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Arriba Nadal, uns dies per somniar i pensar 
que les nostres il·lusions es poden fer rea-
litat. No cal ser un infant per viure aquests 
dies amb intensitat. Per gaudir de la família 
i les amistats. Per sortir al carrer i partici-
par en les activitats que s’han organitztat.

En aquest suplement trobareu propostes 
de tota mena i per a totes les edats. Us 
animo a fer poble. A participar en les activi-
tats i a fer les vostres compres a Castellar.

El Nadal és una època de bons propòsits i mi-
llors desitjos. És el moment de fer balanç de 
com ha anat l’any i pensar què podem millo-
rar. Al llarg del 2018, Castellar ha experimen-
tat una transformació molt important. L’Illa del 
Centre s’ha consolidat i ampliat i s’han posat 
en marxa un bon grapat d’obres i projectes 
que tenen com a objectiu millorar la qualitat 
de vida dels castellarencs i castellarenques.

Cal agrair la paciència que ha tingut la ciu-
tadania que ha patit les molèsties que han 
suposat totes aquestes obres. I les que su-
posaran les obres que encara s’estan fent 
o que es posaran en marxa aviat.

Sabem que encara hi ha moltes coses que 
hem de millorar. Cal, per exemple, millo-
rar el manteniment de l’espai públic des-
prés de la contenció en la despesa que s’ha 
hagut d’aplicar durant aquests anys llargs 
de crisi. Aquest és el nostre propòsit.

En aquestes dates, una de les coses que 
més il·lusiona els nens i nenes és pensar 
què demanaran als Reis d’Orient.

Nosaltres també tenim la nostra carta als Reis.

A tots els castellarencs i castellarenques, 
els demanem que ens ajudin a fer de Cas-
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tellar una vila de referència. Hi ha moltes 
petites coses que són a l’abast de tothom 
i que suposen un salt molt important per 
a la millora de la vila: recollir les deposi-
cions dels gossos, respectar el mobilia-
ri urbà, no embrutar el carrer, dipositar 
correctament la brossa dins el conteni-
dor corresponent, respectar la normati-
va de velocitat o d’aparcament...

També hem escrit a la Generalitat per de-
manar algunes coses que necessitem: que 
desdoblin la carretera i facin la connexió 
amb les vies ràpides de la comarca sense 
obligar-nos a travessar Sabadell, que tor-
nin a obrir l’ambulatori de nit i n’ampliïn les 
especialitats, que no haguem de pagar un 
sobrecost a l’autobús per ser en una zona 
tarifària diferent a la de Sabadell, que dedi-
quin més recursos a les escoles per poder 
atendre correctament els alumnes...

Esperem que no rebem carbó.

Nadal és una època de bons desitjos que, 
malauradament, de vegades no es com-
pleixen. L’any passat, des d’aquesta ma-
teixa tribuna demanava que ningú hagués 
de passar les festes a la presó o lluny de la 
seva família, i que es fes una aposta deci-
dida per la via del diàleg per solucionar el 
conflicte que vivim a Catalunya. Cal conti-
nuar insistint en aquestes dues demandes 
tant com calgui fins que trobem una solu-
ció satisfactòria per al conjunt de la soci-
etat catalana.

A tots i a totes us vull desitjar un bon Nadal 
i un feliç 2019.

Ignasi Giménez Renom
Alcalde

“Què és l’èxit? Riure molt i sovint; guanyar-se el respecte 
de la gent intel·ligent i l’estimació dels infants; merèixer 
l’apreciació dels crítics sincers i suportar la traïció dels 
falsos amics; apreciar la bellesa, buscar el millor dels altres; 
deixar el món una mica millor de com l’has trobat, ja sigui amb 
un fill sa, un tros de terra cultivada o l’esmena d’un problema 
social; saber que almenys algú ha sigut una mica més feliç 
perquè tu has viscut. Això és la definició de l’èxit.” 
 
Ralph Waldo Emerson



La 68a edició de l’Exposició de Pessebres del Grup Pessebrista 
de Castellar ha escollit enguany els mitjans de transport com 
a tema que uneix tots els diorames de la planta baixa i també 
l’exposició del primer pis. 

Així, a la planta baixa es poden veure 15 quadres i 4 vitrines, 
dues de les quals han estat elaborades pels set aprenents del 
taller de pessebres. Com cada any, els diorames estan ambi-
entats en paisatges i indrets d’allò més variats i, en cadascun 
d’aquests, es dona importància a un mitjà de transport dife-
rent, des dels globus aerostàtics, als tramvies, o als subma-
rins, entre d’altres.

D’altra banda, al primer pis hi ha exposada una mostra d’estris, 
miniatures i maquetes relacionades amb els mitjans de trans-
port. D’entre elles, destaca una inèdita maqueta de tren en mo-

68a Exposició de Pessebres del Grup
Pessebrista de Castellar “Pessebres i mitjans de transport” 

Local del Grup 
Pessebrista de 
Castellar (c. Dr. Pujol, 26)

Dissabtes, diumenges i festius 
d’11.00 a 13.30 h i de 17.00 a 
20.00 h (passat Reis, només 
diumenges)
Laborables del 24 de desembre al 
4 de gener, de 17.00 a 20.00 h
Horaris especials: dg. 16 de 
desembre, La Marató de TV3, 
de 10.30 a 14.30 h i de 17.00 a 
20.00 h; 29 de desembre, Nit del 
Pessebre, obert fins a la 01.00 h 

fins al 

Dg.
3 de febrer

viment de grans dimensions construïda per l’Associació 
d’Amics del Ferrocarril Vallès-Fer.
El cartell
Al cartell de l’exposició d’aquest any, dissenyat per Jaume 
Muntada, es pot veure Josep, Maria i Jesús dins el cotxet 
esperant la Vallesana, un mitjà de transport conegut per 
tots els castellarencs i castellarenques, en una marquesi-
na del poble.
76è Concurs de pessebres
Recull les bases fins al dia de Nadal i fes la teva inscripció! 
La visita del Jurat serà el dia 30 de desembre.

