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Arribada de la Flama
del Canigó
Dijous 23 de juny
20.10 h
Pl. d’El Mirador
Organització: Comissió de la Flama del
Canigó
(ANC, Ball de Gitanes, CAC, CAL, CEC,
Gegantsde Castellar)

Nits d’estiu
·2022·

Castellar del Vallès
Ja tornem a tenir aquí una nova edició de les Nits d’Estiu!
Aquest any, recuperant plenament el cicle d’activitats
estiuenques després del parèntesi obligat de la pandèmia.
És un goig poder tornar a oferir un munt d’activitats lúdiques
i culturals, gràcies a l’esforç de diferents regidories i serveis
municipals i de moltes entitats de la vila.
Comptem amb diversos plats forts: entre d’altres, la segona
edició del FemFestival, un cicle de concerts protagonitzats
per dones que enguany impulsen les regidories de
Feminisme i Cultura, i el retorn del Tast d’Estiu, que torna
després de dos anys de parèntesi a causa de la pandèmia.

Diferents entitats s’han unit un any més per
celebrar la revetlla de Sant Joan a la plaça d’El
Mirador. Les propostes començaran a les 20.10
h amb l’arribada de la Flama del Canigó, que
haurà iniciat el seu recorregut a les 19.45 hores
des de la plaça de la Fàbrica Nova.
Passarà pel carrer de Portugal, el carrer
d’Alemanya, el carrer de Bèlgica, el carrer
de l’Arbreda, la plaça d’Europa, el carrer de
Tarragona, el carrer de Jaume I, el carrer de
Prat de la Riba, el carrer de Santa Perpètua, el
carrer de Sala Boadella, el carrer de l’Hospital, el
carrer de Montcada, l’avinguda de Sant Esteve,
el carrer de Sant Pere d’Ullastre, la carretera de
Sentmenat i la plaça d’El Mirador.

Precisament, el Tast d’Estiu serà la primera de les dues
propostes a arribar, els dies 1 i 2 de juliol. La tercera edició
d’aquesta iniciativa que fusiona la gastronomia amb la
música, el lleure i els jocs d’aigua a la plaça de Catalunya
comptarà amb una dotzena d’establiments castellarencs
que oferiran les seves propostes gastronòmiques als
estands de degustació.

Festa de Sant Joan
2022 a Can Carner

Com en les edicions anteriors, la música també serà present
al Tast d’Estiu 2022, el dia 1 de juliol, amb les propostes de
dansa tradicional del Grup Cultural Os Netos de Bandim, de
Guinea Bissau, i de la rumba de Sabor de Gràcia. L’endemà,
2 de juliol, serà el torn de l’espectacle Possê, de Sound de
Secà, i del concert del sextet La Troupe.
Dues setmanes després del Tast d’Estiu, els dies 15, 16 i 17
de juliol, el talent artístic femení i feminista del FemFestival
omplirà la plaça d’El Mirador. El programa d’aquesta segona
edició el conformen Sara Roy, Paula Peso, Andrea Motis i Suu,
a més del duet local format per Mariona Roca i Mireia Sans.
Cal remarcar que el FemFestival no és una iniciativa puntual
d’uns dies, sinó que des de fa temps l’Ajuntament té present
la perspectiva de gènere en les seves programacions d’arts
escèniques i musicals.
Pel que fa a la resta de la programació de les Nits d’Estiu són
molt destacables les aliances teixides amb altres entitats i
serveis: les nits de dimecres hi haurà classes d’inici de salsa
i bachata cubana a la plaça de Catalunya; també durant dos
dimecres arribaran els Vespres amb història que proposa
el Centre d’Estudis de Castellar – Arxiu d’Història; els
dijous, com és habitual, serà el torn per a les sardanes, i
les nits de divendres hi haurà doble activitat: sessions de
cinema a la fresca a la plaça d’El Mirador i els Divendres
de monòlegs a la plaça de Catalunya amb l’actuació de
diversos humoristes.
Finalment també es recuperen les festes organitzades
per diferents veïnats, a Can Carner, a Can Font i Ca
n’Avellaneda, i a Sant Feliu del Racó i al carrer de Sant
Jaume, així com l’arribada de la Flama del Canigó.
En definitiva són prop d’un centenar d’activitats culturals
i de lleure per viure les nits d’estiu a Castellar! Gràcies a
totes les persones que ho feu possible!
Joana Borrego
		
Regidora de Cultura
Àngela Bailén
Regidora de Feminisme
Anna Marmol
		
Regidora d’Activitat Econòmica

Del 23 al 25 de juny
Diferents horaris
Can Carner

Dijous 23 de juny

Organització: Associació de Veïns de
Can Carner

23.30 h – C. de Can Carner
Revetlla popular amb
l’Orquestra Premium Quartet

Divendres 24 de juny
12 h – C. de Can Carner
Bany d’escuma
19 h – C. de Can Carner
Espectacle infantil amb el grup
Àpali, Família!
23.00 h – C. de Can Carner
Ball popular a càrrec de DJ Fer

Dissabte 25 de juny
10 h – Pl. de Sant Joan
Xocolatada popular
Gentilesa del Bar Can Mariano

13 h – Local social
Vermut de germanor

De 10 a 13 h – Pl. de Sant Joan
‘Urban Sketchers’ de Dibuixant Castellar

19 h – C. de Can Carner
Grup Sevillanes

11 h – Local social
Exposició de manualitats
“Los jueves con Sole”

20 h – C. de Can Carner
Repartiment de premis

11 h – Local social
Concurs de dibuix infantil
12 h – Local social
Concurs de pastissos i coques

21 h – C. de Can Carner
Sopar popular a càrrec de Gotadegust
22 h – C. de Can Carner
Cantada d’havaneres amb el grup Terral
Hi haurà rom cremat
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TAPES
MÚSICA
AIGUA
TAST D’ESTIU
2022
1 i 2 de juliol
De 20 a 00 h
Pl. de Catalunya
Organització: Ajuntament
Amb el suport de: Diputació de Barcelona

Després de dos anys de parèntesi
forçat, el Tast Nits d’Estiu torna aquest
juliol per fusionar gastronomia i música
a la plaça de Catalunya.
No hi falteu!

