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Setmanari d’informació local

L’acte institucional 
de la Diada es trasllada 
a la plaça Catalunya

Entrevista al Gran 
Wyoming, pregoner 
de la Festa Major

POLÍTICA | P06 CULTURA | P18

Daniela Gaitán, una de les petites representants de Colònies i Esplai Xiribec, mostra la Medalla de la Vila atorgada ahir en el pròleg de la Festa Major 2017. || q. pascual

Felicitats Xiribecs!
MEDALLA DE LA VILA | P04
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el tema de la setmanaInici de curs

L’Escola Municipal d’Adults de 
Castellar del Vallès ha anunci-
at que la seva oferta formativa 
s’ampliarà el curs 2017-2018 amb 
un curs de quart nivell d’anglès. 
Així, l’oferta d’estudis relatius als 
ensenyaments d’anglès inclourà 
el curs vinent els Nivells I, II, III 
(aquest últim equivalència MECR 
A2.2) i IV, tant en horari de matí 
com de tarda, de manera que la 
ciutadania de Castellar tindrà una 
opció més a l’hora de formar-se 
per aconseguir les seves fites, 
tant professionals com personals.
L’Escola Municipal d’Adults va 
obrir dilluns el període d’inscripci-
ons a la seva oferta formativa, que 
a més dels cursos d’anglès ofereix 
també ensenyaments del nivell B1 
de català. A més, el centre també 
impartirà formació instrumental 
de primer, segon i tercer nivell, 
Graduat d’Educació Secundària 
(GES), preparació per a les pro-
ves d’accés als Cicles Formatius 
de Grau Mitjà o Superior, prepa-
ració per a les proves d’accés a la 
Universitat de majors de 25 anys 
i de 45 anys, un curs per a nou-
vinguts, un curs de necessitats 
educatives especials i un taller 
de literatura.

D’altra banda, cal recordar 
que l’Escola d’Adults és centre de 
suport de l’Institut Obert de Ca-
talunya, fet que permet que els 
alumnes que volen aconseguir 
el Graduat d’Educació Secun-
dària obligatòria a distància pu-
guin resoldre dubtes i problemes 
a través del centre castellarenc.
Les inscripcions es podran for-
malitzar al mateix centre (c. dels 
Pedrissos, 9) de dilluns a diven-
dres de 9 a 12.30 hores i de 18.30 
a 21.30 hores.

L’escola ha programat una 
xerrada informativa sobre la seva 
oferta formativa dijous 14 de se-
tembre, de 18 a 20 hores, a la Sala 
d’Actes d’El Mirador. || redacció

Quart nivell 
d’anglès al matí 
i a la tarda

EsCola aDults | OFERTAEDuCaCió | CURs 2017-2018

Uns 4.100 alumnes iniciaran el prò-
xim dimecres el curs escolar a Cata-
lunya, un dia després que la resta de 
Catalunya perquè dimarts 12 caste-
llar celebra la seva Festa Major.   de 
tota manera, la xifra total d’alumnes 
pot variar una mica  perquè “s’han 
d’adjuntar les noves incorporaci-
ons de sol·licituds que han arribat 
durant l’estiu”, constata la regi-
dora d’Educació, M. Antònia Puig.

El curs s’inicia amb una dava-
llada de l’alumnat de 3 anys.  Això 
ha provocat que l’escola El Sol i la 
Lluna perdi un grup de P-3 mentre 
que, en canvi, l’escola Bonavista 
sumi un segon grup de cinquè. De 
cara a propers cursos, Puig sosté  
que els grups continuaran igual 
“però sempre dependrà de les va-
riacions que es produeixin en la 
població escolar”.

La regidora d’Educació de Cas-
tellarha subratllat que, després de 
parlar amb direccions dels centres 
educatius i el propi Departament 
d’Ensenyament, “es respira una 
certa recuperació pel que fa als 
rescursos i al professorat”. A l’oc-
tubre es donarà continuïtat al pla 
d’impuls de la llengua anglesa, que 
al curs passat ja es va iniciar amb 
sis auxiliars de conversa. El pla té 
per objectiu promoure l’ús de l’an-
glès entre els infants de la vila a tra-
vés de diferents iniciatives. La regi-
dora d’Educació ha afirmat que “la 
valoració general  va ser positi-
va, i ara el projecte està en pro-
cès d’adjudicació”.

obres d’adequació al mestre pla

El Departament d’Ensenyament 
ha fet obres d’adequació al col·legi 
Mestre Pla, que des del curs 2015-
2016 és un centre annex de l’Insti-
tut Castellar. El centre acollirà des 
d’aquest curs tots els cursos de 1er 

Més de 4.000 alumnes a classe
L’escola El sol i la Lluna perd un grup de P-3 i el Bonavista incorpora un grup de cinquè

  Jordi Rius

EBM El CoRal

Canvi de coberta

L’Ajuntament de Castellar del Vallès 
va finalitzar la setmana passada les 
obres de substitució de la coberta 
de l’Escola Bressol Municipal El 
Coral, uns treballs que s’han dut a 
terme durant els mesos d’estiu.
L’actuació ha tingut un cost de 
107.000 euros i ha consistit en 
la retirada de les plaques de 
fibrociment que hi havia i en la 
col·locació d’un panell amb aïllament 
tèrmic. A més, s’ha donat a la coberta 
un acabat amb teula ceràmica. 
D’altra banda, al mateix centre s’ha 
canviat el cel ras de les aules.
Aquests treball s’emmarquen en 
un pla de millora dels equipaments 
escolars de la vila per al període 
2017-2019, que preveu una inversió 
total de 650.000 euros distribuïts en 
diverses intervencions. També s’han 
reformat els lavabos de l’escola 
Bonavista, amb una actuació 
valorada en 40.000 euros. El 
període 2018-2019 s’executaran 
una vintena d’intervencions per 
un valor total de 500.000 euros 
a totes les escoles d’infantil i 
primària i als edificis municipals 
de l’Escola Municipal d’Adults, 
l’Escola Municipal de Música i la 
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres. 

d’ESO de l’Institut Castellar. Per 
això, la Generalitat ha fet actua-
cions per adequar els espais a les 
noves necessitats.

 L’Institut Castellar oferirà 
el primer curs el cicle formatiu de 
grau superior de paisatgisme i medi 
rural. D’aquesta manera, es tanca el 
cicle d’estudis de la família agrària 
que s’afegeix als dos graus mitjans 
de jardineria i floristeria i de pro-

ducció agroecològica que ja oferia.
El nou cicle superior s’imparti-

rà, com els altres dos, a la nau muni-
cipal situada al carrer Anoia, al polí-
gon industrial del Pla de la Bruguera, 
que va ser objecte de remodelacions 
el curs passat. De fet, l’Institut Cas-
tellar serà l’únic centre del Vallès 
Occidental que ofereix aquests tres 
cicles formatius. La nova oferta for-
mativa de paisatgisme i medi rural 

es distribueix en dos cursos acadè-
mics i té una durada total de 2.000 
hores, de les quals 1.617 són lectives 
i 383 corresponen a les pràctiques 
en un centre de treball. 

De moment hi ha 15 persones 
inscrites en aquest nou grau supe-
rior de paisatgisme i medi rural, en-
cara que el nombre total d’alumnes 
pot incrementar-se en les properes 
setmanes.  
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900 900 120 
Telèfon gratuït i confidencial 
d’atenció a dones en situació 
de violència masclista

NO ÉS NO
PROU AGRESSIONS · FM17 · CASTELLAR DEL VALLÈS

Itineraris de natura

Vindràs?

Informació i inscripcions: 
regidoria de programes 
socials (c. portugal, 2d,  
93 714 40 40), de 9 a 14 h
Preu: 2 €/sortida. inclou 
transport i assegurança. 
places limitades 
Organització:ajuntament 
de castellar del Vallès

Vine i
camina
Dj. 21 de setembre
Collserola
itinerari de 8 km
i dificultat baixa
desplaçament en autobús

Dj. 19 d’octubre
Les Arenes
itinerari de 8 km i 
dificultat alta

Dj. 9 de novembre
Parc de l’Agulla de Manresa
itinerari de 8 km 
i dificultat baixa

Temporada 2017-2018

Sortida: 9 h
Arribada: 14 h
Lloc: vestíbul de 
l’Auditori Municipal 
Miquel Pont

Medalla als valors educatius d’un esplai
L’Ajuntament va fer el 
lliurament de la Medalla 
de la Vila a Colònies i 
Esplais Xiribec que ha 
fet aquest 2017 50 anys

El lliurament de la Medalla de la Vila és un dels 
moments més emotius de la Festa Major, una 
mena d’aperitiu que reforça els vincles entre 
ciutadania i teixit social abans de donar el tret 
de sortida a la gresca dels propers quatre dies. 
Aquest any, la medalla ha recaigut en Colòni-
es i Esplais Xiribec que tot just commemora 
aquest 2017 mig segle de vida amb voluntat 
de “seguir sent”, com va expressar Gener 
Martí, un dels promotors de l’entitat davant 
dels nombrosos assistents a l’acte.

Fent memòria dels 50 anys de l’entitat, 
Martí va assenyalar que Colònies i Esplai Xi-
ribec han contribuït a fer teixit associatiu a 
la nostra vila “amb la participació dels in-
fants, amb la continuïtat generacional, amb 
la confiança de no pas pocs pares i mares, 
amb la referència permament a uns valors”.  
A més va recordar que a l’esplai com a filoso-
fia centren la seva atenció “a les necessitats 
educatives dels infants, aplicant la decla-
ració universal dels drets dels infants”.

El responsable de l’entitat també va su-
bratllar que aquests 50 anys no suposen ni 
molt menys un punt i final. “Co ntinuarem 
amb el relleu que necessàriament s’hau-
rà d’anar passant, conscients que la cursa 
realitzada l’han de continuar d’altres”. En 
aquest sentit, Martí va admetre que “ha arri-
bat el temps de fer un pas al costat”. 

A l’acte es van llegir  escrits de felicitació 

 J.G.

Representants de 

Colònies i Esplai 

Xiribec amb els i 

les portaveus dels 

grups municipals. 
|| q. pascual

i reconeixement del Bisbe de Terrassa, José 
Ángel Saiz Meneses, i del president del Mo-
viment de Centres d’Esplais Cristians Cata-
lans, Xaver Nus.  Com va assenyalar el propi 
Gener Martí, l’entitat també promou els 
valors de l’humanisme de tradició cristi-
ana. En la seva intervenció, l’alcalde, Ig-
nasi Giménez, va subratllar “l’associa-
ció que avui guardonem va ser de les 

Ha fet aquest 
any Colònies i 
Esplai Xiribec

aNYs

50
pioneres” en el món dels esplais. “I ho 
va ser en un moment en què els infants 
i joves no disposaven de massa alter-
natives de lleure”, va matisar Giménez.  

pioners

L’alcalde va posar en valor la tasca edu-
cativa de l’entitat: “Durant aquests 50 
anys, Colònies i Esplai Xiribec ha estat 

una escola de vida, una escola de va-
lors per a moltes generacions de cas-
tellarencs i castellarenques”. A més, 
va afegir que “Colònies i Esplai Xiribec 
ha preservat des de sempre unes con-
viccions educatives que, malaurada-
ment, no sempre són presents avui”.  
De fet, Giménez va fer una lloa al paper 
educatiu dels esplais. 

festa major entitats
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Cal Gorina contra el sexisme

Enguany, Cal Gorina posarà el focus 
de la celebració de la Festa Major en 
aconseguir “una festa digna per a 
tothom”, una festa lliure d’agressi-
ons sexistes, segons ha explicat el di-
namitzador de l’entitat, Carlos Múrcia. 

Per tal de fer-ho possible, des de 
Cal Gorina han posat en marxa una 
campanya de sensibilització en què 
han elaborat samarretes, gots i car-
tells que penjaran en alguns punts de 
la vila. En aquests cartells, per exem-
ple, es presenten algunes de les casu-
ístiques que poden ser considerades 
agressions sexistes o sexuals com ara 
afalacs no desitjats, invasió de l’espai, 
mirades o peticions persistents, inti-
midació, persecucions, abusos verbals 
o tocaments, entre d’altres.   

D’altra banda, l’entitat ha ela-
borat un protocol d’actuació en cas 
d’agressió sexista, un protocol que im-
pulsa Cal Gorina amb la col·laboració 
de l’Assemblea Llibertària de Caste-
llar. Aquest full de ruta, que es va pre-
sentar dijous passat al local de l’enti-

L’entitat ha elaborat un protocol d’actuació en cas d’agressió sexista 
i instal·larà un ‘punt lila’ d’atenció durant la celebració de la Festa Major

  Rocío Gómez tat, consta de tres eixos vertebradors: 
la formació,  la prevenció i l’actuació. 
Segons ha detallat Múrcia, totes les 
persones implicades en l’organitza-
ció de les activitats de Festa Major de 
Cal Gorina, sobretot les que estaran 
en tasques d’atenció al públic, rebran 
unes sessions formatives sobre el pro-
tocol d’actuació. A més, s’instal·larà un 
‘punt lila’ d’atenció per a les persones 
que hagin patit una agressió sexista.  

La campanya també inclourà 
falques per promoure una festa lliu-
re d’agressions sexistes que s’eme-
tran a través de la megafonia de Cal 
Gorina i també sonaran abans i des-
prés de les actuacions musicals pre-
vistes per l’entitat.

Finalment, Cal Gorina i l’Assem-
blea Llibertarà han elaborat la ruta au-
toguiada “Dones i espai públic. Agres-
sions masclistes als nostres carrers”. 
El  recorregut passa per diferents 
punts sensibles de la vila on els par-
ticipants trobaran diversos panells 
amb un codi QR que els enllaçarà amb 
un àudio en què s’explica i es convida 
l’oient a reflexionar sobre algunes si-
tuacions d’abús i agressió sexista.   

Cal GoRiNa | IGUALTAT aJuNtaMENt | CAMPAnyA

3.000 polseres amb el lema 
“Prou agressions. No és no”

L’Ajuntament de Castellar del Va-
llès ha impulsat un any més, en el 
marc de la Festa Major de la vila, 
la campanya contra el sexisme 
“Prou agressions. No és no”. 

El consistori porta a terme 
aquesta campanya per segon any 
consecutiu, amb l’objectiu de pro-
moure una festa sense agressi-
ons sexistes, ja siguin verbals o 
físiques, i basada en el respecte. 
Amb aquesta campanya es pre-
tén posar en evidència que cap 
agressió sexual no és justificable, 
i que cap situació no és atenuant 
de conductes agressives, ofensi-
ves o abusives. 

A més, s’anima la ciutadania 
a cridar l’atenció a possibles au-
tors d’aquestes agressions i a de-
nunciar-los a les autoritats, per 
tal d’aconseguir una festa major 
sense masclisme, racisme, xeno-
fòbia i altres formes d’intolerància

Enguany, s’han imprès 75 
cartells amb el lema de la cam-
panya, que seran visibles a dife-

rents llocs del municipi durant els 
propers dies. 

polseres per la igualtat

Com a novetat respecte l’any passat, 
també s’han confeccionat 3.000 pol-
seres amb el lema “Prou agressions. 
No és no”, que es distribuiran a di-
ferents escenaris estratègics de la 
Festa Major, com ara el Punt d’In-
formació (al vestíbul de l’Auditori, 
obert els matins de dissabte, diu-
menge i dilluns de 12 a 13.30 hores, 
i les tardes de divendres, dissabte i 
diumenge de 19 a 21 hores), el Corre-
lokals de divendres o les nits de Vi-
labarrakes al polígon industrial Pla 
de la Bruguera.