Especial Nadal fins al 3 de febrer

Organització: 
Grup Pessebrista de Castellar



14 i 15 de desembre

Les seccions esportives del grup coopera-
tiu TEB Castellar oferiran un tastet de futbol 
sala divendres 14 de desembre. Es tracta 
d’una de les propostes incloses en la pro-
gramació d’activitats al voltant del Dia In-
ternacional de les Persones amb Diversi-
tat Funcional.

Pavelló Joaquim 
Blume

Organització:
Comissió d’atenció a 
persones amb discapacitat

de 16.00 a 17.00 h

Dv. 14
desembre

Tastet de 
futbol sala

Les activitats organitzades aquest 2018 al 
voltant del Dia Internacional de les Persones 
amb Diversitat Funcional finalitzaran dissab-
te, 15 de desembre, amb la representació 
d’un espectacle teatral que anirà a càrrec 
del Centre Ocupacional TEB Castellar.

Reserves i més informació als telèfons 
691 11 95 40 i 93 714 33 90.

Auditori Municipal 
Miquel Pont

Organització: 
Comissió d’atenció a 
persones amb discapacitat

18.00 h

Ds. 15
desembre

Teatre: El rei lleó 

58 min
França · 2017
Direcció: Hendrick Dusollier
Versió original subtitulada en català

Sinopsi: El nen Zhou Hong i el senyor Xue 
Lian han de marxar de l’última barriada 
històrica que queda a la gran ciutat 
de Chongqing, perquè serà destruïda 
per construir un nou barri. Obligats a 
abandonar el que ha estat casa seva 
fins aleshores, els estrets carrers del 

Auditori Municipal 
Miquel Pont

Organització:
Cal Gorina, Club Cinema 
Castellar Vallès i L’Aula 
d’Extensió Universitària 
per a gent gran

20 h

Dv. 14
desembre

DocsBarcelona del mes: 
Last Days in Shibati

barri de Shibati fan de 
testimonis de la Xina més 
tradicional i històrica que 
està a punt de desaparèixer.

La destrucció de les anti-
gues barriades a la Xina són 
un reflex de les polítiques 
urbanístiques, socials i 
culturals d’un país on el 
vell, tradicional i històric ha 
de donar pas al nou, con-
temporani i sense ànima. 
Una reflexió sobre la 
canviant Xina contem-
porània que, a poc a poc, 
deixa que es perdi la seva 
història i el seu llegat.

El país del silenci és un espectacle del 
Grup Bufanúvols. Es tracta d’un conte 
pedagògic en què un pastor que viu a 
les muntanyes, en un entorn silenciós, 
de pau i de vida en harmonia amb la na-
tura, s’atansa a la vida urbana per donar 
fe del silenci i de la convivència, i de la 
relació d’amistat que té amb els animals 
del seu entorn.

El pastor ensenyarà com arriba a par-
lar amb els animals a través del so i de 

El Calissó d’en Roca

Organització:
Biblioteca Municipal

11.30 h

Ds. 15
desembre

El país del silenci 
L’Hora del Conte Infantil

la música que produeix amb 
instruments construïts amb 
canyes i fustes del bosc.
A l’espectacle s’ensenyen di-
ferents instruments de la fa-
mília de vent fusta (flautes 
barroques: sopranino, sopra-
no, contralt i tenor; clarinet i 
saxòfon soprano), de corda 
(guitarra espanyola i acús-
tica americana) i de percus-
sió (xinxines, picarols, ma-
raques, esquellot). També 
s’hi mostra el diapasó a tra-
vés del joc d’escoltar el silen-
ci i s’hi ensenya l’“Himne de 
St. Joan”, de Guido d’Arezzo, 
que dona nom a les notes de 
l’escala musical.
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15 de desembre

Nervis, emoció i alegria són algunes de les emo-
cions que es desperten moments abans de pujar 
a l’escenari. És per això que Espaiart, cada any, 
dona als alumnes l’oportunitat de compartir amb 
les seves famílies i amics la il·lusió i la passió per 
la música, el teatre i la dansa.

En aquestes audicions podrem veure la presentació 
d’Els pastorets del grup de mitjans de teatre, po-
drem escoltar com canten els més petits de l’esco-
la i també hi haurà alguna sorpresa instrumental.

Audicions de Nadal 

Església de 
Sant Feliu 
del Racó

Organització:
Espaiart, escola 
d’arts escèniques

Ds. 15
desembre

18.00 h
Diferents grups de combos moderns de l’escola 
Artcàdia ens oferiran un concert amb una varietat de 
temes i estils que ens amenitzaran una vetllada molt 
musical i per a tots els gustos. L’entrada és gratuïta.

Concert Combos 
per Nadal 

El Calissó 
d’en Roca

Organització:
Artcàdia, centre de for-
mació i creació artística

Ds. 15
desembre

20.00 h
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11.30 h, pl. d’El Mirador

Plantada i ballada de gegants
Organització: Esbart Teatral de Castellar

11.30 h i 13.00 h, sala d’actes del Cen-
tre Excursionista de Castellar

Representació de l’obra Conte de Nadal, 
de Charles Dickens
Versió infantil, d’uns 40 minuts de dura-
da, representada pel Grup de Teatreros de 
l’AMPA de l’escola El Sol i La Lluna.
Organització: Grup de Teatreros de l’AMPA 
El Sol i La Lluna

De 12.00 a 13.00 h, pl. d’El Mirador

Concert de Lòxias
Organització: Grup Musical Lòxias

De 13.00 a 14.00 h, pl. d’El Mirador

Concert de The Kings Kiss
Organització: Grup Musical The Kings Kiss

13a Mostra de caganers i photocall on 
tothom s’hi podrà fotografiar
Organització: Colònies i Esplai Xiribec

Fes de bomber!
Organització: Associació de Bombers Vo-
luntaris de Castellar

Esquitx d’escacs
Partides ràpides, simultànies, macroescacs...
Organització: Club d’Escacs Castellar

