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La Fira de Sant Josep recuperarà el proper diumenge la tradició de
repartir crema catalana a les persones que hi assisteixin

Dimecres 15 de març de 2017

L’Ajuntament de Castellar del Vallès tornarà a repartir crema catalana per Sant
Josep, una tradició que s’ha recuperat després que en els darrers sis anys s’optés per
deixar-la de banda per raons pressupostàries. En total, es preveu distribuir entre les
persones assistents a la fira 750 racions gratuïtes de crema catalana elaborades per la
Pastisseria Andreví.

Així, aquesta serà la principal novetat de l’edició d’enguany de la festa local que
com cada any comptarà amb una fira d’aliments artesanals amb una seixantena de
parades ubicades per segona vegada consecutiva a la plaça de la Fàbrica Nova. Com
és habitual, entre els productes que s’hi podran trobar hi haurà embotits, formatges,
pa, llaminadures, vins i caves, productes de pastisseria, bacallà, mel o melmelada. A
tota aquesta oferta alimentària s’hi han de sumar les parades que instal·laran una
desena d’entitats que donaran a conèixer les seves tasques respectives.

Les activitats de la Fira de Sant Josep, que estarà oberta de 10 a 20 hores, inclouran,
a més del repartiment de crema catalana, que tindrà lloc a les 17.30 hores, el
tradicional repartiment de coca, en aquest cas previst al matí, a les 10.30 hores. A
més, com és habitual, s’ha programat la Roda de Ball de Gitanes i una audició de
sardanes, a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona. Aquestes activitats tindran lloc,
respectivament, d’11 a 14 hores i a les 17.30 hores.

2a edició dels “Petits Concerts de Sant Josep” i actuació d’en Peyu

La programació de Sant Josep 2017 començarà dissabte, 18 de març, amb dues
propostes culturals i artístiques de música i teatre.

D’una banda, la segona edició dels “Petits Concerts de Sant Josep” és una proposta
musical organitzada per l’Ajuntament i l’escola Artcàrdia que compta amb la
col·laboració dels Gegantets El Sol i Lluna de l’Esbart Teatral de Castellar.
L’activitat, que tindrà lloc a la plaça Major, inclourà dues sessions de “Petits
Concerts”, a les 10.30 hores i a les 12.15 hores, a més d’una xocolatada infantil a les
11.45 hores i una ballada dels Gegantets El Sol i La Lluna i la Xaranga de
l’Artcàdia a les 12 hores.
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D’altra banda, l’humorista Peyu portarà a l’Auditori Municipal, a les 20.30 hores, el
seu espectacle teatral iTime, una proposta dirigida per Joan Roura en què aquest
mediàtic comunicador presentarà el producte estrella de “Time Corporation”, una
reconeguda empresa americana del sector de la cronos-science. Es tracta d’una
aplicació que permet controlar el temps, l’espai i les emocions i que tindrà una
enorme transcendència per a la humanitat.

El preu de l’entrada general per assistir a l’espectacle és de 12 euros, tot i que
s’ofereixen descomptes de 2 euros a les persones que facin reserva d’entrada per
Internet (www.castellarvalles.cat/reservesteatreimusica), als menors de 25 anys, als
majors de 65 anys, a les persones que tinguin el carnet de la Xarxa de Biblioteques,
als socis de L’Aula d’Extensió Universitària per a gent gran i l’Esbart Teatral de
Castellar i als Voluntaris per la llengua.
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