Cal recordar que, en cas que 
alguna persona pateixi o presenciï 
una agressió sexista, es pot adreçar 
a qualsevol cos de seguretat i servei 
sanitari. També es pot trucar al nú-
mero de telèfon 900 900 120, habili-
tat per la Generalitat de Catalunya 
per a aquests casos, que està actiu 
les 24 hores.  || redacció

Per segon any consecutiu, l’Ajuntament impulsa  
una campanya antisexista per Festa Major

+ Cal GoRiNa

Campanya de socis

La Festa Major també representarà 
per a l’entitat el tret de sortida d’una 
campanya de captació de simpatit-
zants, socis i supersocis. Després 
de sis anys de vida, l’entitat cerca 
aconseguir més socis perquè “Cal 
Gorina es gestioni per ella mateixa, 
per construir un projecte conjunt”.  
A hores d’ara, Cal Gorina es finança 
a través dels col·lectius que s’hi han 
instal·lat: PAH, Assemblea Llibertària, 
les cooperatives El Farcell i Re-Vaixella, 
i Decidim Castellar.  Durant la Festa 
Major, s’instal·laran tres carnets 
gegants de soci a diferents punts de 
Castellar. Els vilatans que es foto-
grafïin amb el carnet i pengin la foto 
a les xarxes socials citant #SomCal-
Gorina i @calgorina,  participaran 
en el sorteig d’un premi d’un any de 
superpersoci, dos premis d’un any de 
soci gratuït i 15 entrades gratuïtes per 
a la projecció del Documental del Mes.     

festa major
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TEATRE, 
MÚSICA 
I CINEMAwww.auditoricastellar.cat

properament
Programació estable Venda d’entrades

11 de setembre

Enguany, el canvi d’ubicació de l’acte 
institucional de la Diada a la plaça Ca-
talunya ha fet que diversos partits po-
lítics de l’oposició i entitats indepen-
dentistes, s’hagin replantejat la seva 
participació en la celebració. Així ho 
van explicar les entitats ANC i CAL, 
i les formacions PDECat, ERC i De-
cidim en una roda de premsa dime-
cres passat. Segons la coordinadora 
local de l’ANC, Trini Pérez, tant l’As-
semblea com els partits de l’oposició 
al consistori, i la CAL, van mantenir 
diverses trobades amb els represen-
tants municipals per tal d’arribar a un 
acord i sumar-se a l’acte institucional. 

Diada de Catalunya per partida doble a la vila
AnC i PDECat confirmen que assistiran a l’acte institucional de l’11-s que tindrà lloc a  la plaça Catalunya 

  Rocío Gómez 

DiaDa | FORCEs sOBIRAnIsTEs

En aquest sentit, la petició principal 
era que l’Ajuntament es comprome-
tés a “no posar impediments al refe-
rèndum, cedir els locals i posar-se a 
disposició d’allò que demani la Ge-
neralitat”, un compromís que segons 
Pérez, volien que es fes públic en el 
discurs institucional de l’Alcalde que 
tindrà lloc durant l’acte de l’Onze de 
Setembre.

Tot i que els partits de l’oposició 
han manifestat les seves discrepàn-
cies quant al contingut del discurs, 
“que no ha estat consensuat”- ha dit 
el regidor d’ERC, Josep Maria Calaf-,  
PDECat i ANC han confirmat que sí 
participaran en l’acte institucional.  
Tot plegat perquè consideren que el 
govern local “ha cobert els acords 

que s’havien pactat” ha apuntat la 
regidora de PDECat, Bea Garcia, de 
no posar obstacles a la celebració de 
la consulta sobiranista de l’1-O. 

Tanmateix, tant ERC com Deci-
dim han apuntat que han d’acabar de 
valorar  si es sumaran a l’acte institu-
cional. “Si l’ANC està d’acord amb el 
discurs, ho valorem positivament 
però no ens convenç que sigui un 
acte tan tancat”, ha puntualitzat Xavi 
Alavedra, regidor de Decidim.

Finalment, la CAL ha anunciat 
que no participarà a l’acte de la plaça 
Catalunya però sí a la tradicional ofre-
na independentista al carrer de les Ro-
ques a les 10 hores, un acte que també 
comptarà amb l’asssistència de l’ANC, 
ERC, PDECat i Decidim.  

Una de les novetats d’enguany 
és el canvi d’ubicació de la ce-
lebració de l’acte institucional 
amb motiu de la Diada Nacio-
nal de Catalunya. Després de 
molts anys de fer-ho al carrer de 
les Roques, davant de Cal Targa 
-on el president Companys hi va 
passar alguns estius-  l’acte es 
trasllada a la plaça Catalunya 
just al davant de la gran senyera 
de 2x3 metres, que oneja a nou 
metres d’alçada. “Fa uns anys 
que veiem que calia donar-li 
un canvi a la festa i donar-li un 
nou impuls”, constata el regidor 
de Cultura, Aleix Canalís. “Des-
prés de consultar-ho amb els 
diferents grups, vam decidir 
optar per aquest canvi d’ubi-
cació”, afegeix Canalís. 

El canvi d’ubicació també 
comportarà alguns canvis en 
el disseny de l’acte. Així, la viol-
loncelista Laia Rocavert toca-
rà ‘El cant dels segadors’ estarà 
acompanyat per alumnes de l’es-
cola Artcàdia. A més, “hi haurà 
una entitat del poble, la Socie-
tat Castellarenca, com a repre-
sentació de la societat civil or-

Canvi de format a l’acte 
institucional de l’11-S

Representants de PDECat, Decidim, ERC, aNC i Cal, dimecres passat || cedida

DiaDa | PLAçA CATALUnyA

L’ANC de Castellar ha omplert 9 dels 
10 autobusos que preveu que surtin des 
de la vila per a la propera manifestació 
sobiranista de la Diada de Catalunya. 
Segons l’organització, de moment prop 
de 500 castellarencs es mobilitzaran 
amb la secció local de l’ANC el proper 
11 de setembre. “Enguany es nota més 
moviment, més participació que al-
tres anys. Es nota que estem a prop 
del referèndum. Estem il·lusionats 
i amb molt d’optimisme. Esperem 
omplir els 10 autobusos que hem 
preparat. A més, hi ha molta gent 
que va per lliure a la manifestació”, 
explica Trini Pérez, coordinadora de 
l’ANC de Castellar. 

La comitiva castellarenca estarà 
al tram 110, a la zona dels Jardinets de 
Passeig de Gràcia. “Farem una creu, 
un símbol de ‘+’. Tots haurem d’anar 
a la manifestació lluint una de les sa-
marretes que hem portat en les dar-

L’AnC omplirà 10 busos per  a 
la manifestació de Barcelona
La comitiva castellarenca ocuparà el tram 110 a la manifestació de l’11-s

aNC | MAnIFEsTACIó 11-s

reres cinc manifestacions de l’11-S. 
A partir de les cinc de la tarda, i un 
cop els voluntaris passin per sobre 
nostre una lona, ens haurem de can-
viar ràpidament per posar-nos una 
samarreta groga que porta inscrit 
en diversos idiomes la paraula ‘sí’”, 
afegeix Pérez. 

Quant a les mesures de segu-
retat per a la mobilització a Barcelo-
na, la coordinadora explica que mal-
grat la proximitat amb l’atemptat de 
la Rambla, des de l’organització  i els 
cossos de seguretat, no els han infor-
mat de cap mesura de seguretat ex-
cepcional. D’altra banda, els tiquets 
d’autobús de l’ANC, que tenen un preu 
de 10 euros, es poden comprar al local 
provisional de l’entitat al carrer Sala 
Boadella, 1, o bé contactant amb els 
voluntaris de l’assemblea de la vila. 
Al local de l’Assemblea també es po-
dran comprar les samarretes per a 
la Diada. Els autobusos sortiran de 
Castellar en direcció a Barcelona a 
les 14 hores des de la Ronda Ponent.

més actes per festa major 
Amb tot, la mobilització de la Diada 
de l’11 de Setembre no serà l’únic 
acte que durà a terme l’ANC de Cas-
tellar per escalfar motors abans del 
l’1 d’octubre.

Així, aquest divendres 8 de se-
tembre, a les 20.15h els membres de 
l’ANC es concentraran a l’Espai Tolrà 
per fer una marxa fins a la plaça d’El 
Mirador amb un domàs del ‘sí’ pen-
jat a cadascuna de les esquenes dels 
participants de la mateixa. L’acte, que 
és obert a tothom, pretén culminar 
a les 21.15h a la plaça d’El Mirador, a 
la mateixa hora en què arrencarà el 
pregó de Festa Major amb El Gran 
Wyoming. Després del pregó, tin-
drà lloc la inauguració del nou local 
de l’ANC al carrer Sala Boadella, 1.  

L’endemà, dissabte 9, l’entitat 
organitzarà diversos actes a la plaça 
Catalunya entre les 18h i les 21h com 
un concurs de titius, un recital de 
poemes i altres activitats per a tota 
la família.  

 R.G.

ganitzada, que farà l’ofrena floral”. 
La portaveu del grup municipal del 
PDeCAT, Bea Garcia, veu amb bons 
ulls implicar una entitat de la vila a 
l’acte “amb la intenció que altres 
anys s’hi pugui sumar alguna altra 
i que es puguin afegir moltes més”, 
ha subratllat, ja que a Castellar “no 
hi ha tradició que les entitats facin 
ofrenes florals”.  ||redacció

al peu de la senyera de la plaça Catalu-

nya es farà l’acte institucional. || j.r.
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comerç i economia

L’activitat es farà als 
carrers sala Boadella, 
Hospital i Montcada 
i algunes botigues 
del carrer Major

La fira Street Market & Gothic Tolrà 
omplirà de paradetes de tot tipus 
els carrers Sala Boadella, Hospi-
tal i Montcada, el diumenge 10 de 
setembre. Es tracta d’una activi-
tat del programa de la Festa Major 
de Castellar, organitzada per l’As-
sociació de Comerciants (Comerç 
Castellar) amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. Aquest mercat de co-
merç instal·lat al carrer obrirà a les 
10:30 del matí i fins a les 21 hores. A 
més a més, algunes de les botigues 
del carrer Major també tindran les 
seves portes obertes.

La novetat d’aquest any és que 
l’esdeveniment afegeix al seu nom 
“& Gothic Tolrà”, ja que la fira inte-
grarà alguns elements de la família 
Tolrà, important al municipi, tant 

Castellar del Vallès torna de les va-
cances d’estiu amb un lleu repunt 
de l’atur durant el mes d’agost. Con-
cretament, el mes passat 49 perso-
nes van perdre la seva feina, per la 
qual cosa a hores d’ara la xifra de 
desocupats a la vila s’enfila fins les 
1.177 persones. 

Aquesta dada trenca la ten-
dència positiva de creació de feina 
que s’havia consolidat en els darre-
res mesos a la vila. En termes gene-
rals, el Vallès Occidental ha seguit 
la mateixa tendència que Castellar. 
Així, la comarca compta amb 53.448 
vallesans inscrits al Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya, 2.121 més que l’agost 
passat. Així, per exemple, Sabadell 
va tancar el mes amb 13.168 aturats, 
573 més que el mes anterior. A Ter-
rassa, el nombre d’inscrits al SOC és 
de 15.032, 487 més que al juliol.

D’altra banda, Catalunya ha re-
gistrat un augment de l’atur registrat 
de 10.072 persones el mes d’agost 
(+2,6%), el que deixa el nombre de 
persones en atur en 397.385. En ter-
mes interanuals, la baixada de l’atur 
registrat a Catalunya és de 48.055 
persones (-10,8%).  || redacció

Una fira ambientada en la família Tolrà Lleu repunt de 
l’atur durant el 
mes d’agost

stREEt MaRkEt  | 10 DE sETEMBRE atuR | AGOsT

una imatge de l’street Market de l’any passat.  || ajuntament

pel que fa al patrimoni com per la 
seva dedicació a la indústria tèxtil. 
En aquesta línia, hi haurà un espai 
ambientat en la família i el tèxtil, i 
els visitants a les parades de la fira 
podran obtenir per les seves com-
pres un tiquet que valdrà per una 
visita guiada i gratuïta a l’església 

de Sant Esteve d’estil neogòtic (la 
construcció de la qual va ser impul-
sada per la família Tolrà) i a la crip-
ta de la família, el mateix diumenge 
10 de setembre. A la carpa de l’As-
sociació de Comerciants podran re-
collir una targeta en la qual hauran 
d’aconseguir posar-hi 3 segells de 3 

parades diferents. Una vegada els 
hagin omplert, hauran de tornar a 
la carpa de Comerç Castellar i bes-
canviar la targeta per una entrada 
per dues persones. Únicament els 
40 primers aconseguiran l’entrada 
per la visita.

A la fira, hi haurà més d’una 
trentena de parades ubicades entre 
els carrers Sala Boadella, Hospital i 
Montcada, que oferiran als visitants 
diferents tipus de productes. S’hi 
podrà trobar des de roba, comple-
ments i calçat, passant pels llibres, 
la informàtica i la robòtica, la pintu-
ra, la música i arts escèniques i l’ar-
tesania, comptant amb el sector de 
l’alimentació amb embotits, format-
ges, tomàquets i garrapinyades de 
tipus variats i, fins i tot, amb una ex-
posició i venda de vehicles.

D’altra banda, la fira també 
comptarà amb una ambientació mu-
sical, que en determinats moments 
del dia serà en forma d’actuació en 
directe. Concretament, es comp-
tarà amb la participació de Di-ver-
sions cor de gospel a partir de les 
12:30 hores i, a la tarda, d’un con-
cert d’Espaiart a partir de les 19h. 
D’altra banda, de 18 a 21 hores, es 
farà un taller infantil de pompons 
amb forma de ninots.  

  Redacció
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Ban amb motiu de la 
Diada de Catalunya
11 de setembre de 2017

Des dels seus orígens, 
Catalunya és un país plural. 

Un teixit de sensibilitats diverses que ha 
configurat una manera d’entendre el món i 
que forma part de la nostra identitat. 

L’11 de setembre, la Diada de Catalunya, és 
la diada de totes les persones que defensem 
el caràcter nacional de la nostra comunitat, 
ja que tenim prou trets socials, culturals i 
econòmics propis com per definir-nos com 
a subjecte polític, amb veu i amb entitat, 
no només per reivindicar, sinó per decidir. 

Una llarga lluita, plena de dificultats, sovint 
també plena d’incomprensions i desacords, 
ha convertit aquesta data en el moment de 
l’any on la ciutadania expressa amb més 
força les aspiracions col·lectives que tenim 
com a poble.  

Enguany, la Diada ve clarament marcada 
per l’anunci de la convocatòria d’un 
Referèndum per al proper 1 d’octubre. 

Vivim, clarament, temps de cruïlla i s’albira 
un inevitable canvi d’etapa. 

Les properes setmanes marcaran el camí del 
nostre país durant les properes dècades. 

A Catalunya hi conviuen des de fa temps posicions 
ben diferenciades sobre com afrontar el trencament 
institucional que va suposar la sentència del 
Tribunal Constitucional sobre l’Estatut del 2006, 
que recordem-ho, va ser àmpliament referendat 
per la ciutadania del nostre país. 

Si fem cas als estudis d’opinió dels darrers anys, 
la celebració d’una consulta sobre el futur del 
nostre país s’ha convertit en un punt de trobada 
on coincideixen bona part dels que legítimament 
defensen (defensem) plantejaments diversos.

Hi ha un ampli consens en què la consulta ha de 
ser l’instrument en base al qual puguem resoldre 
aquestes legítimes diferències.      

I això passa per reconèixer que Catalunya té dret a 
decidir el seu futur. Davant d’aquest fet, no podem 
fer de les lleis un mur infranquejable. 