Fes el teu tió de Nadal i vesteix-te d’ADF
Organització: ADF Castellar

Encistella per La Marató
Organització: Club Bàsquet Castellar

Corre per La Marató
Organització: Club Atlètic Castellar

De 10.00 a 14.00 h, quiosc de la pl. Major

Xocolata amb melindros per La Marató
Organització: Centre Excursionista de Castellar

De 10.30 a 14.30 h i de 17.00 a 20 h, 
local del c. Dr. Pujol, 26

Exposició de Pessebres
Coincidint amb La Marató de TV3, s’am-
plia l’horari d’obertura de l’exposició de di-
orames temàtics i sobre modelisme amb la 
gran maqueta de trens de 12 m2.
Organització: Grup Pessebrista de Castellar

16 de desembre

Castellar del Vallès se suma un any més a La Ma-
rató de TV3. En aquesta ocasió seran una vinte-
na les activitats que es duran a terme diumenge, 
16 de desembre, per recaptar fons per aquesta 
iniciativa, que enguany està dedicada al càn-
cer. L’escenari principal de les propostes serà la 
plaça d’El Mirador (en cas de pluja, l’Espai Tolrà), 
tot i que també s’han previst altres ubicacions 
per a algunes de les activitats organitzades. 

A més, es podrà adquirir una polsera com-
memorativa de La Marató de TV3 2018 a la 
vila, a un preu de 2 euros.

Castellar del Vallès 
amb La Marató de TV3 

Pl. d’El Mirador

Organització:
Entitats diverses

Dg. 16
desembre

De 09.00 a 14.00 h

Programa d’activitats:

De 09.30 a 13.30 h, pl. d’El Mirador

Vine a donar sang
Organització: Banc de Sang i Teixits

De 10.00 a 14.00 h, pl. d’El Mirador

Vine a escalar i puja al rocòdrom
Organització: Centre Excursionista de Castellar

Super pista d’Scalextric
Organització: Centre Excursionista de Castellar

Taller de plantes aromàtiques per la Marató
Vine i prepara la teva bosseta amb les olors 
del bosc
Organització: Centre Excursionista de Castellar

Capgira’t fent castells!
Organització: Castellers de Castellar

Retalla les figures del pessebre
Organització: Grup Pessebrista de Castellar

Circuit “Okey-hoquei” per la Marató
Organització: Hoquei Club Castellar

Pinta bastoners i tasta el ball de bastons:
Tallers de pintura de caricatures bastoneres i 
picades d’iniciació al ball de bastons
Organització: Ball de Bastons

Relació d’organitzadors: 
Centre Excursionista de Castellar, Club 
d’Escacs Castellar, Castellers de Caste-
llar, Esbart Teatral de Castellar, AMPA 
Escola El Sol i La Lluna, Grup Pessebris-
ta de Castellar del Vallès, Bombers Vo-
luntaris de Castellar del Vallès, Ball de 
Bastons de Castellar del Vallès, Aula 
d’Extensió Universitària per a Gent Gran, 
Hoquei Club Castellar, Comerç Caste-
llar, Federació d’Entitats Excursionis-
tes de Catalunya, SERNA, Club Bàsquet 
Castellar, ADF, Club Atlètic Castellar, 
Banc de Sang i Teixits, Colònies i Esplai 
Xiribec, Coral Xiribec, DJ del Revés, i els 
grups musicals Lòxias i The Kings Kiss
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Fira de Nadal 

Comerç Castellar organitza, un 
any més, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de la vila, la Fira de 
Nadal de Castellar del Vallès, una 
proposta nadalenca que comp-
tarà amb la participació d’esta-
bliments del petit i mitjà comerç 
tant del municipi com de fora, a 
més d’autònoms, artesans, enti-
tats i associacions. 

Tots ells posaran una paradeta 
amb la intenció d’omplir la vila 

C. Sala Boadella, c. 
Hospital i c. Major

Organització: 
Comerç Castellar
Col·laboració: Ajuntament

de 10.00 a 19.00 h

Dg. 16
desembre

16 de desembre

d’ambient nadalenc i oferir pro-
ductes i serveis per realitzar les 
compres desitjades d’aquesta 
època de l’any. 

Enguany, tant les parades com 
les activitats paral·leles es dis-
tribuiran entre els carrers Sala 
Boadella, Hospital i Major. Així, 
al carrer Major s’hi han progra-
mat actuacions musicals d’Ai-
res Rocieros Castellarencs 
(10.30 h) i d’Artcàdia (11.30 h), 
a més de diversos tallers que 
començaran a les 11 h (pintura, 
dibuix de Nadal, pa, etc.), l’ac-
tuació de la contacontes Anna 
Fité (en horari encara per de-

terminar) i un sorteig (18 h).
D’altra banda, els carrers 
de l’Hospital i Sala Boadella 
comptaran amb la presència, 
per tercer any, d’un tió gegant 
que cagarà regals als infants, i 
també s’hi han previst actua-
cions musicals: de l’Escola de 
Música a les 13 h, i una batuka-
da a les 17.30 h. A més, a les 17 
h s’oferirà xocolata amb me-
lindros i, a les 18.30 h, se sor-
tejaran tres patinets elèctrics, 
obsequi de l’Associació de Co-
merciants de Castellar, i entra-
des per a l’obra de teatre Les 
noies de Mossbank Road, que 
es representarà el 21 de de-

sembre a l’Auditori.
També cal destacar que, du-
rant tot el dia, els visitants 
que comprin a les parades re-
bran una butlleta que hauran 
de dipositar a la parada de Co-
merç Castellar. D’entre totes 
les butlletes dipositades, a les 
18.30 hores es farà un sorteig, 
que requereix que els premi-
ats siguin a la fira a l’hora de 
la rifa.