Carta de
degustació
Andreví Pastissers
• Postres variats
• Gelats
Bruna Burger & Grill
• Bruna burger 3 tipus
• Refrescos
Carnisseria Casé
• Plats calents:
- Botifarra
- Entrecot
• Entrepans freds:
- Pernil ibèric
- Llonganissa
- Formatge
• Entrepans calents:
- Llom a la planxa
- Botifarra
- Botifarra negra
- Xistorra
• Refrescos
• Cervesa
• Vi
• Ampolla de cava + 6 copes
El Celleret:
• Tapes variades
• Embotits
• Biquinis
• Refrescs
• Cervesa
• Vins i caves
• Combinats
• Cafès i cigalons

Frankfurt Bocateria:
• Frankfurts
• Hamburgueses
• Refrescos
• Cervesa

Establiments
que hi participen:

Llullu Cakes
• Postres variats
• Mojitos amb i sense alcohol

Andreví Pastissers
Bruna Burger & Grill
Carnisseria Casé
Dona Pizza
El Celleret
Frankfurt Bocateria
La Bona Teca
Llullu Cakes
Mito Sushi
Pizzeria La Volta
Prat Torras
Restaurant Stewart

Mito Sushi
• Bruna burger 3 tipus
• Cervesa japonesa

Informació sobre els preus i
pagament dels productes a cada
estand.

Pizzeria La Volta
• Pizza Margarida
• Pizza veneciana
• Refrescos
• Cervesa

Consulteu la carta de degustació
i demaneu sense esperes amb
Quicktender. Descarregueu l’app
abans de venir al Tast i beneficieuvos d’un descompte especial!
Si hi introduïu la targeta per fer
el pagament, aconseguireu un
descompte de 3 €!

La Bona Teca
• Croquetes
• Patates braves
• Calamars a la romana
• Truita de patates
• Aletes de pollastre
• Refrescos
• Cervesa

Prat Torras
• Croquetes Prat Torras
• Tapa sorpresa
• Refrescos
• Cervesa
• Cava
Restaurant Stewart
• Burger de rossa gallega
amb pa bao
• Maionesa fumada i brots verds
• Suprema de bacallà confitada
a baixa temperatura
• Ceba, figues i escuma
de patata
• Vins
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Programa
d’activitats

Divendres 1 de juliol
22 h
Dansa tradicional amb el Grup Cultural
Os Netos de Bandim, de Guinea Bissau
Integrat per infants i joves, el grup ha
anat evolucionant constantment al llarg
dels anys i ha anat guanyat notorietat
nacional i internacional en la difusió de
la música i la dansa tradicional de Guinea
Bissau. Molts dels infants que van formar
part de la fundació del grup l’any 2000
encara hi són, fent-hi diferents funcions
per al seu bon funcionament i organització.
Contràriament a l’estructura inicial, en
què només participaven joves del barri
de Bandim, actualment Os Netos ofereix
suport a tots els joves de tots els barris de la
ciutat de Bissau, però mantenint l’objectiu
inicial de lluitar contra la pobresa i l’exclusió
social alhora que se salvaguarda, potencia
i difon el patrimoni cultural.
23 h
Concert de rumba amb Sabor de Gràcia
Sabor de Gràcia va néixer el 1994 gràcies
a un gitano del barri barcelonès de Gràcia,

Os Netos de Bandim.

La Troupe.

Antoni Carbonell, Sicus. Amb més de 25
anys de trajectòria artística i experiència
en els escenaris, són els hereus de la rumba
catalana de Peret. Al llarg de la seva carrera
musical, el grup ha fet gires de concerts
per Amèrica i Europa, i ha col·laborat amb
artistes de primer nivell com Gipsy Kings,
Estrella Morente o Gilberto Santa Rosa. La
seva música viatja entre la salsa, la rumba
i la música d’arrel llatina, i omple d’alegria
i ritme totes les festes.

Dissabte 2 de juliol
21 h
Possê . Percussió, energia i amor amb
Sound de Secà
Possê significa comunitat, grup, família…
és un espectacle que conté una clara
reivindicació de l’espai públic. És un crit
d’esperança per poder tornar a recuperar
el carrer com a espai de convivència. Una
peça idònia per a aquests moments que ja en
la seva estrena ens deia que “tot anirà bé”.
Sound de Secà, un grup nascut l’any 2009

Sound de Secà.

Sabor de Gràcia.

a la Segarra, fusiona de manera única la
música dels seus instruments de percussió,
la dansa i el teatre creant un llenguatge
característic i personal, un llenguatge propi
i singular que busca commoure des de la
cohesió, la força de la puresa i l’autenticitat.
Possê proposa un joc d’interacció mantenint
les distàncies per compartir un lloc i un
moment. Una catarsi d’energia i positivisme
en el públic des del principi fins al final.
22.30 h
Concert de La Troupe
Sis músics integren aquesta banda que
va néixer l’any 2020 a mig camí entre el
Maresme, el Vallès i Mallorca. Un sextet que
recupera la sonoritat característica dels
anys 90 fusionada amb la música folk de
les tradicions, la terra i el ball. L’any passat
la banda va publicar el seu primer disc,
Festisme, que inclou deu cançons que van
de la cúmbia al vals i de la ranxera al reggae.
Una combinació d’estils plens de melodies
ballables i lletres quotidianes i fresques
per convidar-nos a ballar. Un projecte ple
d’energia i vitalitat.

femfestival
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DIVENDRES
15 DE JULIOL

15, 16 i 17 de JULIOL
Plaça d’El Mirador
Organització: Ajuntament
Per segon any consecutiu, el FemFestival es
proposa fer visible el talent artístic femení i feminista, posant en relleu la presència de dones
als escenaris com cantants, compositores i instrumentistes, en vista de l’absència de paritat
en la indústria musical.