Per això, l’Ajuntament de Castellar manifesta, 
novament, que no posarà cap impediment, ni 
obstacle, ni trava perquè els ciutadans puguin 
participar en el Referèndum del proper 1 d’octubre. 
Volem ser un país cada dia més viu. Més fort. 

Un país modern. Obert. Amb la nostra llengua i la 
nostra cultura com a pilars essencials.  Amb un 
compromís clar per la convivència. Per la cohesió. 
Un país que faci dels drets socials un argument de 
construcció col·lectiva. El dret a l’educació, a la 
salut, a l’habitatge, al treball, a la protecció social, a 
la seguretat. Un país solidari. Un país que faci de la 
qualitat democràtica un signe d’identitat.

Castellar ha estat un exemple de municipi d’acollida 
i integració i hem fet nostra la bandera per la lluita 
dels drets socials.

Ara, però, vivim temps d’incerteses. 

Intuïm, més que sabem, el què passarà en els 
propers dies. 

Però sigui quin sigui el resultat d’aquest procés 
hem d’afirmar la confiança en la capacitat de la 
nostra gent de superar temps difícils. De buscar 
noves alternatives des de la serenor. De generar 
complicitats basades en la vocació de sumar tots 
els matisos possibles. De fer des de la màxima unitat 
possible, un país més just, més lliure. Un país millor.   

Visca Castellar!! 
Visca Catalunya!!

Ignasi Giménez i Renom
Alcalde de Castellar del Vallès

Atenció! 
Canvi 

d’ubicació! 

Dilluns 11 
de setembre 

de 2017

Diada 
Nacional de 

Catalunya 

Acte institucional amb 
motiu de la Diada 
Nacional de Catalunya
“El Cant dels Segadors” 
estarà acompanyat per 
l’Escola de 
Música Artcàdia
Hora: 11 h
Lloc: al peu de la senyera 
de la pl. Catalunya

Organització: Ajuntament
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El diumenge de Festa Major, el dia 
10 de setembre, arrencarà una nova 
edició del Tast d’Excursionisme, 
que arriba a la 19a edició. En aques-
ta ocasió, l’equip del Centre Excur-
sionista de Castellar (CEC) ha dis-
senyat un itinerari d’11 quilòmetres 
que es pot fer en un temps de poc 
més de 5 hores, segons han provat 
ells mateixos. El traçat del tast és 
moderat i arrencarà des del local so-
cial de l’entitat, al carrer Colom s/n 
i seguirà pel Pla del Palau, Torrent 
del Ginebra, Parany de Cadafalch i 
visites als forns d’obra, de calç i de 
pega del torrent Mal, Alzina Balla-
dora, coll Roig, fonts Ates, Sot de 
Goleres i Arxiu d’Història.

El tast inclou una visita a l’ex-
posició ‘Construint el territori’ sobre 
arquitectura tradicional i paisatge 
a Catalunya que aquests dies està 
acollint l’entitat. L’organització re-
comana portar-se l’esmorzar, ja que 
la sortida és a les 8 h del matí, i cal-
çat adequat. El traçat de la ruta es 
pot consultar a la següent adreça: 
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=19397332.  || redacció

19a edició 
del Tast
d’excursionisme

CEC | 10 DE sETEMBRENoVEs tECNoloGiEs | TRÀMITs

L’Ajuntament de Castellar del Vallès 
serà pioner en el sector públic i dins 
de l’àmbit europeu en posar en fun-
cionament el sistema l’idCAT Mobil 
Connect. L’ens municipal participa, 
conjuntament amb els ajuntaments 
d’Esparraguera i Manlleu, en el pro-
jecte pilot de l’idCAT Mobil Connect, 
un innovador sistema d’identificació 
basat en el telèfon mòbil que facilita 
la gestió dels serveis públics.

idCAT Mobile Connect és un 
servei dirigit a la ciutadania que 
combina l’idCAT, el servei d’iden-
tificació pública de Catalunya, i el 
Mobile Connect, el mecanisme d’au-
tenticació que estan impulsant les 
operadores de telecomunicacions a 
nivell mundial. Mobile Connect és 
més fàcil i segur que els mecanis-
mes actuals d’autenticació d’usua-
ri i contrasenya o basats en l’envia-
ment de codis per SMS. Els darrers 
informes de tendències de segure-
tat recomanen utilitzar alternati-
ves al SMS.

Durant la presentació del pro-
jecte pilot, l’alcalde de la vila, Ignasi 
Giménez, ha explicat que és un nou 
concepte que s’està implementant 
a les administracions de Catalunya: 

D’esquerra a dreta: J. a. aranda, M. Estapé, i. Giménez i J. Blázquez durant la presentació del projecte Pilot.|| c. domene

un tast a sant Pere ullastre. ||arxiu

  Cristina Domene

Castellar participa 
en un projecte 
pilot per facilitar la 
gestió dels serveis 
a través del mòbil

Els tràmits públics digitals, més fàcils

“Estem davant d’un canvi de pa-
radigma i agraïm que s’hagi fet 
una aposta pel nostre municipi”. 

Té un funcionament innovador, 
mitjançant una APP que s’instal·la 
automàticament en la targeta SIM 
del telèfon mòbil quan el ciutadà es 
dona d’alta al servei, sense reque-
rir cap acció per la seva part, i que 
gestiona el procés d’autenticació 
de forma segura i encriptada. Amb 
aquest sistema, el ciutadà es pot au-
tenticar davant l’administració amb 
un sol clic, des de qualsevol lloc i en 
qualsevol moment.

Miquel Estapé, Subdirector 

d’Estratègia i Innovació del Consor-
ci Administració Oberta de Catalu-
nya, ha recordat que s’han aconse-
guit avenços molt notables i que hi 
ha molta feina a fer: “Només el 30% 
dels tràmits que arriben a l’ajunta-
ment es fan electrònicament, tot i 
tenir un 80% dels ciutadans inter-
nautes. Parlem de la mitjana cata-
lana”. Segons explica Estapé, una de 
les barreres principals és no tenir un 
sistema d’identificació digital segur i 
fàcil d’utilitzar. “Ara, amb el nou sis-
tema l’idCAT Mobil Connect hem 
superat aquesta barrera perquè 
és un canal més segur i més fàcil i 

ràpid d’utilitzar”. 
El projecte està impulsat per 

l’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC), la Generalitat de Catalunya, 
la Fundació Mobile World Capital 
Barcelona, GSMA, i les operadores 
de telecomunicacions Vodafone, Te-
lefónica i Orange. 

Castellar farà una campanya 
intensiva perquè la gent es doni d’al-
ta: “És molt important que bona 
part dels ciutadans puguin utilit-
zar l’idCAT Mobil Connect”, ha afir-
mat Giménez. El projecte pilot es durà 
a terme durant 6 mesos i després es 
presentaran les conclusions. 
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opinió podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del dni. màxim 20 línies. les cartes de més extensió poden ser extractades.els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

El diccionari defineix “arbreda” com 
“plantació artificial d’arbres, general-
ment amb una finalitat ornamental, en 
parcs i jardins”.
Al carrer de l’Arbreda de la nostra ciu-
tat, al tram entre Josep Irla i Prat de la 
Riba, podíem comptar cinquanta-dos 
escocells on hi ha o hi ha hagut arbres 
plantats. Avui, a catorze d’ells no hi ha 
res, són buits; altres deu són ocupats 
per arbres morts, pals secs i a vint-i-
dos hi sobreviuen -en diferents graus 
de salut- arbres de l’espècie Catalpa.
Oi que no surten els números? És clar: 
en falten sis, a la vorera, que des de fa 
una setmana uns obrers de l’Ajunta-
ment estan cobrint amb rajoles, eli-
minant-los. Què en faran dels arbres 
que encara queden vius allà? Tallar-los 
i enrajolar per fer la vorera continua?
L’experiència de mortalitat i escàs 
desenvolupament de la majoria 
d’exemplars de Catalpa, ens indica 
que aquesta espècie, potser no es 
gaire apropiada per a aquest lloc o no 
s’ha mantingut adequadament. El que 
sembla trist i lamentable és tapar els 
forats en comptes de plantar-hi arbres 
nous, potser d’alguna classe amb mi-
llor adaptació. 
Tornant a la definició, ara que l’Ajun-
tament posa rètols nous a les canto-
nades, potser seria millor canviar-li el 
nom al carrer i dir-li “Desforestació” o 
millor encara “Desídia”.

“Arbreda”

 Francisco Cabello Muñoz  PDeCat Castellar del Vallès

n una democràcia 
avançada i sana com 
la nostra és indispen-
sable tenir una prem-
sa lliure, allunyada dels 

poders polítics i dels interessos par-
ticulars que puguin influenciar-la. És 
obvi que cadascú té la seva pròpia 
opinió, també els diaris, però quan 
es dona una informació aquesta ha 
de ser contrastada i imparcial. No 
és legítim ni responsable difondre 
notícies de dubtosa credibilitat, no 
contrastades i manipulades, que 
atemptin contra el dret de la pobla-
ció a estar ben informada. Quan això 
succeeix, hem d’estar alerta i ser ca-
paços de denunciar-ho i demanar ex-
plicacions a qui pertoqui.
Malauradament,  a Catalunya fa 
temps que veiem com dia sí i dia 
també es difonen informacions fal-
ses, difamacions i calúmnies per 
part de certa premsa cap a tots 
aquells sectors i persones que no 
agraden a l’establishment de Ma-
drid. Des que va començar el pro-
cés, hem assistit a aquest especta-
cle dantesc perpetrat pels poders 
fàctics de l’Estat amb l’ajuda de di-
versos mitjans de comunicació –
batejats com la caverna mediàtica 
–en el seu intent per desactivar el 

E
Un estat nou, una 
premsa lliure

procés d’independència de Catalu-
nya. Fins i tot, enmig d’uns esdeveni-
ments tan tràgics com han estat els 
atemptats del darrer mes d’agost, la 
caverna espanyola ha carregat sense 
miraments contra Generalitat i Mos-
sos. És il·lustratiu veure com la prem-
sa estrangera lloava al mateix temps 
l’actuació del govern i serveis d’emer-
gències catalans. Uns observen una 
Catalunya preparada per caminar 
sola, mentre els altres, impotents, 
intenten desprestigiar-la a la deses-
perada i de la pitjor de les maneres. 
És trist veure com El Periódico, un 
diari teòricament progressista, ca-
rismàtic i un dels diaris més llegits 
històricament al nostre país, ha estat 
l’últim fitxatge de la caverna. Un diari 
que es posa al servei dels interessos 
polítics de l’Estat i contra el procés, 
abandonant tota professionalitat i 
rigor periodístics, cosa que no fa cap 
favor al periodisme i menys als pro-
fessionals que s’hi dediquen. 
Per això i en vista de les darreres no-
tícies publicades en aquest diari que 
han estat desmentides per les auto-
ritats pertinents i que no han estat 
justificades ni rectificades pel mitjà, 
el Grup Municipal Demòcrata de-
manarà cancel·lar la subscripció de 
l’Ajuntament a El Periódico i totes les 
publicacions del grup Zeta. 
El proper 1 d’Octubre tenim l’oportuni-
tat de votar per un estat nou, amb una 
premsa lliure; un país on la llibertat de 
premsa serà un dret fonamental així 
com el dret a una informació verídica 
i insubornable a interessos espuris.

El bisbe de Terrassa, Mons. Josep Àngel Saiz, va presidir diumenge passat, 3 
de setembre, la missa a la Parròquia de Sant Esteve i va donar possessió com 
a rector de Castellar a mossèn Josep Maria Cot. El nou rector de la vila arriba 
a Castellar juntament amb Mn. Francesc Catarineu, prevere jubilat que l’aju-
darà en el nou ministeri. Mn. Josep Maria Cot és, a més a més, l’arxiprest de 
Sabadell Centre Sud. La celebració de diumenge passat va ser força concor-
reguda. En acabar, el bisbe i el nou rector de Castellar van saludar els feligre-
sos, tot compartint un refrigeri. 
D’altra banda, la Parròquia de Sant Esteve de Castellar obre les inscripcions 
al nou curs 2017-2018 de Catequesi, que començarà a partir del dimarts 3 
d’octubre. Els interessats en apuntar-se poden fer-ho del 13 al 15 i del 18 al 22 
de setembre de 17.30 a 19.30 hores a la Rectoria (c. de l’Església, 16). Més in-
formació al Despatx Parroquial, els dimecres de 20 a 21h.  || a.p.

Mn. Josep Maria Cot comença el 
ministeri com a rector de la vila

Foto DE la sEtMaNa



DEL 08 AL 14 DE sEtEmbrE DE 2017 11

 Decidim Castellar

a nostra festa major és 
la frontera entre el pe-
ríode estival i la tornada 
a la rutina. És ben cert 
que es mereix ser molt 

més d’allò que és ara i que li cal un 
model que la posi al dia i la conver-
teixi en allò que hauria de ser la festa 
gran d’un municipi vallesà del segle 
XXI, però d’això ja en parlarem en 
un altre moment.
Ara és Festa Major i ens cal sortir 
al carrer a participar, a badar, a tro-
bar-nos, compartir, xerrar i retrobar. 
Són, o haurien de ser, els grans dies 
de la ciutadania. Cercaviles, activi-
tats culturals, exposicions, concerts, 
carrer, carrer i carrer... És al carrer, 
també, on s’exerceix el dret a ciuta-
dania, on construïm comunitat i ens 
sentim una mica més castellarencs.
Gaudim d’aquests dies i agraïm als 
treballadors municipals, als cossos 
de seguretat i d’emergències la seva 
feina que fa possible la festa i, també 
fem un bon agraïment a les perso-
nes que des de les entitats, i amb la 
seva feina voluntària i generosa, fan 

a fa 4 anys que l’entitat 
Cal Gorina, durant la 
Festa Major, ha anat pro-
gramant diferents activi-
tats. Una de les accions 

que des de l’assemblea de Decidim i 
des de Cal Gorina hem anat promo-
vent i que volem que vagi creixent 
any rere any, és la de recuperar l’en-
galanament del carrer tal com s’ha-
via fet fa anys a molts d’altres carrers 
del nostre poble esdevenint una ac-
tivitat puntal de la festa major. Mal-
grat aquesta voluntat de recuperar 
un dels senyals d’identitat més em-
blemàtics de la Festa Major caste-
llarenca, Cal Gorina s’ha trobat amb 
traves per aconseguir el permís per 
tallar el carrer tots els dies i hores de 
Festa Major.
L’excusa que sempre ha donat el go-
vern del PSC ha estat que hi havia 
zona blava i SABA (empresa sub-
contractada que la gestiona) no per-
metia tallar el carrer les hores que 
aquesta és activa. Aquest any des de 
Cal Gorina van decidir parlar amb 
SABA de manera que ja sabem del 
cert que aquesta decisió no depèn de 
SABA sinó del govern del PSC. I tot 

LJ
Bona Festa Major: 
ciutadans i ciutadanes... 
al carrer!

