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ACTUALITAT P3Neguit a perruqueries i floristeries per la pujada de l’IVA del 8% al 21%

ESPORTS P14

Pedrosa guanya 
la millor cursa

 Dani Pedrosa es va imposar a Lorenzo al circuit de Brno i manté opcions per guanyar el títol de MotoGP. || MOTO GP

Testimonis 
castellarencs en 
un recull de cartes 
de la guerra civil
CULTURA P19 CULTURA P21

L’agost més
calorós des 
de l’any 2005

Festes a Sant 
Feliu per 
acomiadar 
les vacances

ACTUALITAT P6

Especial Festa Major

EXTRA DE 32 PÀGINES

Entrevistes a El Petit Mag, encarregat del pregó, 
a la Fundación Tony Manero, a la Principal de la 
Bisbal i a Dejazzvu, principals atractius musicals
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Floristes i perruquers, els 
més afectats pel nou IVA

  La perruqueria De Pablos. || JOsEP GraELLs 

La pujada de l’IVA aprovada 
pel govern de Mariano Rajoy 
entrarà en vigor demà dissab-
te, 1 de setembre. Tots els ciu-
tadans es veuran afectats amb 
aquest augment de l’impost, 
que puja en tres punts (el tipus 
general del 18% al 21% i el redu-
ït del 8% al 10%). Però hi ha de-
terminats negocis que ho nota-
ran especialment, ja que la taxa 
se’ls apuja del 8 al 21%, ja que 
passen de ser serveis o produc-
tes considerats “reduïts”, a ser 
de tipus general, un canvi que 
es farà molt evident en el preu 
final. És el cas de les perruque-
ries i les floristeries. 

 “Em sembla una pujada 
molt exagerada. Hauria estat 
millor apujar-lo a un 16 o a un 
18% de manera progressiva i 
no de cop a un 21%”, opina Txell 
Truque de la perruqueria Txell, 
que a partir de demà dissabte es 
veurà afectada. 

Montse Sala, de la floris-
teria Freèsia, considera que 
quan el govern va establir fa 
anys la tarifació d’IVA va pen-
sar en les característiques de 
cada producte i servei per apli-
car una taxa o una altra: “Ara, 
però, no han pensat ni consi-
derat res”, diu Sala.

La qüestió ara és saber qui 
haurà d’assumir aquest aug-
ment del preu, si el client o el 
comerç. Els negocis es decanta-
ran per augmentar el preu dels 
seus productes o bé assumiran 
ells la pujada i per tant, tindran 
menys guanys? Una elecció difí-
cil ja que en els últims anys els 

 Cristina Domene

Si l’inici de curs ja és complicat per 
la despesa que suposa la compra 
de llibres i material escolar, aquest 
any s’agreuja a causa de la pujada 
de l’IVA.  Els llibres, bolígrafs, 
llapis, gomes, carpetes i motxilles 
augmenten el seu IVA en un 3%, 
l’increment serà com en la resta de 
productes, del 18 al 21%. Els únics 
articles de material escolar que 
passen de l’IVA reduït al general, 
del 4% al 21%, són les llibretes i les 
cartolines. Des de la llibreria Espai 
Lector Nobel expliquen que hi ha 
bastanta gent que està avançant 
les compres de material escolar: 
“Fa un any, l’última setmana 
d’agost la gent encara no comprava 
res. Enguany però, ja són molts 
el que s’han apropat per fer-se 
amb el material, encara que als 
llibres de text no s’apuja l’IVA”. 
La Llibreria Impremta Vallès també 
comença a vendre ja el material. 
Respecte l’IVA, opinen que “potser 
en un producte no es nota gaire, 
però les famílies sí que notaran que 
la suma total del material és més 
elevada que d’altres anys”. A més, 
des de la llibreria expliquen que no 
faran el canvi de preus dissabte, 
dia en què es comença a aplicar 
l’augment de l’impost. “Nosaltres 
tot el que tenim amb preu posat no 
ho tocarem, encara que dissabte ja 
s’apugi. Només quan anem repo-
sant material i quan arribi producte 
nou, posarem el preu nou”. || c.D.