A més, entre les 17 i les 18.30 
h, es podrà gaudir de l’espec-
tacle itinerant de màgia tea-
tralitzada Andrew i el Bagul 
Màgic, amb Toni Cors.
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16 de desembre

Christopher Robin

Comèdia d’aventures · 104 min
Estats Units · 2018
Direcció: Marc Forster
Versió doblada

Sinopsi: El nen que es va embarcar en in-
numerables aventures al bosc dels Cent 
Acres amb la seva banda d’animals de pe-
luix ha crescut i... ha perdut el rumb. Ara 
els toca als seus amics de la infància aven-
turar-se en el nostre món i ajudar Chris-
topher Robin a recordar el nen afectuós i 
juganer que encara té a dins.

Auditori Municipal
Organització: Ajuntament

12.00 h i 16.30 h

Dg. 16
desembre

Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès

Les distàncies

Comèdia dramàtica · 100 min
Espanya · 2018
Direcció: Elena Trapé
Versió original (català i castellà)
Premis: millor pel·lícula, direcció i actriu 
al Festival de Màlaga 2018

Sinopsi: L’Olivia, l’Eloy, el Guille i l’Anna 
viatgen a Berlin per visitar per sorpre-
sa el seu amic Comas, que fa 35 anys. 
Ell no els rep com esperaven, i durant el 
cap de setmana les seves contradicci-
ons afloren i l’amistat es posa a prova. 
Junts descobriran que el temps i la dis-
tància poden canviar-ho tot.

Auditori Municipal

18.45 h

Dg. 16
desembre
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Durant la setmana del 17 al 21 de desembre l’Es-
cola Municipal de Música Torre Balada farà clas-
ses amb normalitat, però a partir de les 19 hores 
el centre ha organitzat activitats extraordinàries.

En aquest sentit, els dies 17, 18, 20 i 21 de desem-
bre, les instal·lacions de l’escola seran l’escenari 
de diverses audicions musicals.

D’altra banda, dimecres 19 de desembre es durà 
a terme el tradicional concert de Nadal de l’Esco-
la de Música a l’Auditori Municipal Miquel Pont, 
que comptarà  amb la participació dels grups vo-
cals i instrumentals del centre.

Audicions i concert 
de Nadal de l’EMM 
Torre Balada 

Escola Municipal de 
Música Torre Balada 
(17, 18, 20 i 21/12)
Auditori Municipal 
(19/12)

Organització: Escola 
Municipal de Música 
Torre Balada

Dies 17, 18, 
19, 20 i 21
desembre

19.00 h

El Mirador Centre de Coneixement durà a terme aquest 
Nadal dues activitats, obertes a tothom, que tindran lloc 
entre el 17 de desembre i el 7 de gener.

Així, d’una banda, la proposta “Decora el nostre arbre” con-
sistirà en la possibilitat de decorar l’arbre de Nadal de car-
tró que s’instal·larà a l’equipament. Tothom és benvingut 
a participar en aquesta proposta. Les decoracions podran 
ser des d’un desig a una postal, passant per qualsevol ele-
ment decoratiu.

Amb la segona activitat programada es donarà a conèi-
xer, a partir d’un mapamundi amb imatges i testimonis 
reals de persones que viuen a Castellar, però originàries 
d’altres parts del món, què és el que fa característic el 
Nadal a cadascuna de les regions d’origen.

Decora el nostre arbre i 
coneix el Nadal al món

El Mirador

Organització: El Mirador
Hi col·labora: Consorci per 
a la Normalització 
Lingüística

Del 17 de desembre

al 7 de gener

De 10.00 a 20.00 h

del 17 de desembre al 7 de generEspecial Nadal



del 21 de desembre al 7 de gener

Espectacle de màgia pels carrers

Un espectacle de màgia es passejarà durant tot el divendres 
21 desembre i durant el matí del dia 22 pels carrers de Cas-
tellar on hi ha comerços associats a l’Associació de Comer-
ciants. L’espectacle compta amb un mag que s’aturarà per 
fer jocs de màgia davant de tothom que es trobi pel carrer. 
Així, doncs, estigueu ben atents i no us perdeu aquest espec-
tacle nou i vistós, que té la intenció de fer passar una bona 
estona a tothom qui se’l trobi.

Diferents carrers 
de la vila

Organització: Comerç 
Castellar

Divendres tot el dia i 
dissabte matí

Dv. 21 i  
ds. 22
desembre

Exposició: “La llibertat religiosa 
al món. Cristians perseguits 
per la seva fe al segle XXI”
L’exposició anirà acompanyada de la Creu de Mossul, que 
prové de l’església siroortodoxa de Sant Simó de Bartella (regió 
de Mossul). És una de les múltiples esglésies greument malme-
ses per l’Estat Islàmic: incendiada, amb les imatges destrossa-
des i les tombes profanades. Actualment es troba en recons-
trucció. La creu forma part d’un Via Crucis de paret i té clares 
marques d’haver estat cremada a causa de les espurnes en un 
incendi. Per realçar-la, l’artista Beatriz de Colmenares ha or-
namentat una creu de dimensions més grans en què va enfila-
da la creu malmesa. Als extrems dels travessers horitzontals, 
l’alfa i l’omega; al travesser vertical, l’anyell, la sang del qual 
cau a sobre de la creu malmesa, i la cita “Estima els teus amics 
i prega pels que et persegueixen” (Mt. 5, 44).

