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Judit Neddermann, una de les artistes que actuarà al FemFestival a Castellar



Arribada de la Flama del Canigó 

‘Open’ curs de ‘bachata’ i 
roda cubana

Dimecres 23 de juny
A partir de les 20 h
Pl. d’El Mirador
Organització: CAL, Assemblea.cat, Ball 
de Gitanes, Club Atlètic Castellar, Centre 
Excursionista de Castellar, Gegants de 
l’ETC, ADF Castellar
Amb el suport de l’Ajuntament

Dimarts 29 de juny, 
6, 13, 20 i 27 de juliol
20.30 h
Pl. de Catalunya
Organització: Mi Tumbao Sabadell

Diferents entitats s’han unit per cele-
brar la revetlla de Sant Joan a la plaça 
d’El Mirador. Les propostes comen-
çaran a les 20 h amb l’arribada de la 
Flama del Canigó. L’acte inclourà la 
recepció de la Flama, parlaments, la 
lectura del missatge de la Flama i ba-
llades de gitanes, amb la presència 
dels Gegants de Castellar. Consulteu 
el recorregut de la Flama, que sortirà 
a les 19.45 h de la plaça de la Fàbrica 
Nova, a www.castellarvalles.cat/fla-
madelcanigo.

Mi Tumbao Sabadell és l’encarregat 
de dur a terme aquest curs totalment 
gratuït de bachata i roda cubana que 
se celebrarà per desena vegada i que 
enguany tindrà lloc a la plaça de Ca-
talunya. La proposta, que és oberta 
a tothom, s’adreça tant a totes aque-
lles persones que vulguin aprendre 
aquests balls com a les que vulguin 
perfeccionar-los. 

Les Nits d’Estiu ja són aquí! Aquest any hem 
pogut recuperar el cicle d’activitats estiuen-
ques després d’un any de parèntesi a causa 
de la pandèmia. És un goig poder tornar a 
oferir un munt d’activitats lúdiques i cultu-
rals, sempre d’una manera segura i garantint 
totes les mesures sanitàries, gràcies a l’es-
forç de diferents regidories i serveis munici-
pals i de moltes entitats de la vila.

Una de les novetats més destacades del pro-
grama d’aquest 2021 és el FemFestival, una 
proposta que ha de servir per posar en valor 
el talent artístic femení i reivindicar la pre-
sència de les dones a dalt de l’escenari. La 
iniciativa és fruit de l’impuls conjunt de les re-
gidories de Feminisme i Cultura i del Comissi-
onat de Promoció de la Vila. Hi haurà quatre 
concerts protagonitzats per Maria la Blanco, 
Mabel Flores, Judit Neddermann i Clara Gis-
pert. Totes les actuacions comptaran amb un 
altre al·licient destacat: la participació de mú-
siques castellarenques que tindran l’oportu-
nitat d’exposar les seves propostes.

Cal remarcar que el FemFestival no és una 
iniciativa puntual d’uns dies sinó que des de 
fa temps l’Ajuntament té present la perspec-
tiva 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: amb la 
gent de Castellar Jove viurem diverses “nits 
del riure”, amb les actuacions, també pari-
tàries, d’humoristes com En Peyu, Pepi La-
brador, Miguel Ángel Martín i Eva Cabezas.

També cal destacar els “Vespres amb Histò-
ria” que ens proposa el Centre d’Estudis de 
Castellar - Arxiu d’Història, les audicions de 
sardanes coorganitzades amb l’ASAC, les di-
ferents festes i revetlles que arribaran grà-
cies a associacions de veïns i de la comissió 
que fa possible l’arribada de la Flama de la 
Llengua, o el curs de bachata i roda cubana 
de Mi Tumbao Sabadell. Tot plegat, sense 
oblidar-nos que, a banda del FemFestival, hi 
haurà altres concerts destacats com els de 
Guillem Roma, Ginestà, el cor local de gòspel 
Di-versions i l’espectacle sobre la vida d’Amy 
Winehouse a càrrec de Marga Bargay.