La taxa se’ls apuja del 8 al 21%, perquè passen de ser serveis o productes considerats “reduïts”, a ser de tipus general

establiments han patit una da-
vallada dels ingressos, perquè 
s’ha reduït les vendes en gene-
ral, però també un moment on 
les famílies tenen menys poder 
adquisitiu i per tant menys di-
ners per gastar. 

La decisió depèn de cada 
negoci. “Jo crec que aquesta 
pujada ho notarem més nosal-
tres, els comerciants, que els 
clients”, assegura Truque. La 
perruquera explica que faran 
una mica d’estudi i entre se-
tembre i desembre decidiran 
si apujar preus o mantenir-los: 
“Si veiem que es van cobrint 
les despeses mantindrem els 
preus, sinó, evidentment hau-
rem d’apujar-los una mique-
ta”, apunta.

Per la seva banda, la floris-
ta Montse Sala assegura que vi-
gilen molt en no apujar les coses 
i mantenir els preus, “però evi-
dentment si paguem més IVA 
ha de repercutir, no ens ho 
podem empassar, perquè sinó 
no tindrem ni per menjar”.

ofegats pels impostos || Com 
sempre, els petits negocis tenen 
més a perdre que les grans su-
perfícies i cadenes comercials, i 
aquest increment de l’IVA supo-
sa un agreujament pels negocis 
dels autònoms. “Jo em pregun-
to quina culpa en tenim. He 
treballat tota la vida i he pagat 
tots els impostos. Aquests 
anys ens han apujat una bar-
baritat la taxa dels autònoms, 
l’aigua, la llum... arriba un mo-
ment que amb el que guanyo no 
en tinc per pagar tots els im-
postos”, declara Sala de la flo-
risteria Freèsia. 

Txell Truque 
(Perruqueria Txell)

Em sembla una pujada 
molt exagerada passar 
del 8 al 21% de l’IVA

Montse Sala
(Floristeria Freèsia)

Si paguem més IVA, 
evidenment haurà de 
repercutir en els preus

LA TORNADA A L’ESCOLA

S’avança la compra 
de material escolar
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La iniciació a les noves tecnologies 
es produeix cada vegada més aviat. 
Els infants d’avui dia han canviat la 
baldufa i la corda de saltar per so-
fisticats videojocs que simulen lli-
bres, puzzles i fins i tot mascotes. 
Poc a poc, els ordinadors han es-
devingut un electrodomèstic més i 
els infants dominen amb destresa el 
llenguatge de la informàtica.

En aquest sentit, El Mirador 
Centre de Coneixement, dóna un 
pas endavant i ha programat un 
curs d’scratch per a infants que for-
marà part de la nova oferta acadè-
mica que començarà al mes d’octu-
bre. L’scratch és un llenguatge de 
programació creat pel Massachu-
setts Institute of Technology (MIT), 
un del centres d’investigació tecno-
lògica més important del món, res-
ponsable de projectes com el “One 
Laptop per Child” (un portátil per 
nen), que ha desenvolupat un ordi-
nador per menys de 100 dòlars per 
a infants del tercer món. L’Scratch 
fa servir la programació per mi-
llorar competències com el raona-
ment lògic, la resolució, seguiment 
i depuració de problemes, el desen-
volupament d’idees, la creativitat, i 
la perseverança en el treball fins la 
consecució d’un objectiu. Per inici-
ar-se i jugar amb aquesta aplicació 
no es requereixen coneixements es-
pecialitzats sobre els fonaments de 
la informàtica i la programació.

El període de matriculació 
a aquests cursos, que es durà a 

El Mirador amplia l’oferta 
formativa aquest curs

  Rocío Gómez 

terme des d’octubre i fins el mes 
de juny, es mantindrà obert fins a 
l’inici de cadascun d’ells, o bé fins 
que se n’exhaureixin les places pre-
vistes. 

Cal recordar que el nombre 
mínim d’alumnes matriculats per-
què es pugui realitzar el curs és de 
deu persones, a excepció del nou 
curs de restauració de mobles, en 
què es requereix un mínim de vuit 
alumnes. 