Església de 
Sant Esteve

Organització: Fundació Ajuda 
a l’Església Necessitada
Hi col·labora: Parròquia de 
Sant Esteve

Del 21 de desembre al 

7 de gener

Sessions de quinto

Creu Roja, Cal Gorina, els Castellers de Castellar, el Centre Ex-
cursionista de Castellar i la Penya Solera Barcelonista organit-
zen diverses sessions del quinto nadalenc, obertes a tota la 
ciutadania, que tindran lloc entre els dies 21 de desembre i 6 
de gener. Els horaris i espais de cada sessió són els següents:

Dv. 21/12, de 18 a 21 h
Opensurf d’El Mirador
Organització: Creu Roja
Dv. 21/12, de 20.00 a 00.00 h
Cal Gorina
Organització: Cal Gorina
23, 25, 26, 29, 30/12 i 01 i 06/01
Local de la Penya Solera
Organització: Penya Solera Barcelonista
Dc. 26/12, de 18 a 23 h
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Castellers de Castellar
Ds. 29/12, 18 h
Local del CEC
Cal portar productes nadalencs (torrons, cava, dolços, frui-
tes, bombons, etc.) per un import de 5 € per família mitja hora 
abans de l’inici de l’activitat.
Organització: Centre Excursionista de Castellar

Organització: Entitats diverses

Diferents horaris 
i espais

Del 21 de desembre al 

6 de gener

L’Ambaixador dels Reis al Mercat 

No oblideu portar la carta a Ses Majestats els Reis d’Orient! 
Podeu fer-ho els dissabtes 22 i 29 de desembre al Mercat Muni-
cipal, on l’Ambaixador de Ses Majestats passarà tot el matí re-
collint les cartes amb els desitjos dels més petits. Ah! I podreu 
fer-vos una foto amb ell!

Mercat Municipal

Organització: Mercat Municipal
Hi col·laboren: Grup Il·lusió i 
Diputació de Barcelona

D’11.00 a 14.00 h

Ds. 22 i 29 
desembre
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del 22 de desembre al 13 de gener

Un concert protagonitzat per nens i nenes 
que participen en diferents formacions 
musicals i instrumentals. En concret, les 
formacions que actuaran en aquest con-
cert seran l’Orquestra “Petits Músics”, 
l’Orquestra Infantil d’Artcàdia, el conjunt 
de guitarres i pianos i el Cor “Petits Mú-
sics” de l’Artcàdia.

Concert Musiquem 
per Nadal 

Auditori Municipal Miquel Pont

Organització: Artcàdia, centre de 
formació i creació artística
Preu: 3 €

12.00 h

Ds. 22
desembre

Des de l’any 1993, Colònies i Esplai Xiri-
bec té cura de fer i plantar un pessebre 
a la Casa de la Vila, als Jardins del Palau 
Tolrà. Enguany la plantada ja arriba a la 
25a edició i finalitzarà amb una cantada 
al pessebre.

25a Plantada 
del Pessebre

Inauguració: 
diumenge 23 de desembre, de 
12 a 14 h
Organització: Associació Pessebrista 
de Sant Feliu del Racó

Jardins del Palau Tolrà

Organització: Colònies 
i Esplai Xiribec

19.00 h

Ds. 22
desembre

Des de fa més de 30 anys, Sant Feliu del 
Racó manté viva la tradició dels pesse-
bres amb aquesta exposició que compta-
rà amb diversos diorames que es podran 
visitar al local de l’entitat durant les fes-
tes nadalenques.

Pessebres a Sant 
Feliu del Racó

Local pessebrista “Ca la Pepeta” 
(pl. Dr. Puig, 2)

Del 23 de desembre al  

13 de gener

23, 25, 26, 29 i 30 de desembre
i 12 de gener, de 12.00 a 14.00 h 
i de 18.00 a 20.30 h
5 i 13 de gener, de 12.00 a 14.00 h
6 de gener, de 18.00 a 20.30 h

Especial Nadal



23 de desembre

Conte de Nadal, de 
Charles Dickens
Concert de les Corals Musicorum

Enguany, les Corals Musicorum, amb les 
corals de l’escola Joan Blanquer junta-
ment amb El Cor de la Nit (formació infan-
til) i SOM·night (formació de joves) presen-
ten el concert Conte de Nadal, de Charles 
Dickens, un conte musical per a cor i piano 
amb música de Paul Williams, Alan Men-
ken, John Debney i Danny Elfmant. Per a 
la narració del conte es farà servir l’adap-
tació al català de David Pintó, Xavier Tor-
ras i Montse Gatell, amb els arranjaments 
de Xavier Torras i la interpretació musical 
al piano de Sergi López i a la flauta traves-
sera de Paula Duran. Tot plegat, sota la di-
recció de Sònia Gatell.

El Conte de Nadal de Dickens explica la his-
tòria del senyor Scrooge, un vell garrepa i 
rondinaire que viu reclòs en un món solita-
ri d’odi i menyspreu fins que, una nit abans 
del dia de Nadal, el visiten els esperits del 
passat, del present i del futur, que aconse-
gueixen canviar la seva percepció del món.

Església de Sant 
Feliu del Racó

Organització: Església de 
Sant Feliu del Racó i Espaiart, 
escola d’arts escèniques

12.00 h

Dg. 23
desembre

Concert 
de Nadal 
Cor Sant Esteve i Coral Xiribec

Enguany no faltarà aquest concert, ja tradicio-
nal a la nostra vila, que comptarà amb la parti-
cipació de la Coral Xiribec i del Kor Ítsia, el Cor 
Grans, el Cor Mitjans i el Cor Menuts del Cor 
Sant Esteve. Com és habitual, el repertori dels 
temes que interpretaran inclourà un recull de 
nadales i cançons d’arreu del món.

D’altra banda, l’endemà, 24 de desembre, el 
Cor Mitjans i el Cor Menuts del Cor Sant Es-
teve faran una cantada de nadales a les resi-
dències Obra Social Benèfica (11 h) i Les Or-
quídies (12 h).

Organització: Cor Sant 
Esteve i Coral Xiribec

Església de 
Sant Esteve

18.30 h

Dg. 23
desembre
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del 23 al 30 de desembre

El Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó arriba 
enguany a la novena edició. Com és habitual, els 
visitants podran veure-hi la recreació de diverses 
escenes bíbliques al nucli antic de Sant Feliu. A 
més, enguany es tornarà a instal·lar l’arbre dels 
desitjos i també s’oferirà una degustació de caldo 
de Nadal, gentilesa d’Aneto.

D’altra banda, els infants podran portar la seva 
carta a l’Ambaixador dels Reis Mags, i tothom 
podrà gaudir de diversos concerts de corals. A 
més, se sortejarà una panera entre tots els as-
sistents i, la tarda del dissabte 29, es podrà gau-
dir de l’actuació del Cor Grans i Cor Mitjans del 
Cor Sant Esteve.

