
Copa de cava i coca a càrrec 
del Forn Valero

Dissabte 14 de juliol

10.00 h - Camp de la Penya 
Arlequinada
Triangular de futbet
Categoria alevina: Cercle Saba-
dellès, Club Natació Sabadell i 
Matadepera Club de Futbol

11.30 h - Camp del c. Riera
Festa Holi
Venda de bossetes de colors a 
partir de les 10 h al mateix camp 
(preu: 1,50 €/ut.)

16.00 h 
Concurs de botifarra i 
Mahjong amb els socis de la 
Penya Arlequinada
Inscripcions al tel. 677 55 66 80

16.30 h
Olimpíades de Festa Major: 
vermells contra blaus 

 
 

 
 

21.30 h - Penya Arlequinada
Sopar de Festa Major
Reserves al mateix restaurant, 
tel. 93 714 89 54 

22.30 h
Exhibició de ball de saló 
a càrrec de Pas de Ball

23.00 h
Ball de nit amb 
l’orquestra Sara’s

Diumenge 15 de juliol

10.00 h 
Xocolatada 

10.00 h - Piscina de Penya Sport
Inflable

10.30 h -  Penya Arlequinada
Ballem zumba 

13.00 h - Al costat del 
local social
Canó d’escuma

14.00 h - Bar de la Penya
Dinar de Germanor (paella)
Reserves al restaurant 
de la Penya

16.30 h
Espectacle de màgia a càrrec 
del Mago Víctor

19.00 h
Havaneres amb els 
Mariners d’Egara

20.00 h
“Chupinazo” de final 
de Festa Major

35a Revetlla de 
Sant Jaume

Festa Major de Can Font - 
Ca n’Avellaneda 
Dies 13, 14 i 15 de juliol
Can Font – Ca n’Avellaneda

Organització: 
Associació de Veïns Can Font – Ca n’Avellaneda

Divendres 20 de juliol

21 h 
Botifarrada

22 h
Havaneres amb La Petita 
Havana i cremat de rom

Dissabte 21 de juliol

18 h
Bany d’escuma

21 h
Sopar de veïns

23 h
Ball de revetlla amb 
Blue Maresme

Dies 20, 21 i 22 de juliol
C. de Sant Jaume

Organització: 
Agrupació de Veïns del Pla, amb el suport de l’Ajuntament

Diumenge 22 de juliol

12 h
Castellers, ball de 
bastons i ball de gitanes

12.30 h
Vermut popular

19.30 h
Sardanes amb la 
Cobla Vila d’Olesa
Hi haurà coca i cava
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Ball popular amb DJ R.C.

Sant Joan a Can Carner

Arribada de la Flama del Canigó

Gran Ball de Revetlla de Sant Joan amb el Duet Cava

Revetlla popular amb l’Orquestra Original

Sant Joan a Can Carner

Tast d’Estiu 2018

Tast d’Estiu 2018

Sant Cristòfol

Open curs de bachata i roda cubana

Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra

Juliol Jove: taller de tapes

Cobla La Principal de La Bisbal

Festa Major de Sant Feliu del Racó

Festa Major de Sant Feliu del Racó

Grup de dansa Kéve de Ráckeve (Hongria)

Ayrshire Fiddle Orchestra d’Escòcia

Juliol Jove: maridatge de vins i formatges

Festival Flamenco

Festa Major de Sant Feliu del Racó

Festa Major de Sant Feliu del Racó

Open curs de bachata i roda cubana

Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto

CorreTapa 2018

Juliol Jove: taller de cuina vegetariana

Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona

CorreTapa 2018

Festa Major de Can Font - Ca n’Avellaneda

Paula Valls

Juliol Jove: maridatge de cerveses i tapes fredes

CorreTapa 2018

Festa Major de Can Font - Ca n’Avellaneda

CorreTapa 2018

Festa Major de Can Font - Ca n’Avellaneda

Open curs de bachata i roda cubana

Piratas del Caribe: En el fin del mundo

Juliol Jove: taller de pinxos

Cobla Marinada

35a Revetlla de Sant Jaume

Lluïsos Cobla i Cia. Loropardos

Juliol Jove: maridatge de vins i formatges

35a Revetlla de Sant Jaume

35a Revetlla de Sant Jaume

Open curs de bachata i roda cubana

Piratas del Caribe: En mareas misteriosas

Juliol Jove: taller de postres healthy

Cobla Ciutat de Girona

Juliol Jove: maridatge de cerveses i tapes fredes

Open curs de bachata i roda cubana
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Auditori Municipal

Safareigs de la Baixada de Palau
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Jardins del Palau Tolrà

Terrassa d’El Mirador

Auditori Municipal
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Pl. de Catalunya

Auditori Municipal

Establiments locals

Safareigs de la Baixada de Palau
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Establiments locals

Can Font - Ca n’Avellaneda
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HORARI LLOC PÀGINA
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Cinema

Cuina 

Sardanes
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