22 h - Concert de
Sara Roy
La Sara li canta a la vida des dels 12 anys amb un estil totalment
propi, i és que és d’aquelles persones que no entenen la vida
sense la música. I es nota. Cantant i compositora, després de
trepitjar molts escenaris com a cantautora i regalar-nos temes
acústics i covers a les xarxes socials, el 2021 va publicar el seu
primer disc, (A)MAR, una col·lecció d’onze cançons potents i
atrevides escrites des del cor i inspirades en el mar. Un disc
amb una producció de pop internacional per descobrir la seva
veu tan personal, alegre, intimista i propera. Temes que parlen
de coses boniques com la confiança i l’amistat, la perserverança, la superació i la lluita per aconseguir els somnis o l’amor i el
desamor. La manresana, acompanyada d’una banda femenina i extraordinària, ha apostat per l’autenticitat i la sinceritat.
Sara Roy va guanyar dos premis Enderrock 2022: artista revelació i millor cançó d’autor per “Tot és més fàcil”, en què està
acompanyada per Miki Núñez.
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DISSABTE
16 DE JULIOL

21.30 h - Concert de Mariona Roca
i Mireia Sans

DIUMENGE
17 DE JULIOL

Les castellarenques Mariona Roca, a la veu, i Mireia Sans, a la
guitarra, actuaran com a teloneres en aquesta segona jornada del FemFestival, amb una selecció de temes del repertori
“Una mirada a la nova cançó, un crit de llibertat col·lectiva”,
en què repassen l’impacte que aquest moviment musical i artístic va tenir sobre la música catalana actual i la normalització lingüística del català al nostre país. Músiques tradicionals,
poemes musicats i cançons d’autor.

23.30 h - Concert
d’Andrea Motis
Cantant, compositora, trompetista i saxofonista, Andrea
Motis és una de les artistes de jazz de més projecció internacional. Als 11 anys va ingressar a la Sant Andreu Jazz Band,
i als 14 va gravar el seu primer disc. Des de llavors, ha tingut
una carrera extensa, al llarg de la qual ha col·laborat amb artistes llegendaris com Quincy Jones, Omara Portuondo, Milton Nascimento, Gil Goldstein, la WDR Big Band, Scott Hamilton o Yo-Yo Ma, amb qui l’any 2021 va interpretar a duo “El
cant dels ocells” a l’últim disc del violoncel·lista. Motis, que
ha trepitjat alguns dels escenaris més representatius del jazz
del planeta, ha publicat enguany Loopholes, el seu nou projecte autoeditat. En aquest disc s’allunya de la seva zona de
confort per endinsar-se en un univers sonor que forma part
del seu background musical, en què el funk, el jazz elèctric i
el neo-soul prenen molt protagonisme i en què també és present el blues i, fins i tot, el folklore llatinoamericà.

22 h - Concert de
Paula Peso
Paula Peso, vinguda del barri de Sant Andreu Comtal (Barcelona), canta des de petita, quan cantar es va revelar com
la seva gran passió. Després de gravar el seu primer EP l’any
2017 dins del projecte Cabal Musical, l’any 2022 va presentar el seu treball Teach You Right, un disc fresc i ple d’energia que beu del funk, el soul i la música urbana per crear cançons amb un groove molt marcat i una personalitat pròpia que
s’expressa a través de les seves lletres. La seva veu, poderosa i amb un registre molt ampli, crea sobre l’escenari una atmosfera càlida però potent a parts iguals. De bracet de Lalo
López (Fundación Tony Manero), com a productor musical
del disc, està present en les cançons, donant-hi un toc funk i
personal molt especial, mentre que la producció musical de
Quiroga hi aporta un punt més urbà.
Peso s’està consolidant en l’escena musical, on destaquen alguns concerts que ha fet al Cicle Música de Parcs, el Jamboree, el Mercat de Música Viva de Vic, les Festes de la Mercè,
el BAM o el Palo Alto Market, entre d’altres.

22 h - Concert de Suu
Amb una personalitat desbordant, Suu és una de les cares
més visibles de la nova fornada de músics catalans i espanyols, del gènere neo-indie i de lluita per l’empoderament
de la dona. Si amb el seu primer disc, Natural (2018), que
va rebre el premi Enderrock a millor artista revelació, el
seu talent ja ens va sorprendre, amb Ventura (2020, amb
producció de Carlos Sadness i amb temes tan coneguts
com “Tant de bo” o “Eres un temazo”), Suu ha sabut fer-se
amb un lloc imprescindible a l’escena. Un èxit que s’explica per la seva naturalitat, pel seu particular timbre de veu i
pel seu do innat per a la composició. En aquest temps s’ha
guanyat la consideració del públic, de la crítica i de la resta
de companys, demostrant també una gran versatilitat que
li ha permès penjar el cartell de sold out en pràcticament
cada actuació. Aquest any ha publicat el seu tercer disc,
Karaoke, un total de vuit cançons que responen a l’objectiu de celebrar i desinhibir-se fent festa del drama. Vuit
cançons que parlen de les reconciliacions, dels enamoraments, de les pèrdues, dels amors... de la vida.
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CINEMA

afresca
la
Divendres 24 de juny i
1, 8, 22 i 29 de juliol
22 h
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament

Divendres 24 de juny

Divendres 1 de juliol

Christopher Robin

Green Book

Aventures, Comèdia. 2018. 104 min. EUA

Drama. 2018. 130 min. EUA
Premis (2018): millor pel·lícula, guió original i actor de repartiment (Mahershala Ali) als Oscar; millor pel·lícula comèdia, guió i actor de repartiment (Mahershala Ali) als Globus d’Or; millor actor de repartiment (Mahershala Ali) als
Premis BAFTA

El Christopher, el fill del creador del famós personatge
infantil Winnie The Pooh, ha crescut i ha perdut el rumb.
S’ha convertit en pare de família i en tot un home de negocis, però quan rep la visita inesperada de Pooh, l’os amb
qui compartia jocs en la seva infantesa, torna a recuperar
la felicitat perduda en recordar que una vegada va ser un
nen alegre i afectuós.

Any 1962. Tony Lip (Viggo Mortensen) és un rude italoamericà del Bronx que és contractat com a xofer del virtuós
pianista negre Don Shirley (Mahershala Ali). Tots dos emprendran un viatge per a una gira de concerts pel sud dels
Estats Units, on Tony haurà de tenir present El llibre verd,
una guia que indicava els pocs establiments on s’acceptava els afroamericans.

Divendres 8 de juliol

Divendres 22 de juliol

Divendres 29 de juliol

Palm Springs

Una joven
prometedora

Misión: Imposible. Fallout

Comèdia. 2020. 90 min. EUA
El despreocupat Nyles i la reticent dama d’honor (i ovella
negra de la família) Sarah es troben casualment en unes noces
a Palm Springs. Les coses es complicaran en veure’s incapaços d’escapar del lloc i, també, l’un de l’altre.

Thriller. 2020. 113 min. Regne Unit
Premis (2018): millor guió original als premis Oscar; millor film britànic i millor guió original als premis BAFTA
Tot semblava indicar que a la Cassie li esperava un futur
brillant fins que un incident desagradable va truncar la
seva carrera. Ara res en la seva vida és el que sembla: és
intel·ligent, audaç i viu una doble vida de nit. La Cassie té
l’oportunitat d’arreglar tot el que no va sortir bé en el seu
passat... Venjant-se dels culpables.

Thriller. Acció. 2018, 147 min. EUA
Sisè lliurament de la saga. En aquesta ocasió Ethan Hunt
(Tom Cruise) i el seu equip de l’IMF (Alec Baldwin, Simon
Pegg, Ving Rhames), amb alguns aliats coneguts (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan), lluiten a contrarellotge
després que una missió surti malament.
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Sardanes
Dijous 30 de juny i 7, 14, 21 i 28 de juliol
21.30 h
Pl. del Mercat
Organització: Ajuntament i ASAC

Dijous 14 de juliol

Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona
La Cobla Sant Jordi, que des del 1997 té el títol de Cobla Ciutat de Barcelona, atorgat per
l’Ajuntament de la ciutat, ha tingut 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 vuitantena d’enregistraments de contingut divers. Entre els guardons que ha rebut es troben el Premi Ciutat de
Barcelona de Música 2011, el Premi Altaveu 2012 i els Premis Enderrock 2013.

Dijous 30 de juny

Cobla Ciutat de Girona
La Cobla Ciutat de Girona va néixer l’any 1975 a partir de la iniciativa de diversos excomponents de les millors cobles-orquestres del moment, com ara la Principal de la
Bisbal i els Montgrins, encapçalats pel mestre Lluís Buscarons. Des de la seva presentació oficial en un concert al Teatre Municipal de Girona el 9 de març de 1975, ha esdevingut una de les cobles amb més prestigi de Catalunya. Un dels seus objectius és divulgar i preservar el patrimoni musical gironí per a cobla.

Dijous 21 de juliol

Cobla Jovenívola de Sabadell
Des de la seva fundació, fa més de 40 anys, la Cobla Jovenívola de Sabadell ha dut a terme
milers d’actuacions, entre elles ballades, concerts i aplecs, i també ha fet acompanyament
d’esbarts i sessions de balls per a cobla. Entre les seves actuacions destaquen algunes com
les realitzades al Palau de la Música o als Festivals de Música Pau Casals. Els seus integrants
manifesten que els mou el valor de la feina ben feta, el rigor del treball, la passió a l’escenari i
el compromís amb el públic.

Dijous 7 de juliol

Cobla La Principal de la Bisbal

La Cobla La Principal de la Bisbal es va crear el 1888 a la Bisbal d’Empordà, recollint
l’experiència de les cobles més antigues. El 1932 va ser escollida cobla oficial de la Generalitat de Catalunya, títol que li va ser restituït el 1978 pel president Josep Tarradellas. El 2014 va rebre el Premi Nacional de Cultura i, a més, ha estat guardonada en tots
els certàmens en què ha pres part. El seu objectiu és dignificar la sardana i la música
de cobla alhora que intentar augmentar la qualitat cultural del país i donar-la a conèixer fora del país.