9è Pessebre Vivent 
de Sant Feliu 

Sant Feliu del Racó

Preu: 5 € (menors de 12 
anys, gratuït)
Organització: Pessebre 
Vivent de Sant Feliu 
del Racó

23, 26 i 29
desembre

Dies 23 i 29, de 
19.00 a 20.30 h; 
dia 26, de 19.30 a 
21.00 h

L’Església de Sant Esteve i la Capella de Montserrat aco-
lliran durant aquestes dates diverses misses que es duen 
a terme coincidint amb les festes nadalenques:

A l’Església de Sant Esteve:
Dl. 24 de desembre (18.00 h): Missa del “pollet”.
Dl. 24 de desembre (23.59 h): Missa del gall.
Dt. 25 de desembre (10.00 h i 12.00 h): Missa de 
Nadal.
Dc. 26 de desembre (12.00 h): Missa Solemne de 
Festa Major en honor del nostre patró, Sant Esteve.
Dj. 27 de desembre (19.30 h): Missa i concert a càr-
rec del grup Nadalet. Nadales de collita pròpia per 
trencar el gel del sofà.
Ds. 29 de desembre (20.00 h) i dg. 30 de desem-
bre (10.00 h i 12.00 h): Missa de la Sagrada Família.

A la Capella de Montserrat:
Dg. 30 de desembre (20.00 h): Missa de la Sagra-
da Família.

Calendari de misses 

Església de Sant 
Esteve i Capella 
de Montserrat

Organització: Parròquia de 
Sant Esteve

Del 24 al 30
de gener

Diferents horaris
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del 26 al 30 de desembre

Entrenament de trail 
crematorrons

Les pistes d’atletismes seran l’escenari de la sortida i l’arriba-
da d’aquesta proposta oberta a tota la ciutadania que porta a 
terme Dimension3 Club Triatló i que consistirà en un recorre-
gut d’aproximadament 14 km durant el qual es pujarà i baixa-
rà el Puig de la Creu.

Pistes d’atletisme

Organització: Dimension3 
Club Triatló

09.00 h

Dc. 26
desembre

Xiribec i Xiripiga 
Els pastors cantaires de Betlem

Adaptació de la sarsuela nadalenca de 1916 de Mn. Joan Abar-
cat i Bosch. Una representació recuperada per Colònies i Es-
plai Xiribec l’any 1985, i posada en escena cada dos anys pels 
infants, nois, noies i joves de l’Esplai.

Venda d’entrades: al mateix Auditori, una hora abans de l’inici 
de cada representació, o als locals de Colònies i Esplai Xiribec, 
els dies 21, 22, 27 i 28 de desembre, 18 a 19 hores.

Auditori Municipal

Organització: Colònies i 
Esplai Xiribec

19.30 h

18.30 h

Dc. 26
desembre

Dg. 30
gener

Festa de la Llufa

Com ja és habitual cada 28 de desembre, dia dels Innocents, 
l’Esplai Sargantana també organitza enguany la Festa de la 
Llufa. Durant tot el matí, els més petits de cada casa podran 
prendre part de diversos jocs i tallers i prendre un esmorzar. 
Tot això, acompanyat de moltes llufes!

Pl. d’El Mirador

Organització: Esplai 
Sargantana

De 10.00 a 13.00 h

Dv. 28
desembre
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del 28 al 30 de desembre

La Jove Orquestra de Castellar celebra aquest Nadal el 
seu primer aniversari. Un any durant el qual ha tingut 
molta activitat i en què ha ofert dos concerts a la vila: 
el Concert de Primavera i, a les Nits d’Estiu, una actua-
ció fruit d’un intercanvi amb l’Ayrshire Fiddle Orchestra 
d’Escòcia i el Conservatori de Sant Cugat, que també va 
portar la formació a actuar a l’Auditori de Sant Cugat i al 
Jardí dels Tarongers de Pedralbes.

Els joves músics oferiran en aquesta ocasió un progra-
ma variat de diferents estils i gèneres, amb una primera 
part en la qual escoltarem solistes de l’orquestra i una 
segona part en la qual l’orquestra interpretarà fragments 
d’obres simfòniques molt conegudes, alguns valsos i, 
com no podia ser d’altra manera, les tradicionals nadales.

Concert de Nadal 
de la JOCVA 
Jove Orquestra de Castellar del Vallès

Auditori Municipal

Preu: 5 € (reserva i venda 
anticipada a l’a/e accio-
musicalcastellar@gmail.
com o al tel. 655 57 36 74)
Organització: Acció Musi-
cal Castellar

Dv. 28
desembre

19.00 h
Totes les categories seran mixtes. Hi haurà ob-
sequi per a tots els participants i premis per 
als dos primers classificats de cada categoria. 
L’any passat vam aconseguir fer més de 100 
partits i 1.000 gols, i aquest any ens hem pro-
posat superar-ho. Ajuda’ns!

Inscripcions i més informació a l’a/e info@mou-
tealescola.cat. Voleu saber com s’hi juga? Con-
sulteu aquest vídeo: https://www.youtube.
com/watch?v=ugcajtZ6ATw.

