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Cal Calissó

Cal Calissó reobrirà les seves portes el 5 de setembre amb un nou
projecte cultural

Dilluns 27 de juliol de 2009

“Calissó Espai Plural” és el nom del nou projecte cultural que començarà a
funcionar el proper dissabte, 5 de setembre a Castellar del Vallès. L’equipament
municipal situat a la plaça del Calissó reobrirà les seves portes just abans de Festa
Major, una vegada hagin finalitzat els treballs d’adequació del local que estan duent
a terme les noves adjudicatàries del servei, Montse Zoyo i Yolanda Pardo.

Les noves responsables del bar Calissó encetaran el proper mes de setembre una
programació cultural que cada setmana comptarà amb una oferta estable d’activitats
entre dijous i diumenge. La inauguració de Calissó Espai Plural, que consistirà en la
realització de diverses activitats el cap de setmana del 5 i el 6 de setembre, “serà
precisament una mostra de la programació que trimestralment anirem
presentant”, expliquen Zoyo i Pardo.

Cada dijous a la nit, l’equipament acollirà una sessió del “Calissó Jam”, amb
concerts on es fusionaran diversos estils i que tindran la música jazz com a rerafons
i esperit unificador. Les nits de divendres es dedicaran a diverses manifestacions
artístiques relacionades amb la literatura, el cinema, el circ, la dansa, l’humor o la
màgia. Amb el nom d’”Artisomnis”, aquest cicle d’activitats incorporarà també la
programació de l’Hora Golfa del Conte, que tornarà al Calissó el tercer divendres de
cada mes.

La dinamització del local es completarà el cap de setmana amb més activitats
culturals. Dissabtes a la nit, s’obrirà el “Calissó Club”, amb propostes musicals
més innovadores, on hi tindran cabuda la música electrònica, el hip hop, la música
indie o les vídeoprojeccions. Finalment, els diumenges al matí serà el torn per les
activitats infantils, mentre que a la tarda es faran les habituals sessions de piano.

Calissó Espai Plural estarà obert de dimarts a diumenge, de 8 a 24 hores. Els dies
que hi hagi activitat l’horari d’obertura es prolongarà fins a la 1 de la matinada. Els
dilluns, aprofitant que l’equipament estarà tancat al públic, s’organitzaran tallers de
guitarra, plàstica o percussió, entre d’altres. L’equipament mantindrà, a més, l’espai
d’exposició artística ja existent. “Estem obertes a qualsevol proposta d’activitat o
exposició que ens arribi, volem que la gent i les entitats col·laborin amb
nosaltres”, expliquen les noves concessionàries del local, que també seran les
encarregades de gestionar el bar de la Sala Blava de l’Espai Tolrà.

Els treballs d’adequació que s’estan fent a l’edifici de Cal Calissó abans de la seva
reobertura inclouen la renovació dels sanitaris i de la cuina, així com l’habilitació
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d’un escenari. El bar oferirà servei d’entrepans i productes de pastisseria.
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