A qui pertany el carrer?

urant aquest any, l’Ac-
tual, s’ha fet ressò dels 
50 anys de Colònies i 
Esplai Xiribec, -potser 
massa-, possiblement a 

causa de la concessió a l’entitat de la 
medalla de la vila.
50 anys! (1967-2017). Què són i què repre-
senten en la vida d’una persona, d’una 
entitat, o de presència a la nostra vila?
50 anys!. Els monitors de l’any 1967, dels 
inicis, avui tenen prop o més dels se-
tanta anys, els promotors passen dels 
vuitanta, i els qui eren infants, almenys 
cinquanta-set (entre els cinquanta-set 
i els seixanta-quatre). Aquells pares, 
joves i infants, avui són avis, és a dir, 
s’han fet grans, són grans.
50 anys!. Els monitors d’avui, 2017, 
que també han participat com infants, 
són joves entre els divuit i els vint-i-
sis anys, i els infants d’avui, entre els 
quatre i els disset anys, i molta vida 
per endavant.
Entre els inicis i l’actualitat han passat 
50 anys d’una acció educativa conti-
nuada, ja sigui a les colònies i activi-
tats d’estiu, o bé a l’esplai.
Un bon nombre de persones del nostre 
poble, entre infants, joves i pares-ma-
res de família han viscut la experiència 
del seu pas per les colònies i l’esplai. 
Segurament, no tothom n’ha tret el 
mateix rendiment, però molts d’altres 
recorden el temps viscut i “les hores 
passades, i les alegries que fan reviu-
re el cor”. Quants monitors, prop de 
cinc-cents?; quants infants, dos-mil, 
o més?; i cuineres, quaranta?; i mem-
bres de juntes, cent?, i col·laboradors, 

  sense edat. || joan mundet

50 anys de Colònies i d’Esplai: 
som i seguirem sent                          

D PlaÇa MaJoR

GENER MaRtÍ MoNlloR
Colònies i Esplai Xiribec

 aleix Canalís i alsina*

n any més, el segon cap 
de setmana de setem-
bre, a Castellar del Va-
llès,  encetem el curs 
amb festa grossa. No 

hi ha millor manera de reprendre 
l’activitat quotidiana després de les 

U
Ja ha arribat la 
Festa Major!

merescudes vacances d’estiu (per 
qui n’hagi pogut fer...).  
El programa d’enguany inclou un 
gran nombre d’activitats culturals, 
esportives, lúdiques i socials que 
s’han dissenyat i programat per con-
vidar-vos a sortir al carrer i a gaudir 
en companyia de familiars i amics.
El conjunt d’activitats d’aquesta 
Festa Major son fruit de la contri-
bució activa del veïnat, entitats i as-
sociacions. Des de fa anys, aquest 
és el gran secret de l’èxit de la Festa 
Major de Castellar. No només perquè 
permet presentar una gran quantitat 
d’activitats diverses, sinó perquè fa 
que tothom es pugui fer seva la festa.
Voldria des d’aquestes línies felicitar 
i agrair, d’antuvi,  la feina i l’esforç de 
totesles persones que han participat i 
participaran perquè la festa gran del 
nostre poble sigui un èxit: entitats i 
clubs, comissió de festes, personal 
del’Ajuntament... Sense la seva de-
dicació res del que viurem els pro-
pers dies  seria possible.
Gaudiu de la Festa Major amb civis-
me. Sortiu al carrer, rieu, balleu, sal-
teu, participeu a les cercaviles, dels 
jocs en família, dels concerts, de les 
activitats esportives... Ompliu els 
carrers i les places, aquesta serà la 
millor recompensa a tant d’esforç i 
dedicació.
Molt bona Festa Major!
*tinent d’alcalde de Cultura

de tants anys, dos-cents?. Tant se val 
el nombre, cal valorar-ne la presèn-
cia realitzada amb convicció, amb 
constància, amb relleus, amb conti-
nuïtat... Infants que s’han anat fent 
grans; joves monitor amb uns anys de 
dedicació que els han ajudat a madu-
rar com a persones, seguint les petja-
des i deixant empremtes.
50 anys, de Colònies i d’esplai, una llar-
ga trajectòria, un itinerari iniciat amb 
les intuïcions sorgides d’una necessi-
tat i que han trobat la seva concreció 
amb unes conviccions que concreten 
la raó de ser de les colònies i l’esplai: 
la importància de cada persona, de 
la participació en grup, del sentir-se 
poble, de la pertinença a un país, dels 

valors que ens humanitzen (nosaltres 
els trobem en els valors cristians), i 
l’horitzó de la pau com a referència 
col·lectiva de tota la humanitat.
Conviccions generals universals, i 
un referent a la raó de ser de qual-
sevol acció educativa amb infants i 
adolescents, i per a qualsevol entitat 
educativa en el lleure, i de qualsevol 
esplai (amb tots els matisos que vul-
guem afegir-hi).
50 anys, de ser-hi presents de manera 
continuada en la vida del poble, en el 
dia a dia, per la festa major, els pesse-
bres i la representació dels pastorets 
per Nadal, la truitada per carnestol-
tes, col·laborant a la caminada popular, 
amb els jocs de cucanya a Castellar Vell, 

amb activitats de participació dels in-
fants com els petits cuiners i l’aplec de 
traçuts, els casals de vacances, i oberts 
a la col·laboració amb les altres enti-
tats. Hem fet poble, i ho volem seguir 
fent, perquè aquesta és també una de 
les nostres raons de ser. Sempre que 
se’ns ha demanat, hi hem estat.
I en aquesta continuïtat de 50 anys, 
cal valorar en la seva justa mesura la 
presència de l’adult, en les diferents 
etapes de tots aquests anys, com a 
factor d’equilibri, de visió més enllà 
de la immediatesa, la referència a la 
memòria col·lectiva, receptius a les 
iniciatives, l’orientació i l’impuls de 
l’acció educativa portada a terme 
pels infants, adolescents i joves, i els 

seus animadors. Així és com va néi-
xer, i així és com s’ha arribat fins avui.
50 anys. Entre tots que qui avui “som”, 
i els qui us vulgueu afegir, “seguirem 
sent”, educant en el lleure, fent el que 
sabem fer: colònies i esplai, i sempre 
presents en la vida del poble.
Tot aquests treball l’hem fet des del 
voluntariat, i l’hem fet perquè creiem 
que s’havia de fer, essent-hi, senzilla-
ment, sense buscar honors ni distin-
cions, com un servei necessari adre-
çat als infants i joves, i a llurs famílies, 
i així hem arribat gairebé sense ado-
nar-nos, als 50 anys.  La concessió de 
la medalla de la vila, fet que ens hono-
ra, n’és enguany el reconeixement. 
Gràcies Castellar del Vallès!

i sol·licitar la instància amb temps i 
dins de termini, i demanar reunions 
per tractar el tema, l’únic permís que 
s’ha concedit a Cal Gorina és per ta-
llar el carrer només en l’horari que 
la zona blava no funciona.
Des de Decidim no entenem que en 
dates tan especials com és la Festa 
Major no es permetin excepcions per 
part del govern en la gestió de la zona 
blava, com si que es fa (amb encert i 
bon criteri) per altres activitats com 
Carnaval o les festes de Nadal. Les en-
titats del poble, des de fa anys, són les 
que fan la major part de les activitats 
de la Festa Major, i l’engalament dels 
carrers era, és i ha de ser, una activi-
tat de cohesió de poble, que alimenti 
la convivència i la coneixença entre 
veïns. A més, fomenta el sentiment de 
pertinença i fa única, especial i més 
espectacular la Festa Major.
Per tots aquests motius des de l’as-
semblea de Decidim, reivindiquem el 
carrer com un espai públic de tots, 
i no com un lloc de gestió on l’Ajun-
tament prioritza l’empresa privada 
per sobre dels interessos de qui el 
paguen. Aprofitem, doncs, per con-
vidar a tothom a passejar pel carrer 
Centre durant la Festa Major, parti-
cipar de les diferents activitats pro-
gramades i donar suport a tota ini-
ciativa i activitat organitzada per 
entitats del poble. Junts farem una 
autèntica Festa Major Popular!!!!!

possible un gran nombre d’actes de 
festa major.
I no oblidem que, enguany, la nostra 
Festa coincideix amb la recta final per 
decidir si volem continuar ser súb-
dits a l’Estat Espanyol o esdevenir 
ciutadans i ciutadanes lliures de la 
República Catalana. I això, també, és 
a les nostres mans. I no ens ho volen 
posar fàcil: per això és imprescindi-
ble que la gran mobilització ciuta-
dana de l’1-O que ha de fer possible 
el Referèndum d’autodeterminació 
vagi precedida per la gran mobilit-
zació ciutadana de l’11 de setembre.
Penseu el que penseu... participeu: 
la ciutadania s’exerceix.
Bona festa major!
*Portaveu d’ERC

  Rafa Homet*
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tauler d’anuncis Municipal

FEM DissaBtE!

+ iNFo: 
www.castellarvalles.cat

l’empresa concessionària de neteja 
viària i recollida d’escombraries 
fa aquest dissabte, com cada 
setmana, neteja intensiva a un 
indret del municipi: dissabte 9 de 
setembre, pl. Can Font.

Properes setmanes:
Ds. 16 de setembre, sant Feliu 
del racó
Ds. 23 de setembre, pl. de la 
Fàbrica nova
Ds. 30 de setembre, pl. llibertat.

+ iNFo: c. sala Boadella, 6, 
tel. 93 715 92 89, 
a/e ludoteca@castellarvalles.cat  

+ iNFo: www.castellarvalles.cat/
festamajor  

Hem obert les portes! 
Veniu a informar-vos, a inscriure-
us o a jugar amb nosaltres.

tardes plenes de jocs, manualitats, 
tallers i diversió per a nenes i nens 
de 3 a 12 anys i també per a famílies 
amb menuts.

Pregunteu pels abonaments!
ens podeu seguir a 
www.castellarvalles.cat/
ludoteca i a www.facebook.com/
ludotecales3moreres. 

l’ajuntament de castellar facilita 
diferents consells d’autoprotecció 
a tenir en compte a l’hora d’assistir 
a actes o esdeveniments amb molta 
assistència de persones durant la 
Festa major. així, s’han elaborat 
diversos consells per a abans i 
durant els esdeveniments i també 
en cas d’emergència.

a més, podeu consultar els plànols 
dels protocols d’emergència dels 
principals actes de Festa major.

luDotECa lEs 3 MoREREs CoNsElls autoPRotEC-
Ció FEsta MaJoR 

+ iNFo: 
www.castellarvalles.cat

+ iNFo: 
www.castellarvalles.cat, 
tel. 93 714 48 30

des del mes de juliol, la línia 
d’autobús c1 que connecta castellar 
amb sabadell ha augmentat la seva 
freqüència de pas els dies feiners 
de dilluns a divendres, i ofereix una 
expedició cada 12 minuts.

podeu consultar els horaris de 
sortida de cadascuna de les 
expedicions al web municipal, www.
castellarvalles.cat, a l’apartat de 
transport i mobilitat.

si te’n vas de vacances i seràs fora 
de casa durant més d’una setmana, 
adreça’t a la policia local (c. de sant 
llorenç, 7, de dl. a dg. de 8 a 21 h) i 
omple un senzill formulari.

la policia podrà contactar de 
seguida amb tu o amb qui tu els 
diguis en cas que hi hagi alguna 
incidència al teu domicili.

5 Busos PER HoRa 
a saBaDEll 

sERVEi DE CoMuNiCaCió 
D’aBsèNCiEs 

actualitat

El Comitè Català d’ACNUR –l’agència de l’ONU per als refugiats- participa-
rà en aquesta edició de la Festa Major de Castellar. En concret, instal·laran 
un ‘stand solidari’ a la Fira de la Infància que tindrà lloc el 12 de setembre 
a la plaça de la Fàbrica Nova per difondre la seva activitat i captar socis. 

La tasca principal de l’ACNUR és ajudar a persones refugiades i 
desplaçades a nivell mundial i des del Comitè Català estan ampliant el 
seu radi d’actuació –més enllà de les principals ciutats de Catalunya- per 
donar a conèixer el projecte arreu del territori i per aquesta raó intenten 
tenir presència en el màxim de municipis possibles. 

A banda d’oferir informació sobre l’organització i la manera de col-
laborar-hi amb ells, la parada solidària d’ACNUR també  oferirà la possi-
bilitat de fer servir ulleres de realitat virtual per poder observar com és la 
vida en un camp de refugiats.  Amb més de 65 anys d’experiència, l’Agèn-
cia treballa en 127 països per atendre les necessitats de totes les persones 
que han hagut de fugir a causa de la guerra, la persecució o la violació de 
drets humans.  || redacció

L’ONG ACNUR posarà un ‘stand’ 
solidari a la Fira de la Infància

Estand informatiu d’aCNuR. || cedida

FiRa DE la iNFàNCia | REFUGIATs

suCCEssos | 
sEGURETAT CIUTADAnA

Cinc presumptes lladres van ser 
detinguts la matinada de dissab-
te passat a la urbanització El Racó 
gràcies a la col·laboració ciutada-
na que va alertar la policia local de 
Castellar per poder enxampar in 
fraganti els delinqüents. Els fets  es 
van produir sobre les 3 de la mati-
nada quan un veí de la urbanització 
El Racó de Sant Feliu del Racó va 
alertar la policia local de Castellar 
de la presència d’uns vehicles sos-
pitosos. 
La policia local conjuntament amb 
Mossos d’Esquadra es van despla-
çar a El Racó i van poder comprovar 
que les sospites del veí eren certes 
perquè en detenir els homes van 
trobar als tres vehicles que porta-
ven nombroses eines i materials 
destinades al robatori de cases.
Segons ha pogut saber L’ACTUAL, 
els detinguts són quatre homes de 
nacionalitat dominicana i un de na-
cionalitat espanyola i van passar a 
disposició judicial als Jutjats de Sa-
badell.   || redacció

Detenen cinc lladres 
a la urbanització 
El Racó 

FEsta MaJoR | HORARIs

PolÍtiCa | PREMsA

El president del PP de Castellar del Vallès, Antonio Carpio, ha reclamat que l’Ajun-
tament ampliï l’horari de l’aparcament de la plaça del Mercat per facilitar la mobili-
tat al veïnat i le spersones que visitin Castellar durant la Festa Major que se celebra 
del 8 al 12 de setembre. Carpio creu imprescindible activar aquesta mesura, “es-
pecialment ara que alguns carrers es troben afectats per obres”. El líder popular 
ha recordat que el PP ja va fer aquesta proposta a l’equip de govern fa aproxima-
dament un any “quan van mantenir una reunió amb l’actual regidor de Mobilitat, 
Pepe González, en la qual es va comprometre a estudiar aquesta opció”, segons in-
dica la formació en un comunicat. Des del PP creuen que ampliar l’horari de la fran-
ja nocturna del pàrquing principal del municipi facilitaria “la mobilitat i l’aparca-
ment als veïns i persones que visiten el municipi”, ha afegit. ||redacció

El Partit Demòcrata de Castellar (PDeCAT) ha fet públic un comunicat que 
proposa que l’Ajuntament de Castellar del Vallès es doni de baixa de la seva 
subscripció al diari El Periódico “en resposta a la publicació i subseqüent po-
litització deliberada d’informacions no contrastades, sobre els atemptats 
d’aquest mes d’agost a Barcelona i Cambrils, amb l’objectiu de desprestigiar 
el cos de policia catalana dels Mossos d’Esquadra de forma injustificable”. El 
PDeCAT assegura que les informacions publicades per part del rotatiu tenen 
la intenció de perjudicar “el procés de campanya pel referèndum de l’1 d’oc-
tubre”. Segons informa el PDeCAT, al llarg dels propers dies es farà arribar a 
l’Alcalde i al ple la proposta per materialitzar aquesta mesura. ||redacció

El PP demana que s’ampliï l’horari del 
pàrquing del Mercat per Festa Major

El PDeCAT vol que l’Ajuntament cancel·li 
les subscripcions a ‘El Periódico’

BREus
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El ‘Mou-te’ converteix el Pla de 
la Bruguera en circuit per un dia

per tercer any consecutiu, l’escu-
deria t3 torna a rescatar el ‘mou-
te en cotxe d’autocròs’ i la benzina 
correrà per l’improvisat circuit del 

pla de la Bruguera a manera d’exhi-
bició, al carrer Berguedà. en aquest 
acte, tothom podrà sentir l’emoció 
de pujar a un cotxe de competició 
per donar unes voltes sobre la sorra 
del circuit a càrrec d’experimentats 
pilots castellarencs.

la Cursa Popular, de nou, acte 
central esportiu de la FM’17

l’atletisme, molt de moda en l’ac-
tualitat, tornarà a ser un dels actes 
esportius centrals per la Festa major 
‘17 amb la cursa popular que es dis-

putarà dissabte a partir de les 18h. 
les tres categories, petits (a par-
tir del 2008), mitjans (del 2004 al 
2007) i grans (2003 i posteriors) 
ompliran de color la plaça major i 
els voltants, amb circuits de 800, 
2000 i 4800 metres.

