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La Fira de Sant Josep torna aquest divendres amb 25 parades que
s’instal·laran durant tot el dia a la plaça d’El Mirador

Dimarts 16 de març de 2021
Programes| Diada de Sant Josep 2021

Al mercat de productes artesanals se suma l’espectacle teatral Bona gent i
diverses propostes musicals programades entre el 19 i el 27 de març

Castellar del Vallès tornarà a celebrar aquest any la fira d’aliments artesanals que
cada 19 de març és l’acte central de la festivitat de Sant Josep. Després que l’any
passat s’hagués de suspendre a causa de la covid-19, el proper divendres un total de
25 parades s’instal·laran a la plaça d’El Mirador entre les 10 i les 20 hores, en una
fira que comptarà amb totes les mesures de prevenció necessàries perquè es pugui
portar a terme amb seguretat.

Així, seguint les indicacions del Pla d’acció de recintes firals i espais a l’aire lliure,
en què es duen a terme fires i fires mercat, aprovat pel Comitè Tècnic del
PROCICAT el juliol de 2020, l’espai de la Fira de Sant Josep disposarà d’elements
de tancament, tindrà aforament limitat i comptarà amb mecanismes de control
d’accés, entrada i sortida diferenciada i recorregut marcat. També es posarà a
disposició de les persones assistents gel hidroalcohòlic als accessos.

A més, la fira comptarà amb menys parades que en altres edicions, per tal de
garantir les distàncies entre parades i per complir amb la normativa d’oferir
productes d’alimentació. Així, els embotits, els formatges, el pa, els vins, la mel o el
bacallà seran alguns dels que es podran adquirir en aquesta edició 2021. Cal
assenyalar, però, que no està permès el consum d’aliments dins de la fira, i és per
això que enguany no es duran a terme els tradicionals repartiments de coca i de
crema catalana.

L’activitat del 19 de març a la vila també inclourà la representació de l’espectacle
Bona gent, protagonitzat per Quim Masferrer, que tindrà lloc a l’Auditori Municipal
en dues sessions (17 h i 20 h) i per al qual s’han exhaurit totes les entrades.

Música de la mà d’Acció Musical Castellar, l’ASAC i Macedònia

La música també té reservat el seu lloc en el marc de la festivitat de Sant Josep
2021, de la mà de les entitats Acció Musical Castellar i Agrupació Sardanista Amics
de Castellar i del grup Macedònia.
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Enguany, els “Petits Concerts de Sant Josep” que habitualment organitza Acció
Musical Castellar es repartiran en tres actuacions que tindran lloc els dies 19, 20 i
21 de març. La primera s’ha programat a la Sala de Petit Format de l’Ateneu, a les
18.30 hores, i anirà a càrrec del Cor Juvenil d’Acció Musical. Per a la segona,
titulada “Aire a les Orquestres”, en què actuaran, d’una banda, l’Orquestra Infantil i
el Grup de Percussió a les 11.30 hores i l’Orquestra Juvenil a les 12.15 hores, s’ha
triat com a escenari el Parc de Canyelles. Finalment, el 21 de març serà el torn de
les formacions de Combos Moderns de l’entitat, que tocaran a la plaça d’El Mirador
d’11.30 a 13.30 hores. Totes tres propostes són gratuïtes i es duran a terme amb
aforament limitat i accés regulat.

L’entitat també ha organitzat el 1r Cicle “De Cambra” i solistes, una proposta que
inclou tres concerts a l’Auditori Municipal. El primer, el dia 20 de març a les 17.30
hores, és el recital de piano “Fauré intime”, a càrrec del pianista valencià Joan
Ramon Company. Al segon, el 27 de març a les 18.30 hores, s’hi podran escoltar
obres per a violoncel, piano i trompeta de Beethoven, Brahms o Toldrà, entre
d’altres, mentre que el tercer, el 15 de maig a les 18.30 hores, comptarà amb un
repertori variat de grans compositors que anirà a càrrec de joves intèrprets d’estudis
superiors o que els han acabat recentment. Les entrades a aquestes actuacions (amb
un preu de 5 euros per a un concert, 8 euros per a dos concerts o 11 euros per als
tres concerts) es poden reservar al correu electrònic
acciomusicalcastellar@gmail.com o a través de WhatsApp al telèfon 678218817.

Per la seva banda, la tradicional audició de sardanes que cada any proposa
l’Agrupació Sardanista Amics de Castellar tindrà lloc aquest 2021 a l’Auditori
Municipal, en format concert a càrrec de la Cobla Jovenívola de Sabadell el dissabte
20 de març, a les 20 hores. Per assistir-hi, es poden reservar entrades a
http://auditoricastellar.cat/programacio/audicio-de-sardanes-per-sant-josep/.

Finalment, la formació musical Macedònia s’acomiadarà definitivament dels
escenaris en un doble concert al Recinte Firal de l’Espai Tolrà titulat 20 anys / 20
fruites. Les actuacions es duran a terme els dies 20 i 21 de març, a les 18 hores, i
comptaran amb la participació de totes les generacions de cantants del grup. Les
darreres entrades disponibles es poden comprar al web
https://comiatmacedonia.koobin.cat/.

Podeu consultar tota la informació sobre la Fira de Sant Josep 2021 a
www.castellarvalles.cat/santjosep.
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