Dijous 28 de juliol

Cobla d’Amsterdam
Un grup de músics professionals neerlandesos va fundar l’any 1987 a Amsterdam aquesta
cobla, que és l’única que existeix fora de Catalunya. A banda del repertori habitual de sardanes, la formació, que el 2007 va rebre la Creu de Sant Jordi, també incorpora obres noves, de
músics neerlandesos contemporanis entre d’altres, ha versionat el Llibre vermell de Montserrat, amb Egidius Kwartet, i ha enregistrat música antiga adaptada per a cobla.

monòlegs
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Divendres 8 de juliol

Eva Cabezas
Actriu i humorista, Eva Cabezas ha experimentat
amb tota mena de disciplines al llarg de la seva
carrera, com ara el clown, la improvisació o els
monòlegs, fins que finalment es va professionalitzar en el gènere de la comèdia, amb un humor
clar, directe i àcid. Els darrers anys, ha actuat a teatres de tot Espanya, entre els quals destaquen el
Capitol de Barcelona o l’Infanta Isabel de Madrid.
A més, és guionista i col·laboradora de programes
de televisió i de ràdio.

Monòlegs
Divendres 8, 15 i
22 de juliol
22 h
Pl. de Catalunya
Organització:
Ajuntament (La Fàbrica)

Divendres 15 de juliol

Víctor Parrado
Versàtil, enginyós i creatiu són només alguns dels
adjectius que defineixen Víctor Parrado en la seva
feina d’humorista. La seva filosofia “paradista”,
la seva forma particular de veure el món i d’arribar als espectadors amb un humor positiu i proper, i la seva voluntat de fer d’aquest món un lloc
millor per viure són aspectes clau pels quals s’ha
anat donant a conèixer amb el pas del temps. Un
còmic que juga a la improvisació i amb qui gaudiràs de principi a final gràcies al seu humor irònic,
dinàmic i divertit.

Divendres 22 de juliol

Miguel Ángel Marín
Monologuista des de l’any 2004, Miguel Ángel
Marín es defineix com a humorista i filòsof a parts
iguals. Diu que es dedica a això de fer riure i que
no ho fa del tot malament. I és que més de 15 anys
d’experiència i 16 hores de text avalen la seva trajectòria professional, de la qual confessa sentir-se
orgullós. Component de Las noches del Club de la
Comedia, ha actuat a sales tan importants com el
Cafè Teatre Llantiol, la Sala Muntaner, el Teatreneu o el Teatre Condal, entre d’altres. Però afirma que no ha deixat de ser “el Miguel”: un filòsof
de barri que intenta canviar el món a base de cops
d’humor, un humor proper, directe i desvergonyit.
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Més propostes
Dimecres 29 de juny,
6, 13, 20 i 27 de juliol
20.30 h
Pl. de Catalunya
Organització: Ajuntament

Dimecres 29 de juny,
6, 13, 20 i 27 de juliol
20.30 h
Pl. de Catalunya

Classes d’inici de
salsa i bachata

Organització: Ajuntament

Us agrada ballar salsa i bachata? Doncs no deixeu passar l’ocasió d’assistir a les classes d’inici gratuïtes que enguany impartirà el professor
de salsa cubana Vicenç Bellmunt a la plaça de
Catalunya en el marc de les Nits d’Estiu.

Dimarts 5 de juliol
19 h
Biblioteca Municipal
Antoni Tort

‘Rumbesia del negre
al blanc’, amb La Última y Nos Vamos

Organització: Biblioteca
Municipal Antoni Tort

Rumbesia és un recital de poesia fusionat amb
rumba en què es conjuguen poemes musicats especialment per a aquest espectacle i versions de
poemes ja musicats per altres músics Aquest recital parla dels estats d’ànim. Parla del camí, d’on
som i on volem anar. Parla de la tristesa absoluta
i de la lluminositat de l’alegria absoluta. Un camí
que ens porta d’un pol a l’altre. El recital està format per poemes d’autors catalans com Apel·les
Mestres, Clementina Arderiu, Miquel Martí i Pol,
Rosa Leveroni, J. V. Foix, Maria Mercè Marçal, Caterina Albert, Joana Raspall...

Divendres 1 de juliol
Vespre
Carrers de la vila

Botigues a la
fresca!

Organització: Comerç Castellar

Comerç Castellar donarà el tret de sortida a les rebaixes d’estiu amb una proposta de dinamització
comercial que s’ha titulat “Botigues a la fresca!”. Els
establiments que hi participin podran tancar més
tard de l’horari habitual, i oferir els seus productes
al carrer, en penjadors o taules col·locades davant
de les seves façanes, mentre que els clients que hi
facin compres obtindran com a obsequi un barret
estiuenc. També hi haurà actuacions itinerants pels
carrers de les botigues adscrites a la dinamització.

Dissabte 9 de juliol
20 h
Sortida des del
parc de Colobrers

3a Caminada
Nocturna
#Sotalalluna

Organtització:
Centre Excursionista
de Castellar
Més informació i inscripcions (fins
al 7 de juliol): www.cecastellar.cat

El Centre Excursionista de Castellar organitza el
dissabte dia 9 de juliol la 3a edició de la caminada
popular nocturna #Sotalalluna. Amb dos recorreguts, un de 7 km i un de 12 km, la intenció és que
tothom qui ho vulgui pugui gaudir d’una caminada nocturna pel nostre fantàstic entorn, amb vistes extraordinàries de Sabadell, Castellar, la Mola,
el Puig de la Creu... que, a més, és solidària. Tots
els beneficis de l’activitat es destinaran a Suport
Castellar. Les places són limitades.

història

Nits d’estiu\
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Vespres amb
història
Places limitades
Inscripcions: http://centreestudiscastellar.cat/
Organització:
Centre d’Estudis de Castellar del Vallès – Arxiu d’Història

Dimecres 13 de juliol
19.30 h
Punt de sortida: plaça d’El Mirador
Itinerari per les antigues sales de cinema de
Castellar (falten les fotos)
A càrrec del Club Cinema Castellar Vallès
Durada: 2 hores
Aforament limitat a 30 persones