El Manresa frena l’ímpetu castellarenc 

Jairo Díaz intenta superar a sergi solernou, en una jugada atacant al Municipal del Congost de Manresa. || a.san andrés

El debut a Primera Catalana no ha deixat 
un bon regust de boca a la Unió esporti-
va Castellar, que va caure per 3 a 1 enfront 
d’un potent Manresa, un dels equips favo-
rits per aconseguir l’ascens a Tercera Di-
visió. Tot i avançar-se al marcador amb un 
gol de Jairo Díaz i un travesser de David 
López a la primera part, els del Bages van 
saber tenir paciència per capgirar el mar-
cador a la segona part i els de Juan Antonio 
Roldán pagaven la patenta de ser l’equip de-
butant. Novament, les baixes eren un pode-
rós handicap per l’equip castellarenc, que 
arribava a Manresa amb cinc juvenils a la 
convocatòria i només un dels nous fitxat-
ges disponibles: Arnau Rubió. Fins a deu 
eren les baixes del conjunt blanc-i-vermell 
(Joan Villaronga, Eric i Isaac Serna, Anto-
nio García de Dios, Brian Gil, Jadir Cirera, 
Óscar Esteban, Sergio Jiménez, Jordi Tor-
res i ‘Juanan’ Campos) pel partit, al que s’ha 
de sumar les només dues setmanes de pre-
paració de l’equip. A la banda contraria, el 
conjunt del vallesà Josep Solivelles arriba-
va sense cap baixa i molt més rodat en pre-
temporada que els de Roldán.

La malmesa gespa artificial del Nou 
Estadi Municipal del Congost -l’únic as-
pecte del partit que no era a l’altura de les 
circumstàncies- no frenava l’ímpetu dels 
dos rivals i els locals es posicionaven cla-

  albert san andrés

rament a l’atac, deixant la contra i les pi-
lotes obertes a la banda esquerra com a 
únic recurs per un Castellar que tornava 
a fer gala d’una bona solidesa defensiva 
i que ensenyava als de Solivelles perquè 
l’any passat va ser l’equip menys golejat del 
seu campionat. Marc Ollé, mostrant per-
què va guanyar-se la titularitat la tempo-
rada passada, salvava diverses ocasions 
als primers minuts de partit.

Jairo i Carlos Silva ho intentaven 
canviant contínuament de banda, però 
era la ‘Locomotora de Sentmenat’ qui 
desbordava per l’esquerra, asseient dos 
defenses i sent objecte d’un clar penal. El 
rebuig del xut de David López era aprofi-
tat per un oportunista Jairo, que pujava 
el 0-1 al marcador del Congost.

La defensa de quatre formada pels 
germans Rubió als laterals i Pedro Auñón 
i Òscar Arias al centre s’entenia a la perfec-
ció a l’hora de frenar els continus embats 
de Manel Sala i Óscar Casado. Al 34, Arias 
enviava una pilota llarga des del migcamp, 
que era controlada per López. El mateix 
jugador provava un xut amb intenció, que 
s’estavellava al centre del travesser de la 
porteria d’Àlex Luque, que tot i l’estira-
da no aconseguia desviar la trajectòria. 
Amb el 0-1 i una bona primera part pels vi-
sitants, s’arribava al descans. La represa 
però agafava per sorpresa als de Roldán, 
que es veien desbordats pels canvis en la 
davantera local. Els nervis començaven a 
aparèixer, davant d’un Manresa que seguia 
esperant el seu moment. Un moment que 
arribava al 54, quan Arias feia caure dins 
l’àrea a l’Albert López. Era el mateix juga-
dor qui enganyava Ollé i colava la pilota a 
l’esquerra del porter.

Al 75, Marc Cuello assistia Manel 
Sala per capgirar el resultat. La paciència 
dels de Solivelles donava els seus fruits i el 
Castellar començava a desgavellar-se al 
terreny de joc. Només Silva i Jairo eren ca-

Els del Bages capgiren 
un marcador advers a 
la segona part enfront 
d’una UE Castellar 
voluntariosa 

paços de buscar jugades aïllades a l’atac i 
la falta de preparació començava a passar 
factura. Roldán intentava injectar frescor 
amb l’entrada de Víctor Moya, Marc Estra-
da i el juvenil Marc Repiso -que debutava al 
primer equip-, però l’aposta no era sufici-
ent i l’equip acabava jugant amb defensa de 
tres, per no tenir cap recanvi a la banqueta, 
després de la marxa de ‘Rubi’, tocat. Amb el 
temps reglamentari complet, Sala, assistit 
per Brian sentenciava amb el 3-1 definitiu.

El tècnic castellarenc, que tornava al 
que havia estat casa seva en l’època de ju-
gador -on va liderar la defensa del Manre-
sa- ha valorat en roda de premsa que “tot 

i venir amb moltes baixes i arribar amb 
cinc juvenils hem competit i donat la 
cara, demostrant que podem ser equip 
de Primera Catalana. A banda, ens hem 
trobat amb un gran equip, amb jugadors 
de categoria superior. Hem fet una molt 
bona primera part, però a la segona s’ha 
notat la falta de preparació” mentre va 
afegir que “El debut s’ha viscut amb de-
cepció. Juguem per a guanyar i plante-
jarem tots els partits per fer-ho, ja que 
no entenem una altra manera de jugar” 

La UE Castellar visitarà dissabte a les 
16 hores el  Llagostera B, ja que s’ha hagut de 
canviar la seu per no tenir la gespa a punt. 

són les que va 
presentar la uE 
Castellar contra 

el Manresa

BaiXEs

10

esports
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tauler d’anuncis Municipal

iNsCRiPCioNs aCtiVi-
tats PER a GENt GRaN 

+ iNFo: 
www.castellarvalles.cat, 
tels. 93 714 40 40 i 93 715 89 98

si tens més de 60 anys, et pots 
inscriure a les activitats del 
curs 2017-2018 que organitzen 
l’ajuntament i l’associació de 
jubilats i pensionistes. 

Hi trobaràs propostes relacionades 
amb les temàtiques “activa el teu 
cervell”, idiomes, informàtica, 
habilitats i aficions, activitats físiques 
i activitats culturals i lúdiques.

+ iNFo: 
www.elmiradorcastellar.cat

+ iNFo: www.castellarvalles.cat/
escoladadults, a/e escoladults@
castellarvalles.cat 

ja són obertes les inscripcions a 
l’oferta formativa 2017-2018 d’el 
mirador. Hi trobaràs propostes 
relacionades amb les arts plàstiques 
i manuals, expressió corporal, 
habilitats socials, idiomes per a 
infants i adults, informàtica i tic, i 
noves tecnologies.

podeu inscriure-us al sac 
(el mirador).

l’escola municipal d’adults ha obert 
aquesta setmana la matriculació a 
l’oferta formativa del centre per al 
curs 2017-2018: formació bàsica, 
accés a estudis superiors, reciclatge 
per al món laboral i tallers per al 
lleure i la cultura per a adults.

a més, el centre oferirà una xerrada 
informativa sobre els cursos dijous 
14 de setembre, de 18 a 20 h, a la 
sala d’actes d’el mirador. 

iNsCRiPCioNs CuRsos 
El MiRaDoR 

XERRaDa i MatRiCulaCió 
EsCola D’aDults 

+ iNFo: www.castellarvalles.cat, 
tel. 93 714 30 43, a/e 
castellarvalles@cpnl.cat 

+ iNFo: 
http://www.inscastellar.cat, tel. 
93 714 43 44

el servei local de català de 
castellar del Vallès ha obert aquesta 
setmana, i fins al 22 de setembre, el 
termini perquè l’alumnat de nova 
incorporació sol·liciti dia i hora per dur 
a terme les proves de col·locació per 
accedir als cursos que començaran 
el 23 de setembre. 

Horari d’inscripcions: fins al 15/09, 
de 10 a 13 h; a partir del 18/09, també 
dt. i dj. de 17 a 19 h.

el divendres 20 d’octubre, 
festa i sopar de celebració.

t’hi esperem!

properament te’n donarem els detalls!

iNsCRiPCioNs CuRsos 
DE Català 

FEM 30 aNYs! 

Espai d’Entitats Castellarenques

ClassEs DE sEVillaNEs
i FlaMENC

“CoNstRuiNt El tERRitoRi” ERRoR aCtE FEsta MaJoR 

aires Rocieros Castellarencs arxiu d’Història de Castellar societat Castellarenca

a partir del setembre, l’entitat 
imparteix classes de sevillanes i 
flamenc per a infants a partir de 3 
anys i també per a adults. a més, 
es fan classes de castanyoles.

podeu demanar informació sobre 
les inscripcions a l’espai tolrà, 
tots els dilluns de 19 a 20 hores.

us convidem a l’acte inaugural de 
l’exposició “construint el territori. 
arquitectura tradicional i paisatge 
a catalunya”, que tindrà lloc 
divendres 8 de setembre, a les 18 
h, a l’arxiu d’Història de castellar 
(c. mina, 9-11).

la mostra es podrà veure del 9 a 
l’11 de setembre de 10 a 14 h i de 
17 a 20 h i fins al 31 de desembre 
els dijous de 17 a 20 h i els 
divendres de 10 a 13 h.

us informem d’un error al 
programa de mà de la Festa major 
2017:
la XliV tirada infantil amb 
Carrabina d’aire i Blanc 
Fix tindrà lloc dissabte 9 de 
setembre a la torre turull, i no 
divendres 10 a la pl. de la miranda 
com s’anunciava erròniament.

que tingueu una molt bona 
Festa major!

+ iNFo:
tel. 669 77 09 54

+ iNFo: 
www.castellarvalles.cat

+ iNFo: 
www.castellarvalles.cat

+ iNFo: 
tel. 667 760 364 (Manel)

+ iNFo: 
www.castellarvalles.cat

amics del Ball de saló Creu Roja

Vols aprendre a ballar country 
tot passant una bona estona? 
els amics del Ball de saló oferim 
classes obertes a tothom a la 
sala Blava de l’espai tolrà cada 
dimecres, de 19 a 20 h i de 20 a 
21.30 h, i cada dijous, 
de 20 a 21.30 h.

creu roja, amb la col·laboració de 
l’ajuntament, ofereix a la seva seu 
(pl. llibertat, s/n) dos tallers i un cicle 
de xerrades amb l’objectiu d’evitar la 
solitud en les persones grans:

taller Vida activa: els dilluns 
d’11 a 12.30 h
ments despertes: els dilluns 
d’11 a 12 h
xerrades promoció de la salut: 
un dimecres al mes a les 10.30 h

ClassEs DE CouNtRY PREVENCió solituD EN
PERsoNEs GRaNs 
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Després de diversos anys jugant amb 
foc i amb el descens, el CB Castellar 
va perdre la categoria a la Copa Ca-
talunya perdent contra el CN Saba-
dell a la promoció. Un descens que 
mesos després s’ha de prendre com 
una nova oportunitat per començar 
de zero i reestructurar el club, feina 
que s’està programant des de la di-
rectiva del club.

Poc queda de l’equip que la tem-
porada passada va assolir el descens, 
començant per la banqueta, on Car-
les Company ha deixat el lloc des-
prés de dues difícils temporades, 
per donar pas a Raúl Jodra, entre-
nador de L’Hospitalet, format a les 
categories inferiors del Tecla Sala i 
amb experiència a lliga EBA al CB 
L’Hospitalet, Castelldefels i Santfe-
liuenc. A la direcció tècnica hi serà 
Jaume Lapiedra i encara falta per 
decidir l’encarregat de la tecnifica-
ció i la preparació física, després que 
Rubén Camacho, arribat de l’Actel 
Força Lleida a finals de la tempora-
da passada, rebés una oferta del Pa-
lència Basket de LEB Or i no s’arri-
bés a incorporar a la pretemporada.

En l’àmbit dels jugadors, Albert 
Germà, David Junyent, Lluís Teje-
dor i Biel Santiveri formen el nucli 
que sobreviu de la temporada pas-
sada, ja que Jordi Navarro va deixar 
l’equip a principis de pretemporada 
per temes laborals que l’impedien el 
normal funcionament esportiu.

nova categoria, nous somnis

El castellarenc albert Germà, un dels pocs supervivents de la temporada passada, serà un pilar bàsic de l’equip. || a. san andrés

El CB Castellar inicia el camí per tractar de recuperar l’estil amb el tècnic hospitalenc Raúl Jodra a la banqueta

En el capítol d’incorporacions, 
torna el fill pròdig al club després 
d’una aventura a EBA amb el Sant 
Nicolau de Sabadell, un jugador que 
va ser molt important a les darreres 
temporades per aguantar l’equip a 
Copa Catalunya. L’Albert Cadafalch 
serà un dels guies de l’equip, on esta-
rà acompanyat des de la posició de 
base pel jove dominicà Joelbin Ca-
brera (1,90 m) de 18 anys.

A més, amb la sortida de l’equip 
dels dos interiors de la temporada 
passada, Navarro i Keith Thereze, 
l’equip encara busca reforçar-se amb 
un parell de jugadors que puguin 
jugar sota cistella i no es descarten 
futures incorporacions.

El club però, també busca un fit-
xatge mediàtic que retorni la il·lusió 
al Puigverd, un líder carismàtic que 
pugui estirar de l’equip en moments di-
fícils i que retorni la il·lusió a un pavelló 
molt castigat pel patiment dels últims 
anys en les promocions de descens.

L’entrenador Raúl Jodra arriba 
a la banqueta després d’una última 
temporada com a assistent al Sant-
feliuenc d’EBA, després de plante-
jar-se entrenar a Copa. “En conèixer 
el projecte del club, em va fer donar 
el pas, tot i que la intenció era en-
trenar una categoria per sobre, ja 
que a primera i segona havia entre-
nat” explica el nou tècnic.

L’objectiu és el retorn a la cate-
goria de la passada temporada, però 
el tècnic hospitalenc ho condiciona a 
tornar a tenir una bona base: “volem 
aconseguir com abans millor el re-

BàsQuEt | PRIMERA CATALAnA

torn a Copa, però s’ha de fer amb 
una bona base. Som conscients de 
la dificultat de fer-ho i més veient 
els condicionants que tenim per a 
fer l’equip. Estem en procés de cons-
trucció d’un club que necessita tenir 
una ideologia ben marcada, que és 
un dels objectius fonamentals que 
vaig parlar amb el president. Volem 
treballar des del mini fins al sènior”.

 albert san andrés

Recuperar la il·lusió de l’equip 
i l’afició és un dels principals reptes 
de Jodra que explica que “vull que el 
meu equip tingui un joc alegre”. Ir-
remeiablement, el joc perimetral serà 
una de les facetes claus del conjunt, 
que amb bons tiradors com Germà 
o Cadafalch, pot decantar la balan-
ça en moments complicats.

L’equip groc-i-negre ha quedat 

enquadrat en el grup dos de Prime-
ra, on es creuarà amb vells coneguts 
com l’AESE -a qui va fer descendir 
en la promoció de fa dues tempora-
des-, Collblanc B, Viladecans, Sant 
Boi o el Sedis lleidatà.