L’escenari de la plaça d’El Mirador serà el 
punt central de les Nits d’Estiu i del Fem-
Festival, tot i que hi haurà també activitats 
en altres ubicacions. En totes elles es com-
pliran els protocols de seguretat i prevenció 
de la Covid-19. 

Gràcies a totes les persones que feu possi-
ble un estiu de cultura segura a Castellar del 
Vallès!

Joana Borrego, 
Regidora de Cultura

Àngela Bailén, 
Regidora de Feminisme i 
Comissionada de Promoció de la Vila
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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’en-
registraments de contingut divers. Entre els 
guardons que ha rebut es troben el Premi Ciu-
tat de Barcelona de Música 2011, el Premi Alta-
veu 2012 i els Premis Enderrock 2013.

Cobla Sant Jordi - 
Ciutat de Barcelona

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 escolli-
da 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 alho-
ra que intentar augmentar la qualitat cultural del 
país i donar-la a conèixer fora del país. 

Cobla La Principal 
de la Bisbal

Des de la seva fundació, fa més de 40 anys, la 
Cobla Jovenívola de Sabadell ha dut a terme mi-
lers d’actuacions, entre aquestes ballades, con-
certs 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 Festi-
vals de Música Pau Casals. La formació per a la 
temporada 2021 és: Denis Rojo, Enric Sànchez, 
Xavier Ventosa, Marc Isan, Valentí Maymó, Juan 
Ramírez, Jaume Prat, Joan Ferrer, Joan Car-
les Castillejo, Josep Malonda i Ferran Puertas.

Cobla Jovenívola 
de Sabadell

Dijous 1 de juliol
21.30 h
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament i ASAC

Reserva d’entrades a:
www.auditoricastellar.cat

Dijous 15 i 29 de juliol

21.30 h
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament i ASAC

Reserva d’entrades a:
www.auditoricastellar.cat

Dijous 8 de juliol
21.30 h
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament i ASAC

Reserva d’entrades a:
www.auditoricastellar.cat

Un dels objectius d’aquesta cobla fundada el 
1975 sota la direcció del mestre Lluís Busca-
rons és divulgar i preservar el patrimoni mu-
sical gironí per a cobla, mentre que una de les 
característiques d’aquesta formació ha estat 
sempre tenir entre les seves files músics ex-
cepcionals que han ofert les seves millors inter-
pretacions com a solistes. A més dels aplecs i 
ballades habituals arreu de Catalunya, la cobla 
ha fet nombroses actuacions per tot Catalunya 
i França, i ha participat en festivals importants 
com el de Peralada, Marsella o Llívia.

Cobla Ciutat 
de Girona

Dijous 22 de juliol

21.30 h
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament i ASAC

Reserva d’entrades a:
www.auditoricastellar.cat
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Diumenge 4 de juliol
18.30 h
Auditori Municipal Miquel Pont

Documental: Les resilients

Versió original (català)
Any: 2019
Durada: 47 min
País: Catalunya - Espanya
Direcció: Cristina Madrid

Les resilients és un documental que mostra, 
a través de quatre bandes formades 
majoritàriament per dones, una part de 
l’escena musical feminista que està brotant 
en els darrers temps a Catalunya i a Espanya. 
Es tracta d’un retrat a través de la mirada de 
quatre exemples que formen part d’aquesta 
escena: el folk de Roba Estesa, el hip-hop de 
Tribade, el soul de The Sey Sisters i el jazz 
electrònic de Clara Peya. El film vol descobrir 
aquests nous brots culturals que donen 
resposta a la històrica absència de dones 
damunt dels escenaris. La nova música que 
brota com flors després d’un incendi.