Itinerari per les antigues sales
de cinema de Castellar
El Club Cinema Castellar Vallès i el Centre d’Estudis
de Castellar – Arxiu d’Història proposen una visita
guiada pel centre urbà passant pels llocs on hi havia
hagut sales de cinema a la vila: Cal Tort, l’Ateneu, La
Rabassada, el Cafè Cinema Mundial, el Cinema Excelsior (antic Patronat de Sant Josep), el Centre Parroquial, l’Ateneu i el Cinema Califòrnia. La ruta finalitzarà
amb una copa de cava al Centre d’Estudis de Castellar
– Arxiu d’Història.
Durant tota la ruta es mostraran fotos antigues dels
espais i programes de cinema, material que s’ha utilitzat per a una primera part de la història del cinema
a Castellar del Vallès (des dels inicis del segle XX fins
al 1945), ja publicada pel cineclub a la revista Plaça

Vella i que també s’està fent servir per a una segona part, del 1945 fins als nostres dies, que en l’actualitat està en procés de redacció.
El cinema a Castellar es va iniciar els primers anys
del segle XX al pati del cafè de La Ruixadora. Des
del seus inicis va tenir una bona acollida pels vilatans i una bona mostra va ser que sempre van funcionar un o dos espais dedicats al cinema a una vila
que durant la primera meitat del segle XX no va superar els 4.000 habitants. Els primers locals eren
més improvisats, però de seguida es van anar perfeccionant d’acord amb els requeriments del cinema sonor i per a la comoditat del públic. Entre els
anys 10 i fins al 1945, es van fer sessions de cinema a La Rabassada, l’Ateneu i el Patronat Obrer de
Sant Josep, després anomenat Excelsior.
L’any 1945 va néixer el mític cinema Califòrnia, amb
una capacitat inicial per a 800 localitats, que 20 anys
després es va ampliar fins a arribar a les 1.200 butaques. Aquest espai va viure els anys més daurats
del cinema de Hollywood, va veure-hi néixer el primer cineclub de la població i va conviure durant uns
anys amb les projeccions del Centre Parroquial, un
espai més modest adreçat sobretot al públic familiar. En els seus darrers anys de vida, ja als anys 80,
el cinema va quedar integrat dins un complex d’oci
que incloïa un cafè estrenat als anys 60 i una discoteca que es va posar en marxa a finals dels anys 70.

Dimecres 20 de juliol
19.30 h
Centre d’Estudis de Castellar
del Vallès – Arxiu d’Història

Xerrada: “Sabadello. La vila
medieval de Sabadell del segle
XI al XVIII: l’aportació de
l’arqueologia urbana al seu
coneixement històric”
A càrrec de l’arqueòleg Jordi Roig
L’arqueòleg Jordi Roig serà l’encarregat de dur a terme
una xerrada en què s’analitzaran les troballes resultants de les intervencions arqueològiques que s’han
portat a terme al municipi veí de Sabadell els darrers
trenta anys, així com el seu significat.
I és que la cinquantena d’excavacions realitzades durant aquest temps han aportat un volum important de
dades i informació valuosa per a l’estudi i el coneixement de la vila medieval i moderna. Així, tant l’arqueologia com les fonts textuals han constatat amb força
evidència l’origen medieval de Sabadell com a vila de

mercat al s. XI, sense precedents anteriors i amb
un caràcter marcadament agrícola. Els dos segles
posteriors s’anirà desenvolupant fins a esdevenir
una vila plenament estructurada i consolidada el
segle XIV. Precisament en aquesta centúria, entre
els anys 1340 i 1370, la vila coneguda com Sabadello és una vila fortificada de certa entitat. Més endavant, a partir de mitjans del segle XVI i durant tot
el XVII, experimenta una forta transformació i un
canvi rellevant en la seva configuració i estructura
urbana, amb la desaparició progressiva de sistemes defensius i amb la instal·lació i proliferació de
tallers i àrees artesanes en zones perifèriques que
van constituir veritables barris. Unes activitats artesanes que aniran desapareixent entrat el segle XIX,
amb la industrialització i l’aparició dels primers vapors a la vila al voltant del 1840.
Si voleu saber més sobre aquest tema tan interessant i proper, no us perdeu aquesta xerrada feta pel
que ha estat director de bona part de les intervencions arqueològiques dels darrers anys a Sabadell.
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Festa Major de Can Font –
Ca n’Avellaneda
Del 8 al 10 de juliol
Can Font – Ca n’Avellaneda
Organització: Associació de Veïns Can Font – Ca n’Avellaneda

Divendres 8 de juliol

Dissabte 9 de juliol

Diumenge 10 de juliol

19 h – Pl. de Can Font
Inici de Festa Major amb el “chupinazo”

10 h – Pl. de Can Font
Classe de ioga
A càrrec de Q-Wellness Sabadell. Cal portar-se l’estoreta.

10 h – Pl. de Can Font
Xocolatada amb xurros gratuïta

19 h – Pl. de Can Font
Cercavila de vehicles decorats. Tema: la pagesia
Vine amb el teu cotxe, moto, bicicleta, patinet decorat i
acompanya’ns a fer la rua per tota la urbanització. Avisem els veïns que comença la festa! Premi a la millor decoració i originalitat.
Inscripcions per WhatsApp al tel. 665678973 (Marita)
21 h – Pl. de Can Font
Obertura bar pl. de Can Font
Servei de bar i entrepans a la brasa a càrrec del CAF
21.45 h – Pl. de Can Font
Lectura del pregó de Festa Major
A càrrec de Montse Beltran
21.50 h – Pl. de Can Font
Exhibició de ball flamenc
A càrrec del Quadre de Ball de l’Associació de Veïns de
la Planada del Pintor de Sabadell, professora Cristina
Eslava, i del grup de la Casa de Andalucía de Castellar
del Vallès, professora Lorena Saura.
22 h – Pl. de Can Font
6a gala “Tu vecino me suena”
Vine i interpreta en solitari o en grup el teu cantant preferit fent playback. Premis a les categories d’adult, infantil i millor caracterització. Inscripcions dl. i dc. de
18 a 19 h al local de l’AV (c. Nostra Sra. de la Salut, 2) o
per WhatsApp al tel. 659745140 (Associació de Veïns).
Cal indicar el nom dels concursants, la cançó escollida,
l’intèrpret que s’imita i si és categoria infantil o adulta.