A banda, en el primer partit 
de la pretemporada, els de Jodra 
van caure per 63 a 61 contra el CN 
Terrassa.  



DEL 08 AL 14 DE sEtEmbrE DE 201716

Taller 
d’autoprotecció 

i suport vital bàsic 
i DEA

Dia: dissabte 23 de setembre
Horari: de 9.30 a 13.30 h
lloc: Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador

Vols aPRENDRE CoM i QuaN s’Ha 
D’utilitZaR uN DEsFiBRil·laDoR?

Si tens interès a realitzar el taller omple el 
formulari que trobaràs al web municipal, 
www.castellarvalles.cat/tallerautoproteccio 
Les inscripcions es realitzaran per 
ordre d’arribada.

organització: 
ajuntament

esportsesports

Gran èxit participatiu 
a la primera prova del 
torneig de l’Escola

73 pilots a l’Open de bike-trial 

L’Escola de Trial ‘El Bixu’ segueix 
creixent a passos de gegant i aquesta 
vegada va sorprendre amb una com-
petició en format obert que formarà 
part d’una copa amb dues competi-

cions. La primera va ser aquest diu-
menge a l’Era d’en Petasques i la se-
güent serà el cinc de novembre a La 
Clau de Sant Llorenç Savall.

Pel que fa a aquesta prova inici-
al, la bona resposta dels participants 
i el públic, injecta energia als organit-
zadors de l’Escola de Trial ‘El Bixu’ 
per pròximes edicions.

Ja des de les nou del matí, els 
bikers van omplir totes les zones 
delimitades fins passat el migdia. 

El del club local, èrik Perona, va acabar en tercera posició de l’open Blanc. || cedida

BikE-tRial | OPEn EsCOLA ‘EL BIXU’

73 valents arribats des de l’Aragó, 
València i Andorra van comple-
tar les dues voltes a les cinc zones 
marcades, la primera a la mateixa 
plaça i la resta, repartides pel bosc, 
amb un nivell assequible per a tot-
hom. El factor natural però estava 
present i va ser el principal escull 
a batre, quedant àmpliament de-
mostrat en el fet que cap dels pilots 
participants va aconseguir acabar 
marcant zero peus. L’organització 
ho va qualificar d’èxit, demostrant 
que va ser el nivell òptim per a una 
prova d’aquestes característiques.

Pel que fa als resultats, Ivet 
Clusa es va emportar la victòria 
d’entre els més petits a la categoria 
de push-bike, Marc Cusidó a l’open 
negre, Jan Herráiz al blau, Aleix 
Farrés al verd, Àlex Rodríguez al 
blanc, Eduard Planas al vermell, 
Marcos Díaz als veterans groc i el 
pilot de motociclisme Carmelo Mo-
rales als veterans verd.

Jordi Rovira, president de l’en-
titat, va valorar aquesta primera 
prova com a “molt positiva”, ja que 
per ser la primera vegada en fer-se 
“comptàvem que seríem uns 40 
participants i gairebé s’han du-
plicat, ajuntant a més pilots de 
les dues disciplines: bike-trial i 
bici-trial”.  || a. san andrés

Els dos participants de Castellar a la Focuxtreme, el pilot Iván Alba i el copilot Arnau 
Parera, van patir dues retirades en la quarta cita de la temporada al Ral·li de Cer-
vera. El tàndem format per Alba i Manel Paredes va haver d’abandonar després de 
patir una sortida de pista a falta de quatre quilòmetres de l’últim tram, trencant el 
radiador del seu Focus. Arnau Farre i Arnau Parera es retiraven per una sortida de 
carretera, perdent les opcions de retallar punts al primer classificat de la general, 
Pau González -que també va abandonar- i caient a la quarta plaça.  || a.s.a.

El pilot del Repsol-Honda, Dani Pedrosa, vol repetir la victòria mundialista de la pas-
sada campanya al circuit de Misano (san Marino) i sumar la segona de la tempo-
rada després de Jerez. El ‘26’ ha pujat un total de sis vegades al podi de la ‘serenis-
sima Repubblica’, on també va guanyar el 2010. En aquesta cursa no participarà 
el pilot italià Valentino Rossi, després de fracturar-se la tíbia i el peroné de la cama 
dreta, on ja es va lesionar fa set anys. s’estima una baixa de 30 a 40 dies.  || a.s.a.

MotoR | FOCUXTREME

MotoR | MOTOGP

Cervera, terra maleïda per als castellarencs

Pedrosa, llest per repetir victòria a Misano

atlEtisME | MITJA MARATó

Katherin Chaplin 
s’imposa a la 
Mitja de Sabadell

L’atleta del Club Dimension3 de Cas-
tellar, Katherin Chaplin, va aconse-
guir una històrica victòria en la Mitja 
Marató de Sabadell. La del club groc 
segueix així amb la seva sensacional 
temporada d’èxits

Amb 01:26,35 de temps total, Cha-
plin (a la foto) entrava en 47a posició 

absoluta i va aconseguir treure una di-
ferència de gairebé cinc minuts a la se-
gona classificada, Angèlica Esparza 
(01:31,27) que passava la meta 38 posi-
cions després. A més de sis minuts ho 
feia la tercera classificada, Neus Vidal 
(01:33,07), 97 en la general absoluta, 
tampoc podia discutir-li la contundent 
victòria a l’atleta groga.

En categoria masculina, Carles 
Montllor (01:10,51) era també guanya-
dor absolut, pel davant de Gervasio 
Mogio (01:11,12) i Pedro Ortega (01:14,22).

D’altra banda, el Dimension3 ja ha 
començat els entrenaments de la nova 
temporada i entrenarà a les pistes d’at-
letisme.  || a. san andrés
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Setmana de la 
Mobilitat 

Sostenible 
i Segura 

Del 16 al 22 
de setembre

Diumenge 10 de setembre
9a Bicicletada de Festa Major
6 km per a totes les edats a partir dels 4 anys 
(consulteu el recorregut a www.castellarvalles.cat/festamajor)
Sortida: pl. de la Fàbrica Nova
Arribada: c. Portugal
Hora d’inici: 11 h
Inscripció gratuïta de 10 a 11 h al lloc de sortida
Organització: Club Ciclista Castellar Bike Tolrà

Del 19 al 22 de setembre
Tallers d’educació viària i ambiental
Horari: de 9 a 13 h
Lloc: centres de primària
Organització: Ajuntament
Dimecres 27 de setembre

Caminada saludable: Camina i fes salut
Inici de temporada. Circuit de 4 km
Lloc: Sortida i arribada al CAP Castellar
Hora: 9.30 h 
Organització: Ajuntament i Àrea Bàsica de Salut

Dijous 19 d’octubre
Vine i Camina +60: Les Arenes
8 km i dificultat alta. Proposta adreçada a perso-
nes majors de 60 anys
Sortida: pl. del Mercat 
(consulteu el recorregut a www.castellarvalles.cat)
Desplaçament en autobús
Hora: 9 h
Inscripcions 16 i 17 d’octubre a l’Espai Tolrà 
(preu: 2 €)
Organització: Ajuntament

cultura festa major

El trisonaswing torna just 
després el pregó amb 
sonaswing

cap a les 21.45 h, després del pregó, 
torna el trisonaswing de Festa major  
a la plaça d’el mirador amb tres repre-

sentants del swing. començarà l’or-
questra  castellar swing Band, seguit 
a les 22.45 h el trio de marc martín, que 
aquest cop tocarà en format sextet al 
costat de rita pabés, eva Fernández i 
nil puja. i finalitzarà el concert, a par-
tir de les 00 h, la Bumpy roof Band. 

Quins Fogons prepara la coca 
per la diada 
com cada divendres, la marina i la 
clara de quins Fogons ens porten una 
recepta. aquesta setmana, preparen 
unes postres ideals tant per la diada 
com per tota la Festa major, una coca 

cruixent de gerds amb crema. una re-
cepta ben fàcil i perfecta per decorar 
en família que ensenya a fer una pasta 
de full cruixent i una crema pastissera. 
podreu trobar el vídeo al Facebook i al 
canal de Youtube de l’actual, a lactu-
al.cat i al Facebook de quins Fogons. 

“El meu ‘sex-appeal’ té molta tirada”

· No és la primera vegada que 
fas de pregoner. Què té d’espe-
cial el de Castellar del Vallès?
He estat moltes vegades pregoner 
però ara feia força temps que no 
n’havia fet cap, prop de 20 anys.  
Vaig deixar de fer-ne però el cas 
és que en aquesta ocasió ha influït 
un factor.  A Castellar del Vallès hi 
tinc un bon amic, de tota la vida: el 
director de cinema Pere Joan Ven-
tura. Fa més de 30 anys que ens co-
neixem! De fet, he vingut més d’una 
vegada de visita a Castellar.

· us va unir  la gran pantalla, heu 
compartit molts minuts de me-
tratge. 
Sí, he col·laborat amb en Pere Joan 
en diversos projectes. Hem fet pel-
lícules i documentals com per exem-
ple un que tracta el cas de l’Hospi-
tal Severo Ochoa de la Comunitat 

de Madrid en què es va acusar uns 
metges d’haver comés prop de 200 
assassinats i era fals. També hem 
enregistrat el documental No esta-
mos solos, sobre els moviments ciu-
tadans com les ‘mareas’ que van 
sorgir arran del 15-M. També hem 
fet documentals sobre la gent que 
viu al carrer. El fet és que es van as-
sabentar de la nostra amistat i em 
van trucar dues o tres vegades per 
fer el pregó. Aquest any tot ha qua-
drat i finalment m’han convençut.

A El Gran Wyoming el trobarem per 
partida doble a la Festa Major. Aquest 
vespre oferirà el pregó a les 21.15h a la 
plaça d’El Mirador, i l’endemà actua-
rà amb la seva banda, Los Insolventes, 
a les 22.15h a la plaça d’El Mirador. 
Wyoming promet dues nits plenes de 
gresca, i sobretot, de rock’n’roll.

ENtREVista

El Gran Wyoming 
Pregoner de la Festa 

  Rocío Gómez

· també et veurem dalt de l’es-
cenari amb la teva banda ‘los 
insolventes’. Què hi trobarem?
Doncs una festa! Al nostre concert 
farem un repàs de la història del 
rock’n’roll. L’ordre de les cançons és 
cronològic. En aquest sentit, la se-
lecció de les cançons no està pensa-
da per al lluïment dels músics sinó 
perquè la gent s’animi a ballar de 
seguida.  Amb tot, és un repertori 
per a tots els gustos, des dels grans  
clàssics a cançons més complica-

· El repertori repassa la histò-
ria del rock’n’roll des dels anys 
50 fins a l’actualitat. amanireu 
el xou amb una mica d’humor?  
Al començament la gent que venia 
als concerts no tenia clar què veni-
en a veure. Es pensaven que venien 
a un monòleg, a l’estil el Club de la 
Comèdia. Però després, quan s’ado-
naven de què anava, que era un con-
cert de música, es reconciliaven i hi 
participaven. Durant l’actuació és 
cert que farem alguns comentaris 
sobre la marxa per explicar anèc-
dotes sobre les cançons, com es van 
compondre, o sobre els autors i els 
grups. És un concert sobre la his-
tòria del rock’n’roll.

· Enguany es compleixen 10 anys 
des que es va fundar la banda. 
Heu preparat algun concert es-
pecial? 
No, perquè no hem parat mai de 
tocar. Sempre estem de gira. Fem 
concerts durant tot l’any, cap de set-
mana sí cap de setmana no, per tota 
Espanya. Després de Castellar del 
Vallès marxarem a tocar a Eivissa.  

· Veurem a El Gran Wyoming i 
los insolventes passejant per 
la vila i participant a la Festa 
durant la vostra estada a Cas-
tellar?
I tant! Ens agraden molt les festes 
populars però és veritat que de ve-
gades se’m fa un muntanya perquè 
molta gent només vol fer-se una 
foto amb tu i no pots ni beure una 
cervesa tranquil·lament. De cop i 
volta, et trobes envoltat de molta 
gent que vol la seva foto i fins i tot 
t’has d’escapar. Però bé, intentarem 
fer una volta per la Festa Major.  

El Gran Wyoming convidarà tots els vilatans a la festa aquest vespre, a partir de les 21.15 a la plaça d’El Mirador. || a.jiménez

des, per exemple, de Frank Zappa. 
A tots els llocs on hem tocat, ens 
han tornat a contractar. 

· i això és garantia d’èxit!
Hi ha un local de Vigo on hem ac-
tuat fins a nou vegades! Allà on to-
quem, repetim sempre, i aquesta és 
la major garantia d’èxit. Tenim la 
nostra tècnica i qualitat, i per des-
comptat, l’impacte físic del líder de 
la banda que sóc jo. El meu carisma 
i ‘sex-appeal’ tenen molta tirada. 
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L’Actual ha posat en marxa, un any més, un concurs a Instagram. Hi poden 
participar totes les persones a partir de 13 anys que publiquin una o més 
fotografies de la Festa Major 2017 de Castellar amb un títol i l’etiqueta 
#fmcastellar17 o/i #fmcastellar2017, del 7 al 12 de setembre. Les imatges 
han de ser fetes a Castellar durant la Festa Major 2017, han de ser obres 
originals i que no infringeixin els drets de reproducció ni cap altre dret de 
tercers i que no tinguin cap contingut obscè, sexualment explícit, violent, 
ofensiu, incendiari o difamatori. L’organització podrà rebutjar fotografies i 
missatges que incompleixin les característiques anteriors. 
Els premis per als autors amb les fotografies més valorades seran tres. 
Valorats, cadascun, en vals de 60 € per sopar a qualsevol restaurant de 
Castellar del Vallès, a convenir amb l’organització. El jurat està format 
per dos professionals de L’Actual, experts en fotografia, i dos castella-
rencs molt actius en la xarxa social Instagram. Valoraran la representa-
tivitat de la festa i també els seus aspectes insòlits, la qualitat d’imatge 
instantània i caçada al moment i la seva originalitat.
Les fotografies es podran veure al portal www.lactual.cat i seran difo-
ses a les xarxes socials d’Instagram, Facebook i Twitter de L’Actual i de 
l’Ajuntament de Castellar, i al web municipal www.castellarvalles.cat. La 
llista de guanyadors es publicarà als mateixos mitjans.   || redacció

L’Ajuntament ha posat en marxa el concurs de fotografia de la Festa 
Major 2017. Les bases es poden consultar íntegrament al web www.
castellarvalles.cat/concursfotografiafestamajor. En aquestes, desta-
quen com a requisits de participació. En la categoria infantil, hi poden 
participar infants nascuts després del 2005 que comptin amb l’auto-
rització del par, mare o persona que exerceix la tutela. En la categoria 
d’adults, hi poden participar els majors de 12 anys. Els menors d’edat 
hauran de comptar amb l’autorització del pare, mare o tutor. Les 
inscripcions es poden fer del 13 al 16 de setembre a Tenda de Fotos 
CM62, Fotos Vila, Visual i Fotoprix. 
Es poden presentar un màxim de dues fotografies de diferents actes 
de la Festa Major, des de les 20 hores de dijous 7 de setembre a les 23 
hores del 12 de setembre, en format digital, que l’establiment impri-
mirà en format de 30 x 40.  S’haurà d’adjuntar un segon sobre tancat 
que identifiqui la persona sol·licitant amb el pseudònim amb què ha 
signat l’obra, mitjançant el formulari normalitzat que es pot obtenir al 
Servei d’Atenció Ciutadana o a la pàgina www.castellarvalles.cat. 
Les fotografies no poden ser manipulades amb aplicacions especí-
fiques que alterin la realitat i, si hi apareixen menors, l’autor ha de 
comptar amb el consentiment dels pares o tutors dels mateixos. 
El lliurament de premis es farà dijous 19 d’octubre de 2017, a les 
20.30 h, al vestíbul de l’Auditori Municipal. Hi haurà tres premis per a 
cada categoria.  || redacció

l’aCtual | InsTAGRAM

CoNCuRs | FOTOGRAFIA

S’obre el concurs d’Instagram 2017

Rally fotogràfic de la 
Festa Major 2017

BREus

Fins a set mostres 
sobre temàtiques 
diferents es poden 
visitar durant 
aquests dies

Exposicions obertes durant 
els dies de la Festa Major 

Cal Calissó exposarà, els dies de 
Festa Major, les fotografies guanya-
dores al XL Concurs de fotografia ar-
tística (XXVI Trofeu Joan Riera i el 
XIII en color,) que organitza el Centre 
Excursionista de Castellar. La resta 
de setembre, a Cal Calissó, es podrà 
veure una mostra d’obres del pin-
tor castellarenc Domènec Triviño. 