Horaris:
Dv. 28/12, de 16.00 a 20.00 h: infantil
Ds. 29/12, de 09.00 a 14.00 h: prebenjamí
Ds. 29/12, de 16.00 a 20.00 h: benjamí
Dg. 30/12, de 09.00 a 14.00 h: aleví

VI Torneig de Nadal 
Indoor 3x3 

Pavelló Dani Pedrosa

Organització:
Mou-te a l’escola

Del 28 al 30 
de desembre

Diferents horaris
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29 i 31 de desembre

Tallers artístics de Nadal

Els infants de 0 a 11 anys podran apropar-se a l’Artcàdia (c. Retir, 
37) per prendre part de diferents tallers nadalencs dissabte, 29 de 
desembre:

Taller artístic en família per Nadal
Pares i fills experimentaran amb la música i la plàstica, tot jugant amb 
el moviment i amb l’expressió corporal i apel·lant a la imaginació.
Horaris: de 10.30 a 11.30 h, de 4 a 6 anys; d’11.45 a 12.45 h, de 0 a 3 
anys · Preu: 5 €/participant

Taller creatiu de Nadal per a nens i nenes
Vine a gaudir d’una tarda de Nadal i fes de la teva imaginació i cre-
ativitat una eina per passar-t’ho bé tot compartint-la amb altres 
nens i nenes. La música i la plàstica seran dues de les nostres alia-
des! Nota: no cal tenir coneixements previs.
Horari: de 17 a 18.30 h, de 7 a 11 anys
Preu: 8 €/participant

Les places en tots els tallers són limitades, així que cal reservar-les 
a l’a/e artcadia.info@gmail.com o bé al tel. 655 57 36 74 (també 
WhatsApp).

Artcàdia

Organització: Artcàdia, 
centre de formació 
i creació artística

Diferents horaris

Ds. 29
desembre

Pistes d’atletisme

Organització: Esport, Coope-
ració i Acció (ESCOAC) i Club 
Atlètic Castellar

17.00 h

Dl. 31
desembre

9è Cros de Sant Silvestre Solidari 

Aquesta prova té un recorregut d’uns 5 km, que transcorren 
per un circuit habilitat al voltant del parc de Colobrers.

Les inscripcions per participar-hi es podran fer el mateix dia de 
la cursa, de 16.00 a 16.45 h, a les pistes d’atletisme. L’únic re-
quisit per poder córrer és que cada participant aporti un mínim 
d’un quilo d’aliments (pasta, conserves, etc.) o productes de 
neteja, que es destinaran a famílies necessitades del munici-
pi a través de Càritas.

Organització:

Especial Nadal
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Servei d’Atenció Ciutadana (El Mirador)
- Dies 27 i 28 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, 
de 8.30 a 14.30 h (tarda tancat)
- Fins al 21 de desembre, dilluns i divendres de 8.30 
a 14.30 h i de dimarts a dijous de 8.30 a 19 h

Recepció El Mirador i servei telefònic (93 714 40 40)
Horari habitual: de dilluns a divendres de 8.30 a 20.30 h

Servei de Recaptació
- De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h

Servei de SOREA
- De dilluns a divendres, de 9 a 13 h, i dijous de 16 a 19 h
- Tancat els dies 7, 24 i 31 de desembre
- Dia 27 de desembre, de 9 a 13 h, i dia 28 de desembre,
de 9 a 13 h i (subjecte a canvi) de 16 a 19 h

Servei de Català
- Tancat del 21 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos) 

Tots els serveis d’El Mirador tancaran els dies 6, 24, 
25, 26 i 31 de desembre, i 1 de gener. Resta de dies:

Edifici El Mirador

Biblioteca Municipal Antoni Tort

Tancada per obres fins nou avís.
Servei alternatiu a l’Espai Sales d’El Mirador, de 10 a 13 h i fins al 21 de 
desembre, 27 i 28 de desembre i 2, 3 i 4 de gener

Casals de gent gran

24 i 31 de desembre, obert de 10 a 13 h (tarda tancat)
25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener, tancat
Resta de dies, horari habitual: matí de 10 a 13 h i tarda de 15 a 19 h

Deixalleria Municipal

Tancarà els dies 25, 26 de desembre i 1 i 6 de gener. Resta de dies, 
horari habitual: de dimarts a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 18.30 h;
dissabte, de 10 a 14 h; i diumenge, de 9 a 14 h. Dilluns, tancat.

Ludoteca Municipal Les 3 Moreres

Tancada per obres fins a nou avís.
Servei alternatiu a l’Espai sales d’El MIrador, de 10 a 13 h:
fins al 21 de desembre, 27 i 28 de desembre i 2, 3 i 4 de gener 

Arxiu Municipal

Tancat del 2 al 4 de gener. 
Resta de dies, horari habitual: obert dimarts i dijous de 9 a 14 h

Mercat Municipal

Obert en horari habitual, de dilluns a dissabte de 9 a 21 h, 
excepte els dies 24 i 31 de desembre, que tancarà a les 14 h

horaris  de nadalEspecial Nadal
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diversos

Alguns dels espais de Ràdio Castellar ofereixen 
una programació especial aquests dies:

Magazín Dotze: 
Especials en la seva franja horària de dilluns a diven-
dres a partir de les 12 h.
Les Nits de Castellar: 
Especial amb música, poemes i altres continguts 
nadalencs els dies festius.
Emissió en diferit del Concert de Nadal de les 
Corals Sant Esteve i Xiribec: 
Es podrà escoltar els dies de Nadal i Sant Esteve a les 
13 i a les 20 h, i els dies de Cap d’Any i Reis. També a 
través del servei de ràdio a la carta de l’emissora al por-
tal www.lactual.cat.

A més, a la tarda dels dies festius del Nadal s’emetrà un 
programa especial de música nadalenca.

Programació de Nadal 
de Ràdio Castellar

Durant totes 
les festes, 
Ràdio Castellar 
(90.1 FM) El Servei d’Atenció Ciutadana (El Mirador), l’Es-

pai Tolrà, el Casal Catalunya i el Casal d’Avis de 
la pl. Major disposaran a partir del 21 de desem-
bre d’un total de 3.000 calendaris de paret que 
es repartiran gratuïtament fins a finalitzar exis-
tències. Editats per Ielou Comunicació, els ca-
lendaris del 2019 contenen 12 fotografies (una 
per mes) d’imatges de diferents espais urbans 
i naturals del municipi.

Calendaris de 2019 

Diferents espais

Segona 
quinzena de 
desembre

Especial Nadal



Carta als Reis en català: 

http://www.edu365.cat/
nadal/reis/

Informació i catàlegs sobre 
jocs en català per a tots 
els gustos i per a diferents 
edats; 

http://cpnl.cat/jocs/index.
html

A Castellar del Vallès podeu 
trobar jocs en català a l’Stop 

(c. Major, 58) i al Punt&Coma 
(c. de l’Església, 2).