10.30 h – Camp del c. Can Torrella
Circuit cronometrat d’obstacles amb bicicleta
Premi al millor temps. Inscripcions per WhatsApp al tel.
665678973 (Marita). Cal indicar nom del nen/a i edat.
11.30 h – Camp del c. de Can Torrella
Festa Holi
Venda de pols i tiquets al mateix moment de l’activitat
(preu: 0,50 €/paquet).
12.30 h – Pl. de Can Font
Canó d’escuma
Es recomana portar ulleres d’aigua i tovallola.
13.30 h – Restaurant Ca n’Avellaneda
Vermut de Festa Major
16 h – Sortida: pl. de Can Font
Gimcana: Quo Vadis
Proves, disfresses, reptes, agilitat i intel·ligència per reviure l’esperit de la infància. Vine a jugar amb la família, amistats o de manera individual. Inscripcions per
WhatsApp al tel. 665678973 (Marita). Caldrà especificar el nom de l’equip i nombre de concursants de l’equip
(màxim 5).
20 h – Pl. de Can Font
Batalla de Roombas
Porta el teu Roomba de casa i participa-hi! Inscripcions
per WhatsApp al tel. 665678973 (Marita).

23 h – Pl. de Can Font
Copa de cava i coca de Festa Major
A càrrec del Forn Valero

21.30 h – Pl. de Can Font
Sopar càtering de Festa Major
Informació i tiquets al tel. 615384256 (Roser). Data límit
de reserva: 5 de juliol. Rifa popular després de sopar.

00.30 h – Pl. de Can Font
DJ Humberto

23.45 h – Pl. de Can Font
Obertura del ball amb el “Ball del Fanalet”
00.00 h – Pl. de Can Font
Música amb el Grup Remember

11 h – Camp del c. Can Torrella
Concurs de petanca
Inscripcions per WhatsApp al tel. 665678973 (Marita).
Cal indicar nom i cognom dels participants. Cal portar
les pilotes de petanca.
11.30 h – Pl. de Can Font
Circuit d’aigua gegant
13.30 h – Pl. de Can Font
Concurs de comptar “Ti-tius”
Vine a beure del porró! Guanyarà qui compti més “Titius”. Inscripcions per WhatsApp al tel. 665678973 (Marita) Cal indicar nom i cognom del participant.
13.30 h – Pl. de Can Font
Vine a fer l’arròs
Premi a la paella més elaborada. Inscripcions per WhatsApp al tel. 665678973 (Marita). Cal indicar nom i cognom del/la cuiner/a.
15 h – Pl. de Can Font
Tastet de totes les paelles per part del jurat
16 h – Pl. de Can Font
Concurs de pintura ràpida per a nens i nenes
Premi a la més original. No cal inscripció.
17 h – Pl. de Can Font
Animació infantil i familiar amb Set de So
19 h
Entrega de premis
19.30 h
Fi de festa: cultura catalana
A càrrec del grup Drac i Bruixes de Can Boada.
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Nits d’Estiu
a Sant Feliu
Sant Feliu del Racó

Divendres 22 de juliol

Organització: Els més tranquils de Sant Feliu

De 22 a 00 h – Pl. del Dr. Puig
Cinema infantil a la fresca
De 00 a 02 h – Pl. del Dr. Puig
Música amb DJ
El Centre Feliuenc col·laborarà amb un servei de barra
durant aquesta activitat.

Dissabte 23 de juliol
De 10 a 13 h – Pl. del Dr. Puig
Gimcana per als més petits
De 17.30 a 21.30 h
Cantades de Sant Feliu
17.30 h: Casino del Racó
18.15 h: Pg. de les Roques, 1
19 h: Vinya del Quico, 20
19.45 h: Pl. del Cim
20.30 h: C. Font Soleia
21.15 h: Pl. del Dr. Puig
De 20.30 a 23 h – Pl. del Dr. Puig i Centre Feliuenc
Sopar popular a càrrec del Centre Feliuenc
Entitat col·laboradora: Centre Feliuenc
De 00 a 02 h – Pl. del Dr. Puig
Música amb DJ
El Centre Feliuenc col·laborarà amb un servei de barra
durant aquesta activitat.