Els Jappis exposaran obres de 
pintors locals al vestíbul de l’Audito-
ri Municipal, de 12 a 13.30 h i de 19 a 
21 h durant els quatre dies de Festa 
Major. En concret, es podrà con-
templar obra d’Àngels Font, Miquel 
Ramos, Clara Capdevila, Josep Ma-
saguer, Aurora Matarín, Francisco 
Rodríguez, Ángel Manzano, Domè-
nec Triviño i Neus Segalés. 

L’Arxiu d’Història de Caste-
llar, en col·laboració amb la Direc-
ció General de Cultura Popular, As-
sociacionisme i Acció Culturals del 
Departament de Cultura i Pau i Ins-
titut Ramon Muntaner,  obriran l’ex-
posició ‘Construint el territori’ i es 
basa en l’arquitectura tradicional 
i paisatge a Catalunya, presentada 
com la relació continuada entre els 
éssers humans i l’entorn on els diver-
sos elements construïts, la seva dis-

antonio Martínez, responsable del Museu de la Coca- Cola, durant una trobada de col·leccionistes del refresc, a Castellar. || q. pascual

EXPosiCioNs | FM

tribució pel territori i les seves for-
mes i materials són un element clau 
en ela configuració del paisatge. Es-
tarà oberta de 10 a 14 h i de 17 h a 20 
h al carrer de la Mina, 9-11. 

El Cercle de Col·leccionistes de 
Castellar ha programat una mostra 
a l’Espai Sales d’El Mirador els dies 
9, 10 i 12 de setembre, de 10 a 13 h i 
de 17 a 20 . El Museu de la Coca-Co-
la, situat al carrer Jaume I, 2, també 
tindrà obert durant la Festa Major, 
d’11 a 13 h i de 17 a 20 h. 

Les Galeries Califòrnia mantin-
dran oberta una exposició de pintura 
d’artistes locals el dia 10, de 17 a 19 h. 
I el Club d’Escacs Castellar obrirà 
una exposició de jocs d’escacs de la 
campanya “Faci la primera jugada” 
els dies 9, 10 i 11, de 10.30 h a 13 h al 
carrer de Barcelona, cantonada Ca-
talunya, s/n.  

  Marina antúnez
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Si busques feina contac-
ta amb el Servei Local 
d’Ocupació:

C. de Portugal, 2C
Horari: de dilluns a divendres, 
de 9 a 13.30 hores
Tel. 93 714 40 40

www.facebook.com/castellarvalles
www.castellarvalles.cat 
(ofertes de treball de Xaloc)

OFERTES 
DE FEINA
Servei Local d’Ocupació

Setmana del 31 d’agost 
al 6 de setembre
Es necessita:

· Administratiu/va – recepcionista
· Ajudant de cuina
· Ajudant de xarcuteria
· Auxiliar administratiu/va
· Delineant industrial mecànic/a
· Manipulador/a
· Mecànic/a industrial

· Operari/ària fresadora CnC
· Professor/a d’anglès adults i infants
· Professor/a de pilates
· Professor/a de scratch
· Responsable manteniment electromecànic
· soldador/a
· Torner/a convencional

cultura festa major

· Qui forma el grup Doctor Prats? 
Som 7, però en realitat, fins a 13 per-
sones portem el grup, sumant-hi els 
tècnics i la gent de botiga. Els músics 
som jo mateix a la veu i guitarra,  el 
Guillem Boltó (veu i trombó), el Víc-
tor Martínez (teclats); el Ramon Fi-
gueras (trompeta), el Miki Santama-
ria (baix), el Josp Jaume Rey (guitar-
ra elèctrica) i l’Oriol Cors (bateria). 
Ja formavem part de projectes mu-
sicals anteriors amb Discípulos de 
Otilia, Cayo Malayo, etc, i molts de 
nosaltres ja havíem coincidit. 

· i per què neix el Doctor Prats?

 “Fem el que en diuen festival fusió”

 Marina antúnez

El líder de Doctor Prats explica que 
preveu que el de Castellar del Va-
llès sigui el millor concert de la gira. 
Actuen aquest dilluns 11, a les 23 
hores, a l’Espai Vilabarrakes

ENtREVista

MaRk-E RiERa
Veu i guitarra de Dr. Prats

 Doncs perquè jo tenia cançons al ca-
laix i tenia ganes de formar un pro-
jecte amb els qui érem més amics, 
alguns fins i tot, des que érem pe-
tits. Si no tocàvem junts era perquè 
un vivia aquí i, l’altre, allà. Estàvem 
dispersats perquè la vida ens havia 
dut per camins diferents. 

· i què se’t va acudir, per unir-vos?
 Jo treballo en el món adiovisual i se’m 
va acudir fer un mix entre música i 
vídeo. Per no poder-hi ser tots a la 
vegada, fèiem vídeos, ens trobàvem 
quan podíem. Però la cosa de segui-
da va quallar, al cap de 48 hores d’ha-
ver tret això a Internet ja vam tenir 
dues ofertes de management molt 
potents i per això ens vam plantejar  
de planificar algun tipus de directe. 

· Dedueixo que el projecte va 
quallar?
 I tant! Els qui vivien a fora han tornat 
cap aquí. Doctor Prats ha estat la nos-
tra medecina per tornar-nos a unir. 
Sempre ens hem posat d’acord, mu-
sicalment parlant, perquè tenim un 
punt fort comú, que és el de no tenir 
prejudicis a nivell estilístic.

· i això es reflecteix en la vostra 
música, oi?

Sí, ens agraden molts estils diferents, 
si estan ben fets, des del pop fins a 
l’electro swing i el funky. La marca 
de la casa és no tenir marca. Fem el 
que en diuen festival fusió. 

· D’on ve el nom de Doctor Prats?
Doncs ens diem així perquè quan 
ens vam unir no teníem un nom clar. 
El nostre bateria feia un redoble de 

bateria lingüístic de bombo i caixa i 
deia “tu-tu-pa”, que traduïa com a 
“doc-tor-prats”, i va afegir-hi altres 
onomatopeies rítmiques com “què-
prenc” “Què-tinc”, i se’ns va engan-
xar. A més, el redoble de la bateria fa 
que la música es dispari, que tot co-
menci. Potser, sabent com hem evo-
lucionat, ara ens ho hauríem pen-
sat més bé!

· teniu dos discos, hi ha diferèn-
cies entre ells?
 Sí, són molt diferents. El primer és 
més de laboratori, el vaig fer jo amb 
un ordinador. Va ser un procés inte-
ressant però té certa fredor. El segon 
té més entitat de grup, ja sabíem com 
tocàvem i les històries que explica 
són més properes, més nostres. A ni-
vell estilístic encara h iha més barre-
ja d’estils, en aquest segon. 

· i les lletres, què diuen? 
Són molt diferents, també, entre el 
primer i el segon disc. El primer és 
d’èpoques més introspectives, més 
personals, i també fan crítica social, 
neix de la meva ràbia i impotència en 
veure què passa la món. El segon, en 
canvi, està fet en un estiu i és pur op-
timisme. Són lletres de retrobada, 
fem una crida al món per dir que tot 
és possible. 

· us esperaveu aquesta bona res-
posta del públic? 
I ara! No ens esperàvem aquest èxit. 
Cada any ha estat inimaginable.  Hem 
anat de gira al Japó i tot! No ens ho 
hauríem pensat mai. Cada cop tenim 
un públic més transversal. A Caste-
llar esperem, sobretot, fer el millor 
concert de la temporada.  

El grup Doctor Prat actua dilluns 11 a l’Espai Vilabarrakes. || cedida

Record del tercer aniversari dels Castellers de Castellar. || q. pascual

CastEllERs | FM

Castellar 
s’omplirà 
de castells
Dissabte 9, a les 18 hores i a la plaça d’El 
Mirador, els Castellers de Castellar ofe-
riran una exhibició castellera, acom-
panyats dels Castellers de Santpedor 
i els Salats de Súria. A les 17 h s’inicia-
rà una cercavila  des de l’Institut Cas-
tellar per acompanyar els músics fins 
a la plaça. Els Capgirats “intentarem 

aixecar un 2 de 6 i també fer un cas-
tell gran, de molta gent, un 6 de 7 o 
similar”, explica Just Cidoncha, pre-
sident de l’entitat. Els de Súria, que 
ja són un clàssic col·laborant amb els 
Capgirats, també aixecaran els cas-
tells, per torns. “A Castellar, ells van 
aixecar per primer cop el 3 de 7, i 
tenim molta sintonia”. Els de Súria 
és el primer cop que visiten la vila, i 
els de Tortosa, finalment, no podran 
assistir a l’exhibició. L’acte s’allargarà 
“fins a les 20h, aproximadament, 
farem un refrigeri per finalitzar”, 
apunta Cidoncha. 

Els castellers de Castellar estan 
fent una molt bona temporada. “El 
cap de setmana passat, tot va anar 

molt bé a Sant Llorenç, Sant Feliu 
i a Tortosa”.

D’altra banda, també van que-
dar molt satisfets de l’estada que van 
fer els passats 12 i 13 d’agost a Les An-
gles, “on hem anat per segona vega-
da”. Dissabte, a les 9 h i just arribats, 
van fer una exhibició. A les 10, es va 
fer l’aixecada de la senyera. Després 
d’esmorzar, els castellers van pujar 
al pla de Mir, “on vam dinar”. Des-
prés, van fer un assaig, per diumen-
ge. Al matí del dia 13, van dur a terme 
activitats de muntanya, després de 
dinar, van fer una assemblea i, a les 
17.30 h “vam fer una exhibició cas-
tellera davant d’una plaça plena de 
gom a gom”.  ||   m. a.
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Maria del Valle, de segon de batxillerat 
de l’Institut Puig de la Creu, presenta 
aquest divendres l’obra ‘Fama’ a la Sala 
de Petit Format de l’Ateneu, en dues 

‘Fama’, una eina 
per a un treball 
de recerca

les actrius de ‘Fama’ de l’iNs Puig de la Creu durant un assaig. || cedida

L’alumna Maria del 
Valle presenta el 
muntatge aquest 
divendres a l’Ateneu

sessions, una a les 17.30 h i, l’altra, a les 
20 hores. “És un espectacle enfocat 
al públic jove i adult”, diu Del Valle. 

L’obra neix fruit del treball de re-
cerca que l’alumna fa a l’Institut Puig 
de la Creu, tutoritzada pel professor 
de català Joan Ramon Perelló. “Fent 
d’actriu a un treball de recerca d’una 
amiga meva, ara fa dos anys, vaig de-
cidir que el meu també el faria basat 
en les arts escèniques”. 

El seu treball consisteix en una 
part teòrica, encara inacabada, en la 
qual la Maria parla de la història del 

iNs PuiG DE la CREu | TEATRE escola de Barcelona on he fet tea-
tre musical, a Aules”. 
La Maria va adaptar el text i la part 
musical, conservant els balls, les core-
ografies.  “No m’ho pensava, la part 
pràctica és la que m’està donant 
més feina, l’adaptació i muntatge 
de l’obra, marcar les llums, el mo-
viment escènic, buscar els actors i 
actrius”, diu Del Valle. 

En total, hi participen set actrius, 
un actor, un tècnic de llums i, “de la 
resta, me n’encarrego jo”.  ‘Fama’ parla 
d’un grup de noies que entren a l’Esco-
la Superior d’Arts Escèniques de Nova 
York. Allà, estudien llengua, música, in-
terpretació, dansa, i se’ls dona l’oportu-
nitat de viure els seus somins, de treba-
llar dur en allò que estimen i perseguir la 
fama, la que requereix talent, dedicació 
i esforç. Paral·lelament, hauran d’afron-
tar moments d’alegria, victòria, odi, de-
sesperació, fracàs, superació , etc, entre 
tots, s’ajudaran i es faran forts.

“D’aquest projecte espe-
ro treure’n una bona experiència 
i aprenentatge, és un projecte fet 
amb molt d’amor i hi ha molta feina 
darrere”, diu Del Valle. 

l’autor David Davidar. || cedida

BiBliotECa | LLIBREs tiC EsCèNiC | ATEnEU

David Davidar 
és l’autor triat al 
club de lectura 

‘El Retaule del 
flautista’ torna 
a Castellar

Dijous 14, a les 20 h, la Biblioteca Mu-
nicipal Antoni Tort ha programat un 
club de lectura de novel·la que serà 
conduït per Joana Zoyo. El llibre es-
collit per aquesta ocasió és La casa 
dels mangos blaus, de David Davidar.  

Explica la història de l’Índia 
a través de tres generacions d’una 

La companyia TIC Escènic torna 
a l’escenari amb El retaule del flau-
tista, a la Sala de Petit Format de 
l’Ateneu, un muntatge que ja va 
estrenar fa un temps a Castellar 
i que ha visitat altres poblacions 
properes. Es tracta duna propos-
ta de teatre de petit format però 

família, situada des de finals del 
segle XIX fins a mitjan segle XX. 
Narra com s’enfronten els mem-
bres d’aquesta família al llarg dels 
aconteixements,  segons els caràc-
ters, el sexe, etc. “És interessant 
veure com es plasmen les diver-
ses crisis del sistema tradicional 
de L’Índia amb els canvis de la mo-
dernitat”, explica Zoyo. 

A l’inici, s’explica la violació 
d’una noia que està a punt de ca-
sar-se . Amb aquest fet trontolla tot 
al poble. Sistema de castes, convi-
vència entre les religions, etc. L’au-
tor plasma molt bé el paper de la 
dona a l’Índia i tot el que han de patir 
en silenci.  ||  m. a.

de gran qualitat que compta amb els 
actors i actrius Rosa Fité, Josep M. 
Fontan, Gabriel Ruíz, Ramon Perma-
nyer, Carles Rovira, Gemma Pellicer, 
Eulàlia Vilarasau, Josep M. Roviralta, 
Joan Solé, dirigits per Jeroni Oller.

Se situa cap a l’any 1318, a l’Edat 
Mitjana. Una vila es veu envaïda per 
les rates. La corrupció dels seus go-
vernants fa que prioritzin els seus 
interessos als de la qualitat de vida 
dels seus ciutadans que, democràti-
cament, els van elegir. Però de ben 
segur que el públic es preguntarà 
si era l’Edat Mitjana. Les funcions 
s’han programat per divendres 15 i 
dissabte 16, a les 21.30 h, i diumenge 
17, a les 18.30 h.  ||  m. a.

  Marina antúnez

teatre, de l’evolució, “i també em vull 
posar a la pell de tota aquesta gent 
que no es mostra al públic, que fan 
el muntatge, la producció, els deco-
rats, la direcció, l’equip”. 