Talent castellarenc

Un dels atractius del FemFestival 
serà la presència d’artistes locals 
que portaran a l’escenari de la plaça 
d’El Mirador les seves propostes 
musicals just abans dels concerts 
de Maria la Blanco, Mabel Flores, 
Judit Neddermann i Clara Gispert, 
els dies 3, 4, 10 i 11 de juliol. Seran, 
respectivament, Clara Sorolla i 
les seves cançons arrelades a les 
emocions, Elizabeth Taylor, amb el 
seu pop rock comercial, i les tres 
components femenines de Lòxias, 
la Júlia, l’Angèlica i la Núria, que 
encomanaran al públic les seves 
ganes de passar-ho bé. 

FemFestival vol fer visible el talent 
artístic femení i feminista, tant 
d’artistes ja consolidades com també 
de nous talents artístics locals, que 
gràcies a aquest esdeveniment 
tindran un espai de difusió.

El  projecte neix amb la voluntat 
de posar en relleu la presència de 
dones als escenaris, com cantants, 
compositores i instrumentistes, davant 
l’absència de paritat en la indústria 
musical. Aquesta desigualtat es posa 
en relleu en diversos estudis com 
l’Anuari de la Música 2020, editat pel 
grup Enderrock amb la col·laboració 
de l’ARC (Associació Professional de 
Representants, Promotors i Mànagers 
de Catalunya), segons el qual només 
un terç dels grups que van participar en 
els principals festivals catalans estaven 
liderats per dones.

Reserva d’entrades a:
www.auditoricastellar.cat
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Dissabte 3 de juliol
21.30 h
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament

Concert de Maria la Blanco

Maria la Blanco és una cantant, guitarrista i compositora amb estil 
d’influències musicals variades que transiten entre els ritmes llatins, 
la música mediterrània i el flamenc, amb pinzellades de bossa nova 
o funky. Amb una veu dolça i sensible, alhora que potent, les seves 
composicions tracten sobre històries quotidianes, i deixen també un 
espai per reivindicar temes socials com la diversitat o la igualtat. Ha 
compartit escenari i col·laboracions amb artistes com Las Migas o 
Maruja Limón. El seu primer disc és Cantautora (2020).

Diumenge 4 de juliol
21.00 h
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament

Concert de Mabel Flores

Després de la gran acollida del seu primer àlbum, Entre mujeres (2018), 
autoeditat, Mabel Flores ha publicat aquest any el primer disc d’estudi, 
Meraki, amb el qual presenta un nou directe amb arrels mediterrànies 
i sud-americanes, missatges propis de la cançó d’autor i pinzellades 
electro-urbanes. La posada en escena enèrgica i interactiva, recolzada 
per lletres fresques, crítiques i honestes, fan del seu xou un espectacle 
que vessa alegria, ritme i missatge, conduït per la naturalitat i l’humor 
entre cançons.

Dissabte 10 de juliol
21.30 h
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament

Concert de Judit Neddermann

Amb quatre discs publicats en solitari, Judit Neddermann és una 
de les cantants que trepitja amb força el panorama musical actual. 
Ha col·laborat amb molts artistes i projectes, com Alejandro Sanz, 
The Gramophone Allstars o Clara Peya, entre d’altres, i ha compartit 
escenari amb cantants com Jorge Drexler, Joan Manuel Serrat, Macaco, 
Txarango o Manu Guix. A més, ha participat en diverses produccions 
teatrals. Ara presenta el disc Aire (2021), onze temes detallistes i 
dinàmics interpretats per una veu cristal·lina i elàstica.

Diumenge 11 de juliol
21.00 h
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament

Concert de Clara Gispert

La veu de Clara Gispert és el fil conductor del seu primer projecte personal, un 
projecte fresc i sorprenent en què la música clàssica europea i la tradició del jazz, 
el blues i el country del segle XX s’enfronten a les possibilitats del hip-hop i el pop 
actuals. Les seves cançons parlen de les contradiccions, de la quotidianitat i de la 
dona com a força impulsora, creadora i protagonista de la seva pròpia història. El 
resultat és un espectacle amb composicions sòlides i atrevides que la Clara canta 
amb una gran soltesa estilística i una expressivitat colpidora.