Jocs per a 
la canalla

El pessebre és l’escenificació del naixement de Jesús. En un lloc 
destacat de la casa, s’hi instal·la el decorat amb l’escena del naixe-
ment de l’infant Jesús; la seva mare, Maria; el seu pare, Josep; el 
bou i la mula, i s’envolta amb caminets, rierols, molsa, pedretes, fi-
gures de pastors i els Reis Mags.

A Castellar tenim dues bones oportunitats de gaudir del pesse-
bre amb els diorames de la Capella de Montserrat i el pessebre 
vivent de Sant Feliu del Racó.

Nadales, gastronomia, dites, contes... Tot això i molt més a: 
www.cpnl.cat/nadal/ 
Contes.cat: 
www.contes.cat/escrits-dites/dites-de-nadal_205_1.html
Viu el Nadal en català: 
www.cpnl.cat/media/upload/pdf/e_viure_el_nadal_en_cata-
la_editora_130_771_1.pdf 

Coneguem el pessebre

Servei de Català
de Castellar del Vallès

El Mirador

(plaça d’El Mirador, s/n)

Telèfon 937 143 043

A/e castellarvalles@cpnl.cat

diversos

Casal de Nadal

Colònies i Esplai Xiribec organitza durant els 
dies de Nadal activitats i jocs entorn de les festes 
nadalenques i també sortides a l’entorn natural. 
Tot, adreçat als infants de P4 a 6è de primària 
que vulguin gaudir d’aquest Casal de Nadal. Les 
inscripcions es poden fer fins al 22 de desembre 
a l’Esplai, divendres i dissabtes, de 18 a 19 h. Locals de Colònies 

i Esplai Xiribec

Organització: Colòni-
es i Esplai Xiribec

De 10.00 a 13.30 h

Dies 27, 28 i 
31 de desembre i del

2 al 4 de gener

Intercanvi de joguines 

Porta d’una a tres joguines de casa que ja no 
utilitzis habitualment i escull alguna de les que 
trobaràs exposades a la ludoteca. Cal tenir en 
compte que les joguines que s’hi portin hauran 
d’estar en bones condicions d’higiene i seguretat.

Ludoteca Municipal 
Les 3 Moreres

Organització: Ludoteca

De 17.00 a 19.30 h

D’11.30 a 13.30 h

Fins al 12 de gener

De Dl. a Dv.

Ds. 15 de desembre i

Ds. 12 de gener

Ludoteca oberta 
per vacances 

Els infants de 3 a 12 anys podran gaudir durant 
les vacances de Nadal de tardes de joc lliure 
i altres activitats que hem preparat (taller de 
cuina, jocs sensorials, manualitats, jocs de 
taula i molt més). També hi poden participar 
les famílies amb infants de totes les edats.Ludoteca Municipal 

Les 3 Moreres

Organització: Ludoteca
Preu: 7,5 €/tarda en efec-
tiu o utilitzant l’abona-
ment de 10 sessions

De 17 a 19.30 h

Dies 27, 28 i 
29 de desembre

2, 3 i 4 de gener
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Melcior, Gaspar i Baltasar recorre-
ran els carrers de Castellar la vigília 
del 6 de gener per 45è any consecu-
tiu. Durant el recorregut, es repar-
tiran uns 1.100 quilos de caramels 
sense gluten entre els nens i nenes 
que els vulguin seguir. 

Enguany, la cavalcada presenta 
dues grans novetats: la primera fa 
referència a l’horari i al recorregut. 
Les carrosses començaran el seu 
itinerari a les 18 hores i està pre-
vist que l’arribada al passeig de la 
pl. d’El Mirador sigui cap a les 20 
hores, aproximadament. A més, hi 
haurà una petita variació a l’inici del 
recorregut, ja que enguany es pas-
sarà pel carrer de Suïssa i no pel 
carrer d’Alemanya, com es va fer 
la darrera vegada.

L’altra gran novetat és la renovació 
de les tres carrosses dels Reis Mags 
de l’Orient, després que sortís esco-
llida la proposta del Grup Il·lusió en 
el procés de pressupostos partici-
patius del municipi. Això permetrà 
canviar els remolcs més antics,amb 
noves estructures que presentaran 
un decorat i un mobiliari totalment 
renovats.

A més de les seves tres carrosses, 
n’hi haurà una per a l’Ambaixador, 
que recollirà les cartes de “darre-
ra hora”, una que representarà una 
habitació d’un infant i una altra que 
simbolitzarà un vapor antic. També 
hi seran la Banda de Majorettes, 
els Castellers de Castellar, Colòni-
es i Esplai Xiribec, l’AMPA de l’es-
cola Mestre Pla i diversos vehicles 
d’acompanyament d’empreses i 
col·laboradors, incloent l’ADF, els 
Bombers Voluntaris, la Policia Local 
i el servei d’ambulàncies.

Cavalcada de Reis

Organització: Grup Il·lusió i 
Ajuntament
Col·laboració: Banda i Majoret-
tes de Castellar del Vallès, Cas-
tellers de Castellar, Colònies i 
Esplai Xiribec, AMPA de l’escola 
Mestre Pla. 

Recorregut:
Espai Tolrà, 
c. de Portugal, 
c. de Suïssa,
c. de Barcelona, 
av. de Sant Esteve, 
c. de St. Pere Ullastre, 
Passeig Tolrà, 
c. de General Boadella, 
c. Major, plaça Calissó, 
carretera de Sentmenat, 
Passeig Tolrà, 
adoració al Pessebre Vivent de 
Colònies i Esplai Xiribec a la 
zona esglaonada del passeig de 
la pl. Major i recepció institucio-
nal a la pl. d’El Mirador.

Dv. 5
de gener

Inici: 18.00 h

5 de generEspecial Nadal
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