37a Revetlla de
Sant Jaume
Carrer de Sant Jaume
Organització: Agrupació de Veïns del Pla

Divendres 22 de juliol
21 h
Botifarrada
22 h
Havaneres amb el grup Mar Endins
Hi haurà cremat de rom

Dissabte 23 de juliol
18 h
Bany d’escuma
21 h
Tradicional sopar de veïns
Amb actuació sorpresa
23 h
Ball amb M. Davis Band

Diumenge 24 de juliol
10 h
Jocs per als més petits
12 h
Ball de bastons i ball de gitanes
12.30 h
Vermut popular
19.30 h
Sardanes amb la Cobla Osona
Hi haurà coca i cava

Agenda
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HORA

TIPUS

NOM

PÀGINA

Dj. 23/06

Proposta

Arribada de la Flama del Canigó

20.10 h

Pl. d’El Mirador

3

Dj. 23/06

Ball

Revetlla popular amb l’Orquestra Premium Quartet

23.30 h

C. de Can Carner

3

Dv. 24/06

Festa

Sant Joan a Can Carner

A partir 12.00 h

Can Carner

3

Dv. 24/06

Cinema

Christopher Robin

22.00 h

Pl. d’El Mirador

8

Ds. 25/06

Festa

Sant Joan a Can Carner

A partir 10.00 h

Can Carner

3

Dc. 29/06

Ball

Classes d’inici de salsa i bachata

20.30 h

Pl. de Catalunya

11

Dj. 30/06

Sardanes

Cobla Ciutat de Girona

21.30 h

Pl. del Mercat

9

Dv. 01/07

Proposta

Tast Nits d’Estiu

De 20.00 a 00.00 h

Pl. de Catalunya

4

Dv. 01/07

Proposta

Botigues a la fresca

A partir 20.00 h

Carrers de la vila

11

Dv. 01/07

Dansa

Actuació del Grup Cultural Os Netos de Bandim

22.00 h

Pl. de Catalunya

5

Dv. 01/07

Cinema

Green Book

22.00 h

Pl. d’El Mirador

8

Dv. 01/07

Música

Concert de Sabor de Gràcia

23.00 h

Pl. de Catalunya

5

Ds. 02/07

Proposta

Tast Nits d’Estiu

De 20.00 a 00.00 h

Pl. de Catalunya

4

Ds. 02/07

Música

Actuació de Sound de Secà

21.00 h

Pl. de Catalunya

5

Ds. 02/07

Música

Concert de La Troupe

22.30 h

Pl. de Catalunya

5

Dt. 05/07

Proposta

Recital de poesia “Rumbesia del negre al blanc”

19.00 h

Biblioteca Municipal Antoni Tort

11

Dc. 06/07

Ball

Classes d’inici de salsa i bachata

20.30 h

Pl. de Catalunya

11

Dj. 07/07

Sardanes

Cobla La Principal de la Bisbal

21.30 h

Pl. del Mercat

9

Dv. 08/07

Festa

Festa Major de Can Font - Ca n’Avellaneda

A partir 19.00 h

Can Font - Ca n’Avellaneda

14

Dv. 08/07

Cinema

Palm Springs

22.00 h

Pl. d’El Mirador

8

Dv. 08/07

Monòleg

Eva Cabezas

22.00 h

Pl. de Catalunya

10

Ds. 09/07

Festa

Festa Major de Can Font - Ca n’Avellaneda

A partir 10.00 h

Can Font - Ca n’Avellaneda

14

Ds. 09/07

Esport

3a Caminada nocturna #sotalalluna

20.00 h

Parc de Colobrers

11

Dg. 10/07

Festa

Festa Major de Can Font - Ca n’Avellaneda

A partir 10.00 h

Can Font - Ca n’Avellaneda

14

Dc. 13/07

Sortida

Vespres amb Història: Les sales de cinema de Castellar

19.30 h

Pl. d’El Mirador

12

Dc. 13/07

Ball

Classes d’inici de salsa i bachata

20.30 h

Pl. de Catalunya

11

Dj. 14/07

Sardanes

Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona

21.30 h

Pl. del Mercat

9

Dv. 15/07

Monòleg

Víctor Parrado

22.00 h

Pl. de Catalunya

10

Dv. 15/07

Música

FemFestival: Concert de Sara Roy

22.00 h

Pl. d’El Mirador

6

Ds. 16/07

Música

FemFestival: Concert de Mariona Roca i Mireia Sans

21.30 h

Pl. d’El Mirador

6

Ds. 16/07

Música

FemFestival: Concert de Paula Peso

22.00 h

Pl. d’El Mirador

6

Ds. 16/07

Música

FemFestival: Concert d’Andrea Motis

23.30 h

Pl. d’El Mirador

6

Dg. 17/07

Música

FemFestival: Concert de Suu

22.00 h

Pl. d’El Mirador

6

Dc. 20/07

Xerrada

Vespres amb Història: “Sabadello. Vila medieval”

19.30 h

Centre d’Estudis de Castellar

12

Dc. 20/07

Ball

Classes d’inici de salsa i bachata

20.30 h

Pl. de Catalunya

11

Dj. 21/07

Sardanes

Cobla Jovenívola de Sabadell

21.30 h

Pl. del Mercat

9

Dv. 22/07

Festa

37a Revetlla de Sant Jaume

A partir 21.00 h

C. de Sant Jaume

15

Dv. 22/07

Cinema

Una joven prometedora

22.00 h

Pl. d’El Mirador

8

Dv. 22/07

Monòleg

Miguel Ángel Marín

22.00 h

Pl. de Catalunya

10

Dv. 22/07

Festa

Nits d’Estiu a Sant Feliu

A partir 22.00 h

Sant Feliu del Racó

15

Ds. 23/07

Festa

Nits d’Estiu a Sant Feliu

A partir 10.00 h

Sant Feliu del Racó

15

Ds. 23/07

Festa

37a Revetlla de Sant Jaume

A partir 18.00 h

C. de Sant Jaume

15

Dg. 24/07

Festa

37a Revetlla de Sant Jaume

A partir 10.00 h

C. de Sant Jaume

15

Dc. 27/07

Ball

Classes d’inici de salsa i bachata

20.30 h

Pl. de Catalunya

11

Dj. 28/07

Sardanes

Cobla d’Amsterdam

21.30 h

Pl. del Mercat

9

Dv. 29/07

Cinema

Misión imposible: Fallout

22.00 h

Pl. d’El Mirador

8