L’horari de les classes 
d’scratch serà els dimarts de 
17:30h a 19h. El preu del curs és 
de 25 euros al mes. Per a més in-
formació sobre l’oferta formativa 
prevista per El Mirador per al pro-

  Curs de video fet a El Mirador aquest juliol passat. || JOsEP GraELLs

El centre de 
coneixement 
aposta pel foment 
de l’aprenentatge 
de les TIC 

La Ludoteca Municipal Les 3 
Moreres, un dels serveis adre-
çats als infants de P3 a 6è de 
primària que ofereix la Regido-
ria d’Educació de l’Ajuntament 
de Castellar, obrirà els dies 4, 5 
i 6 de setembre el període d’ins-
cripcions al curs 2012-2013. Les 
inscripcions es podran fer per 
a un o dos dies setmanals fixos. 
Entre les novetats del nou curs, 
que començarà el 12 de setem-
bre, destaca l’obertura d’un nou 
grup de 40 places que funcio-
narà els divendres a la tarda, 
en substitució de l’Espai Fami-
liar d’aquesta franja horària. A 
més, hi haurà una major flexi-
bilitat en la inscripció per a dos 
dies fixos a la setmana. Fins al 
curs passat aquesta modalitat 
d’inscripció només era possi-
ble els dilluns i els dimecres o 
els dimarts i els dijous, men-
tre que a partir d’ara els dies 
es podran escollir entre qual-
sevol combinació dels cinc dies 
de la setmana.

D’altra banda, es perme-
tran visites esporàdiques il-
limitades, amb inscripcions el 
mateix dia, sempre i quan la 
tarda escollida no superi la ràtio 
d’infants assistents al servei. 
Les inscripcions al curs 2012-
2013, que es podran formalitzar 
de 17.00 a 19.30 hores al mateix 
equipament, situat al número 
6 del carrer de Sala Boadella, 
es mantindran obertes els dies 
posteriors al 6 de setembre en 
cas que restin places lliures.

La Ludoteca mantindrà 
obert l’Espai Familiar els dis-
sabtes al matí. Aquest servei, 
que és d’entrada lliure i no re-
quereix d’inscripció prèvia, té 
per objectiu que els infants de 
0 a 12 anys vagin a jugar a la 
Ludoteca amb els seus pares, 
mares o qualsevol altre adult 
de la família. 

  Redacció

40 places més  
a la ludoteca 
municipal

per semestre, podeu adreçar-vos 
a la Recepció del centre, situada a 
l’Espai Sales (antic mercat), perso-
nalment o per telèfon 93 714 40 40. 
L’horari d’atenció al públic durant 
el mes d’agost és de dilluns a diven-
dres de 10 a 13.30 h. Al setembre, 
serà de dilluns a divendres de 10 a 
13.30 h i de 16 a 20 h. Cal assenyalar 
que obtindran un 20% de descomp-
te sobre el preu dels cursos les per-
sones en situació d’atur inscrites 
al Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), les persones de 65 anys o 
més, les persones discapacitades 
amb acreditació i les famílies nom-
broses o monoparentals que dispo-
sin de carnet acreditatiu. 

Una de les principals 
novetats serà un curs 
d’scratch, llenguatge 
de programació
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Medalla a títol pòstum

El passat 14 de juliol Ramon Casama-
da va morir als 88 anys. Aquest cas-
tellarenc va dedicar bona part de la 
seva vida a protegir els boscos i els 
camps de la vila, conreant la terra i 
donant-li valor amb projectes com la 
D.O. de la Mongeta del Ganxet o pro-
movent la seva protecció amb la crea-
ció d’una secció d’ADF al territori. És 
per tot això, que el pròxim dijous 6 de 
setembre havia de rebre la Medalla de 
la Vila, un reconeixement ciutadà que 
finalment es farà a títol pòstum.

De fet, al seu funeral, que es va 
fer el passat 30 de juliol, centenars 
de castellarencs i castellerenques 
van retre ja un merescut homenatge 
a Ramon Casamada. La seva família, 
amics, veïns, companys de departa-
ment dels bombers, representants 
de les entitats i les institucions de la 
vila van omplir l’església de Sant Es-
teve al funeral de Ramon Casamada. 
El mossèn de l’església de Sant Este-
ve, Ramon Villarino, no va oficiar el 
funeral, sinó que ho va fer el mossèn 
Josep Lluís Fernández, amic i com-
pany de Casamada, que va treballar 
colze a colze amb el castellarenc en la 

creació dels ADF de la vila. L’altar va 
estar presidit per una foto del difunt, 
al costat d’una imatge de la Paquita, 
la seva dona, que fa tot just uns mesos 
que també va morir. Com a vincle de 
la parella, un ram de flors, branques i 
plantes, “un tros de la terra que tant 
va estimar en Ramon, i una mostra 
de la feina que va dur a terme du-
rant tota la seva vida”, va assegurar 
Josep Lluís Fernández.