06més concerts nits d’estiu\

Divendres 2 de juliol
20.00 h
Jardins del Palau Tolrà
Organització: cor de gòspel Di-versions

Concert del cor de gòspel Di-versions

Divendres 23 de juliol
19.00 h
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Hi col·labora: Orquestra Castellar

Informació sobre la compra d’entrades a www.facebook.com/marga.bargay.

Concert de Marga Bargay (M. Davis): 
‘Amy Winehouse Tribute’

El 23 de juliol del 2011, els informatius explicaven la tris-
ta notícia de la mort tràgica de la llegenda del new soul 
Amy Winehouse. El mateix dia del desè aniversari de la 
seva mort podreu veure un espectacle que us emociona-
rà: la història d’Amy Winehouse des de nena i fins que va 

morir. Escenes teatrals amb quatre actors introduiran les 
cançons, i a més comptarem amb l’actuació de l’especi-
alista en dansa urbana Joshua de Our Solution Site (Gim-
nàs de Castellar). La fusió de teatre, dansa i la veu de M. 
Davis creen el musical inoblidable Amy Winehouse Tribute.

Després d’un temps en què la pandèmia ha modificat 
l’activitat del grup, el cor de gòspel Di-versions, que 
compta amb una vintena de cantaires, oferirà la seva 
primera actuació des del Nadal del 2019. Ho farà amb 
un repertori de 10 temes: “Hallellujah”, “Summertime”, 
“Wade in the Water”, “Let me Live”, “I Will Follow Him”, 

“Hosanna”, I Feel Your Spirit”, “Silvy”, “It’s Anyhow” i 
“Hit The Road, Jack”. Tot, sota la direcció d’Anna Es-
quius i amb l’acompanyament al piano de Sergi Rodrí-
guez. Per assistir-hi, cal inscripció prèvia a l’a/e diver-
sions.gospelcor@gmail.com. 

Dissabte 24 de juliol
21.30 h
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament

Reserva d’entrades a:
www.auditoricastellar.cat

Concert de Guillem Roma.

Guillem Roma està d’estrena. El seu darrer disc, Kiribati, acaba de sortir del forn. 
Un nou treball que arriba amb una energia renovada, fresca i amb piles carregades 
després de recollir èxits amb l’última gira malgrat la Covid. Una evolució per refor-
çar una música compromesa, poètica i fresca que sempre ha caracteritzat les can-
çons de l’artista osonenc. Un grapat de cançons noves que auguren bona energia 
per tots costats i que esperen ser escoltades enmig d’una posada en escena elegant 
i cuidada fins a l’últim detall, amb músics amb talent i de primera línia.

Diumenge 25 de juliol
21.00 h
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament

Reserva d’entrades a:
www.auditoricastellar.cat

Concert de Ginestà
Ginestà és una banda encapçalada per Júlia i Pau Serrasolsas, dos germans an-
dreuencs que narren la quotidianitat i els seus ideals mitjançant la música pop, 
la cançó protesta i el folk català. Amb el seu disc Ginestà van obtenir el Premi 
Enderrock 2020 per votació popular al millor disc de cançó d’autor del 2019. 
Musicalment, s’han endinsat en els beats i els loops electrònics buscant un so 
contemporani però mantenint l’essència pop folk de les seves cançons, sense 
estridències, i amb unes lletres costumistes i reivindicatives.
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Divendres 9 de juliol
En Peyu

Al llarg de més de 10 anys de teatre, combinats amb les seves 
aparicions en ràdio i televisió, En Peyu han anat definint un segell 
propi. Tothom l’identifica amb un estil i una manera de fer que 
s’han acabat convertint en la seva marca: l’aposta per descol-
locar el públic.