Del Valle porta temps fent d’ac-
triu i és per aquest motiu que s’ha 
interessat pel que hi ha a l’altre cos-
tat d’un escenari. “Vaig demanar 
l’obra adaptada de ‘Fama’ a una 
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DEstaQuEM EXPosiCioNs

agenda del 8 al 17 de setembre de 2017

DIVENDRES 8
17.30 h i 20 h · tEatRE 
Representació de l’obra “Fama”
sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: Ins Puig de la Creu

21.15 h · PRoPosta
invitació a la festa amb 
el Gran Wyoming
Plaça d’El Mirador
Organització: Ajuntament

Festa Major 2017
*Consulteu tots els actes a:
www.castellarvalles.cat/festamajor
 
 
 
 
DISSABTE 9
Festa Major 2017
*Consulteu tots els actes a:
www.castellarvalles.cat/festamajor

D’11 a 20 h · PRoPosta
animal league. Jornada de portes 
obertes: torneig benèfic de rugbi i 
exhibició de mascotes de la protec-
tora de sabadell per promoure’n 
l’adopció. 
s’instal·laran food trucks
Pistes d’Atletisme
Org.: Gossos Rugby Club Castellar 

DIUMENGE 10
Festa Major 2017
*Consulteu tots els actes a:
www.castellarvalles.cat/festamajor

 
 
 
 

DILLUNS 11
Festa Major 2017
*Consulteu tots els actes a:
www.castellarvalles.cat/festamajor

10 h · PRoPosta
acte independentista 
C. de les Roques
Organització: ERC, PDeCAT, AnC, 
Decidim i CAL

11 h · PRoPosta
acte institucional amb motiu de 
la Diada Nacional de Catalunya
Plaça de Catalunya
Organització: Ajuntament
 
 
 
 
DIMARTS 12
Festa Major 2017
*Consulteu tots els actes a:
www.castellarvalles.cat/festamajor

De 10 a 13 h i de 17 a 19.30 h · PROPOsTA
Jornada de la infància
Pl. de la Fàbrica nova
Organització: Ajuntament

DIJOUS 14
18 a 20 h · PRoPosta
Xerrada sobre l’oferta formativa 
de l’Escola Municipal d’adults
sala d’Actes d’El Mirador
Org: Escola Municipal d’Adults

20 h · PRoPosta
Club de lectura de novel·la: 
la casa dels mangos blaus, 
de David Davidar
Biblioteca Municipal
Organització: Biblioteca Municipal

DIVENDRES 15
D’11 a 17 h · PRoPosta
arrossada popular de 
suport Castellar
Espai Tolrà
Organització: suport Castellar

20 h · CiNEMa
DocsBarcelona del Mes: 
angry inuk
Auditori Municipal
Org.: CCCV, Cal Gorina i L’Aula

21.30 h · tEatRE
El retaule del flautista
sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: T.I.C. Escènic
 
 
 
 
DISSABTE 16
18 h · Ball
Festa country
sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de saló

De 20 a 23.30 h · PRoPosta
16a trobada de tardor 
(caminada, sopar, vetlla i audició 
de sardanes)
Puig de la Creu
Org.: Amics del Puig de la Creu

20.30 h · PRoPosta
Festa final d’estiu dels comerciants
Plaça d’El Mirador
Organització: Ajuntament de 
Castellar i comerç local

21.30 h · tEatRE
El retaule del flautista
sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: T.I.C. Escènic

DIUMENGE 17
De 7.30 h a 13 h · PRoPosta
16a trobada de tardor 
Puig de la Creu
Org.: Amics del Puig de la Creu

De 10 a 14 h · PRoPosta
taller de Gospel a càrrec de 
Ramon Escalé (finalista 1a edició 
oh Happy Day)
EMM Torre Balada
Organització: Escola Municipal de 
Música Torre Balada

18 h · Ball
Ball a càrrec de Quin Ritme
sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de saló

18.30 h · tEatRE
El retaule del flautista
sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: T.I.C. Escènic

Concert de Mucca Failate
dissabte 9 · 19 h · plaça calissó

el grup mucca Failate actuarà 
dissabte per Festa major. els 
cinc músics de la banda, al-
guns de castellar, oferiran un 
concert  amb cançons noves, 
però també amb temes de 
l’antic mucca, versionats i 
portats del rock cap a altres 
gèneres musicals com el pop 
rock, la rumba, el reggae i 
l’ska. entre els temes que to-
caran, s’inclou el ‘Bonita me-
lodía’ que s’ha convertit en 
un vídeoclip d’èxit i que pro-
mocina el seu cinquè i últim 
treball. adrián Velasco i sergi 
camps són els membres cas-
tellarencs del grup. 

Xl Concurs de Fotografia artística 
XXVi trofeu Joan Riera i Xiii en color
del 8 al 12 de setembre. org.: cec
“Visions de Castellar – iV”. del 8 al 12 de 
setembre. organització: els jappis
Museu de la Coca-Cola. del 8 al 12 de setembre, 
org.: museu de l’antoni
Jocs d’escacs de la campanya “Faci la primera 
jugada” del 9 a l’11 de setembre. organització: club 
escacs castellar
Col·leccionistes de Castellar
dies 9, 10 i 12 de setembre. organització: 
cercle de col·leccionistes de castellar
“Construint el territori. arquitectura tradicional 
i paisatge a Catalunya”. del 9 a l’11 de setembre. 
organització: arxiu d’Història de castellar, direcció 
General de cultura popular, associacionisme i 
acció culturals del departament de cultura i pau i 
institut ramon muntaner
Exposició permanent 
d’escultures de Josep llinares
Visites concertades: 650008074

+ info a: www.castellarvalles.cat/festamajor
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tElèFoNs DiNtERès: ajuntament 937 144 040 ·  Fax ajuntament 937 144 093 · policia local 937 144 830 · Whatsapp policia local (urgències) 696 462 050 · avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 ràdio 
castellar 937 144 951 · casal catalunya 937 158 998 · casal plaça major 937 143 655 · cap (ambulatori) 937 4711 11 · servei de català 937 143 043 · centre de serveis 937 471 055 · ambulància 061 Funerària castellar 
937 277 400 · tanatori 937 471 203 · mossos d’esquadra 112 · jutjat de pau 93 714 77 13 · osB  937 145 389 · acc 937 146 739 · recollida de mobles 900 150 140 · taxis castellar 937 143 775

Castellar del Vallès
del 8 al 12 de setembre

Consulta el programa complet a:
www.castellarvalles.cat/festamajor

FaRMàCiEs DE GuàRDia 
 
 
DIVEnDREs 8 YaNGÜEla
DIssABTE 9 CasaNoVas
DIUMEnGE 10 CasaNoVas
DILLUns 11 PERMaNYER
DIMARTs 12 CataluNYa
DIMECREs 13 Vilà
DIJOUs 14 EuRoPa
DIVEnDREs 15 ViCENtE
DIssABTE 16 YaNGÜEla
DIUMEnGE 17 YaNGÜEla

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · av. st. esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · ctra. de sabadell, 48
Farmàcia Catalunya
937 158 678 · Balmes, 57
Farmàcia M. D. Ros 
937 145 025 · av. st. esteve, 71
Farmàcia Pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia Yangüela 
937 145 289 · torras, 2
Farmàcia Europa 
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia Vicente 
937 203 825 · ctra. sabadell, 3

DEFuNCioNs 

servei d’urgència nocturn: a partir 
de les 24 h es deriva a les farmàcies 
de guàrdia de sabadell i terrassa.

Farmàcies servei 24 hores sabadell:
Farmàcia carrera: ctra. de terrassa, 377

“Una gran democràcia ha de progressar o aviat deixarà de ser o gran o democràcia”
Theodor Roosevelt

@apelachs @dani.com @marinamfortuny
aranyons castellar del riu lisboa

MEMÒRiEs DE l’aRXiu D’HistÒRia 

iNstaGRaM · @lactual 

Com era costum, trobem els cantaires al mig del Passeig, encara sense asfaltar. Tenim indicis fe-
faents que es tracta de la Societat Coral la Llebre, una de les corals del nostre poble. El mestre 
amb el faristol al centre i els músics militars. A l’esquerra, en primer terme, uns espectadors que 
pugnen per sortir a la foto gairebé ens tapen un home alt i cepat que porta al braç el cistell guar-
nit per recollir les aportacions voluntàries del públic. || Fons: arxiu d’Història de castellar  || ar-

xiuHistoriacastellar@Gmail.com ||  FaceBook.com/arxiuHistoria 

Caramelles amb banda militar - ii, vers 1935

Luxury Beauty,
Assessors d’Imatge Personal

T |  93 714 32 50

www. luxurybeauty.es

Rejoveniment de la 
pell sense cirurgia

Recoma-
nació

penúltima

Juan Falguera Cusachs
86 anys · 05/09/2017

Vols treure’t els anys que et sobren? Existeix 
un nou i revolucionari tractament de rejove-
niment de la pell sense necessitat de passar 
pel quiròfan.
Es tracta d’una seqüència de diferents tècni-
ques, seguit d’unes cures especials després 
del tractament.

La pell està constantment exposada als efec-
tes negatius dels factors externs i és per això 
que la seva naturalesa es basa en una regene-
ració constant. El tractament en qüestió re-
presenta una manera excepcional de “desper-
tar” i mantenir l’activitat del procés natural de 
regeneració de la pell i síntesis de les fibres de 
col·lagen, reprimides pel procés d’envelliment.
Les arrugues es tornen menys visibles a causa 
de la intensa i profunda hidratació de la pell i 
estimulació de la producció de col·lagen, con-
vertint a l’àrea afectada en una zona més ferma 
i resistent a futures arrugues i flaccidesa.

Amb una ploma manual, que produeix un 
petit làser, es lesiona la pell minimitzant-la 
de manera immediata i reduint el seu excés.
Els resultats es tradueixen en parpelles molt 
més lleugeres amb l’excés de pell remoguda i 
molt més llises sense excés de plecs a la pell.
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Jacint torrents

Soc un escriptor 
circumstancial

Escriptor i filòleg

c
e

d
id
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Va arribar a Castellar amb 6.000 llibres sota el braç. Va 
aprendre català en una època en què la Guàrdia Civil vigilava 
els continguts que s’ensenyaven. Professor i escriptor, el 
seu  últim llibre és una biografia de  Mossèn Joan Abarcat

11 respostes

un tret principal del teu caràcter?
l’empatia
un defecte que no pots dominar?
l’edat
una persona a qui admires?
mestres i metges
un autor imprescindible?
josep pla
Quin plat t’agrada més?
pa amb oli i una copa de vi
un llibre?
‘la vida amarga’ de josep pla
un indret?
castellar del Vallès
un músic?
j. s. Bach
una pel·lícula?
les d’ingmar Bergman
un país?
França
un desig?
Viure

”

“

· D’on ve l’afició per l’escriptura?
De petit, les redaccions ja em queda-
ven bé. M’agradava molt escriure i el 
meu pare em va comprar un escrip-
tori. Ja més gran, em vaig apuntar 
a uns cursos de català que feien a la 
biblioteca de Santa Coloma de Gra-
menet (el meu poble natal) i allà vaig 
perfeccionar la llengua. Eren temps 
complicats, no podíem parlar d’histò-
ria ni de geografia de Catalunya. Em 
vaig presentar als exàmens de la Di-
putació i vaig obtenir un títol per en-
senyar català a les biblioteques públi-
ques, en època franquista.

· Vas fer estudis universitaris?
Sí, em vaig matricular a Filosofia i 
Lletres a la UB. Em vaig especialit-
zar en filologia catalana. Érem pocs 
alumnes i se’n podia aprendre molt. 
Quan hi va haver les oposicions de cà-

tedra de català m’hi vaig presentar 
i vaig guanyar-ne una, però només 
vaig exercir un any com a funciona-
ri per consolidar la plaça fent cursos 
de batxillerat nocturn. Però ensenyar 
no m’agradava gaire, a mi m’agrada 
llegir i escriure. 

· De què has exercit?
És difícil viure de l’escriptura, tot i que 
vaig presentar-me a concursos de poe-
sia i vaig sortir en antologies de poetes 
joves. Em vaig quedar sense pare als 
16 anys i tenia 2 germans. No hi havia 
modus vivendi i vaig haver de treballar. 
Primer,  al Banc Santander i, més tard, 
a la Caixa de Sabadell,  des del 1974. 
A les tardes,  estudiava a la universi-
tat. Soc un escriptor circumstancial, 
la cultura m’omple la vida i m’ajuda,  
escriure és la zona del plaer, el para-
dís. El camp de l’economia també m’in-
teressa i vaig fer un màster en gestió 
de patrimonis i banca privada. Però 
com a d’altres sectors, hi ha hagut 

una mala gestió de molta gent, crec 
que és perquè no llegien humanitats, 
perquè no van aprendre a pensar i a 
ser crítics. La gent sense principis i 
que només pensa en números no pot 
arribar enlloc. 

· Has escrit llibres de literatura 
infantil...
Sí, l’any 1976, la professora de cata-
là que tenia a la biblioteca em va dir 
que, a ‘Cavall Fort’ - ella era amiga 
del director, l’Albert Jané -, no tenien 
narradors infantils. Em va animar a 
esriure’ls, així que vaig donar tres 
narracions a Cavall Fort que els van 
agradar. Em van convidar a formar 
part del Consell de la revista. Algu-
nes coses que vaig escriure per ‘Ca-
vall Fort’ han sortit en una antologia i 
n’estic content, tenint en compte que 
eren molt exigents. Si no els conven-
cia el que enviaves et deien que no. A 
mi ja m’agrada, aquesta exigència, 
perquè t’ensenya a millorar. 

· l’obra infantil t’ha estat 
reconeguda?
Sí, per a diversos treballs. El premi 
Folch i Torres feia dos anys que que-
dava desert. Vaig presentar una novel-
la titulada La cuca japonesa, escrita en 
un català senzill, i va quedar cinquena. 
Em van escriure de l’editorial La Galera 
dient-me que, tot i que no hagués gua-
nyat, me la volien comprar. La novel·la 
va tenir una gran acceptació a les esco-
les i, fins i tot, es va fer una festa popu-
lar a Sabadell i es va traduir al caste-
llà. També vaig escriure El segrest d’en 
Gang, que La Galera no va voler però sí 
l’editorial Cruïlla. I en tinc una altra pen-
dent de publicar, La sirena dels Piteus.

· a quines revistes locals i altres 
plataformes t’has implicat?
Aquí, a ‘Artilletres ‘i a ‘Forja’. A la pri-
mera, hi vaig escriure fins que es va aca-
bar. A ‘Forja’, hi he escrit a tongades. 
Vaig publicar-hi 250 articles, sempre 
amb un estil periodístic. El meu gran 

model és Josep Pla. També Néstor 
Luján, Kapuscinski, Espinàs. I he tin-
gut dos blogs, ‘El pas dels dies’ i ‘Car-
tes d’un cristià tranquil’.  

· Quins són els teus interessos?
Escriure sobre coses alegres i curtes, 
perquè per a mi són assequibles, més 
que una novel·la. Ara fa poc he publicat 
Mossèn Joan Abarcat (1862-1943). Un tor-
tosí a Castellar del Vallès. Presentaré el 
llibre a Castellar el proper 21 de setem-
bre. També he contribuït als jocs florals 
fent de jurat i a la parròquia. 

· Com veus la relació de la societat 
envers l’Església?
Es viu una gran dessacralització  i una 
laïcitat. Crec que la secularització és 
bona, que l’església perdi poder, però 
té coses a dir a l’home d’avui i al món, 
té uns valors que han ajudat a configu-
rar Europa, al costat de coses negati-
ves. S’haurien d’evitar els prejudicis, ja 
que tothom és ambivalent. 

 Marina antúnez