Dimecres 7 de juliol

Lectura poètica 
de Joan Arús
Recitació de poesies del poeta cas-
tellarenc Joan Arús, a càrrec de la 
secció literària del Centre d’Estudis 
de Castellar - Arxiu d’Història, inte-
grada actualment per Antoni Seguí, 
Natàlia Cerezo, M. Àngels Alfonso, 
Jesús Gómez i Joan Sellent. 

Divendres 16 de juliol
Pepi Labrador

Des de petita tenia clar que la seva passió era la comèdia. L’any 
2010, als 49 anys, va decidir dedicar-s’hi professionalment. Tenia 
clar que ni l’edat ni el fet de ser dona eren inconvenients per en-
dinsar-se en aquest món.

Dimecres 14 de juliol

El passat vitivinícola 
de Castellar
Una proposta a càrrec de l’arqueò-
leg Oriol Vicente en què es tractarà 
la vinya i la seva importància a Cas-
tellar, i que inclourà un tast de vins 
de les varietats tradicionals: picapoll 
i pansa rosada. 

Divendres 23 de juliol
Miguel Ángel Marín

Monologuista des de l’any 2004, Miguel Ángel Marín diu que es 
dedica a això de fer riure i que no ho fa del tot malament. Més de 
15 anys d’experiència i 16 hores de text avalen la seva trajectòria 
professional, de la qual confessa sentir-se orgullós.

Dimecres 21 de juliol

Les bruixes de Castellar
Violant Carnera, Jerònima Omet 
(Muntada, de casada) i Eulàlia Olive-
res, van ser processades per bruixe-
ria i, dues d’elles, penjades, l’any 1619. 
L’acte inclourà una contextualització 
a càrrec de la historiadora Gemma 
Perich i la lectura dramatitzada de 
l’espectacle Jutjades per ser dones 
(adaptació de Judit Avellaneda). Amb 
la col·laboració de l’ETC.

Divendres 30 de juliol
Eva Cabezas

Eva Cabezas ha experimentat amb tot tipus de disciplines al llarg 
de la seva carrera, com ara el clown, la improvisació o els monò-
legs, fins que es va professionalitzar en la comèdia. També és gui-
onista i col·laboradora de programes de televisió i de ràdio.

Divendres: 
La nit del riure

Divendres 9, 16, 23 i 30 de juliol

21.30 h
Pl. d’El Mirador
Organització: Castellar Jove i Ajuntament
Hi col·labora: Diverevent

Reserva d’entrades a:
www.auditoricastellar.cat

Dimecres: 

Vespres amb 
Història
Dimecres 7, 14 i 21 de juliol

19.30 h
Centre d’Estudis de 
Castellar del Vallès - Arxiu d’Història
Organització: Centre d’Estudis de Castellar 
del Vallès - Arxiu d’Història

Places limitades
Inscripcions: 
http://centreestudiscastellar.cat/
Taquilla inversa
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Festa Major de 
Can Font - 
Ca n’Avellaneda
Dies 16, 17 i 18 de juliol
Can Font - Ca n’Avellaneda

Organització: Associació de Veïns Can Font - 
Ca n’Avellaneda
Hi col·labora: Penya Arlequinada
Hi haurà control d’accés

Divendres 16 de juliol

20.00 h – Penya Arlequinada
Inici de Festa Major amb el 
“chupinazo”

21.30 h – Pistes de tennis 
de la Penya Arlequinada
Lectura del pregó de Festa Major, 
a càrrec de Montse Beltran

21.45 h – Pistes de tennis de la 
Penya Arlequinada
6a gala “Tu vecino me suena”
Vine i interpreta en solitari o 
en grup el teu cantant preferit 
fent playback
Premis a la categoria d’adult, cate-
goria infantil i millor caracterització
Inscripcions dilluns i dimecres al 
local de l’AV (c. Nostra Sra. De 
la Salut, 2) o al tel. 646 98 06 08 
(Pere Sánchez)
Reserva la teva cadira com a públic 
al tel. 677 55 66 80 (Noé Porras)

00.30 h – Pistes de tennis 
de la Penya Arlequinada
Sessió “remember” 
amb DJ Humberto

Dissabte 17 de juliol

10.30 h – C. Can Torrelles 
(antic camp de futbol)
Matinal de zumba amb la instruc-
tora Desna Naretto
Acabarem plens de colors!

11.30 h – C. Can Torrelles 
(antic camp de futbol)
Festa Holi
Venda de pols i tiquets a partir de 
les 10.30 h al mateix espai (preu: 
1 €/paquet de pols)

16.00 h – Penya Arlequinada
Campionat de botifarra i mahjong 
Inscripcions al tel. 677 55 66 80 
(Noé Porras)

16.30 h – Camp de futbol 
de la Penya Arlequinada
Olimpíades de Festa Major: 
vermells contra blaus

21.30 h – Bar Restaurant 
de la Penya Arlequinada
Sopar de Festa Major
Compra de tiquets al bar restaurant 
de la Penya Arlequinada (tel. 93 714 
89 54). Data límit: 13 de juliol

D’11.00 a 13.00 h – Penya Arle-
quinada
Concurs de petanca
Inscripcions al tel. 677 55 66 80 
(Noé Porras)

14.00 h – Bar restaurant 
de la Penya Arlequinada
Dinar de Festa Major: “La paella 
del senyorito”
Preu: 17 € (amanida + paella + be-
guda + postres + cafè)
Data límit de recollida de tiquets: 
13 de juliol

16.00 h – Terrassa de 
la Penya Arlequinada
Pintacares per a tots els nens i 
nenes, a càrrec de Cristina Garcia

16.30 h – Terrassa de 
la Penya Arlequinada
Canta jocs per als més petits i 
TikTok per als més grans, a càr-
rec d’Isabel Valero

17.00 h – Terrassa de l
a Penya Arlequinada
Espectacle de màgia a 
càrrec del Magicury
Reserva de cadira al tel. 
677 55 66 80 (Noé Porras)

37a Revetlla de 
Sant Jaume

Divendres 23 de juliol 
22.00 h
Havaneres amb Mar Endins
A la mitja part hi haurà 
cremat de rom

23 i 24 de juliol 
C. de Sant Jaume
Organització: Agrupació de Veïns del Pla
Per l’aplicació de la normativa Covid-19 cal fer reserva 
prèvia de seient en tots els espectacles

23.45 h – Pistes de tennis de la 
Penya Arlequinada
Ball de fanalet

00.00 h – Pistes de tennis de la 
Penya Arlequinada
Actuació del Grupo Remember
Aforament controlat. Reserva la 
teva cadira com a públic al tel. 615 
38 42 56 (Roser Gabarró)

Diumenge 18 de juliol

10.00 h – Bar restaurant 
de la Penya Arlequinada
Xocolatada amb xurros
Es recomana reserva de 
taula (màxim 10 persones) 
al tel. 93 714 89 54

De 10.00 a 13.00 h – Piscina 
de Penya Sport
Inflable d’aigua

10.45 h – Camp de futbol de la 
Penya Arlequinada
Classe de ioga a càrrec de 
Melody González

18.30 h – Terrassa de 
la Penya Arlequinada
Mostra de zumba a càrrec de 
Desna Naretoo i les seves alumnes

19.00 h – Terrassa de 
la Penya Arlequinada
Havaneres amb el grup Montjuïc, 
i rom cremat

20.00 h – Terrassa de 
la Penya Arlequinada
Flashmob a càrrec de Desna Na-
retto i Isabel Valero

20.00 h – Terrassa de 
la Penya Arlequinada
Traca de fi de festes

Dissabte 24 de juliol

18.00 h
Espectacle: El Petit Circ de 
Mesieu Moustache, 
a càrrec de Pessic de Circ

23.00 h
Ball de revetlla amb 
Remember Music Show