Núria, una de les nétes de Casa-
mada va dedicar unes paraules al seu 
avi i va destacar la seva generositat i 
la seva vocació d’ajuda. 

Tant la seva néta com Josep Lluís 
Fernández, van coincidir en els seus 
parlaments que el millor homenatge 
que se li pot fer a Ramon Casamada 
és seguir amb la seva tasca de defensa 
i protecció dels boscos i els camps de 
Castellar, i seguir el seu exemple, esti-
mant la vila i els seus ciutadans, bus-
cant el bé de la comunitat. Durant l’ofi-
ci, l’Orfeó de Sabadell va interpretar 
alguns espirituals i cançons populars 
catalanes, contribuint, com va apun-
tar el mossèn Fernández, a fer d’aque-
lla trobada “una festa, com volia en 
Ramon, recordant la seva alegria, i 
celebrant la seva vida, al costat de la 
gent que l’estimava”. 

Ramon Casamada, promotor de la D.O. de la Mongeta del Ganxet i dels ADF va morir el 14 de juliol

A la dreta, la imatge de 
Casamada amb la seva 
dona que va presidir el
funeral que va omplir
l’església, com mostra la 
imatge superior. || J.G.

  R.G.

  Redacció

Mor en caure 
pel barranc 
de La Riba 
mentre collia 
figues 

Juan Antonio Fernández 
Luque, un veí de Castellar del 
Vallès de 60 anys, va morir di-
vendres passat, 24 d’agost, 
com a conseqüència dels diver-
sos traumatismes que va patir 
després de caure pel barranc 
de La Riba, a l’alçada del res-
taurant Viena, a la zona de Can 
Carner. El desgraciat accident 
es va produir a primera hora 
de la tarda i tot i que va poder 
ser traslladat al Taulí encara 
en vida els metges de l’Hospi-
tal de Sabadell no el van poder 
salvar.

Segons ha pogut saber 
L’ACTUAL, el castellarenc es-
tava collint figues a la zona del 
barranc de La Riba i podria 
haver caigut en trencar-se una 
branca d’una figuera on tenia 
els peus. El barranc té una al-
çada de més de 20 metres. 

SUCCESSOS | ACCIDENT
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Aquest estiu ha estat especialment 
calorós a Castellar. Bé, a la vila i a 
la resta de Catalunya perquè el con-
junt del territori català no registra-
va un agost amb temperatures tan 
altes i durant tantes jornades con-
secutives des de l’any 2003.

Des de l’inici de l’estiu, hem 
patit tres onades de calor, segons 
el Servei Meteorològic de Catalu-
nya (SMC), la primera la vam patir 
del 27 al 30 de juliol, la segona del 
9 a l’11 d’agost i l’última i més ex-
tensa en el temps, la setmana pas-
sada, del 17 al 23 d’agost. 

La temperatura màxima a 
Castellar a la primera onada de 
calor va ser de 34,5ºC, la més alta 
de la segona onada va ser de 34ºC 
i la de l’última, de 39ºC. Repassant 
les dades a l’estació meteorològica 
de Cal Botafoc des del 2005  fins 
al 2012, el dia més calorós d’aquest 
període d’anys  a Castellar ha estat 
el passat 20 d’agost, quan es van 
registrar 39ºC i la temperatura 
mínima més elevada, també és 
d’aquest agost, del dia 7, quan el 
termòmetre marcava 16ºC, la mí-
nima més baixa del mes. Però mal-
grat la calor i els problemes per 
conciliar el son de moltes perso-
nes, no hem tingut cap nit tropical 

Castellar pateix l’agost 
més calorós des de 2005

  Cristina Domene

PISCINES MUNICIPALS

Aquest estiu, les piscines han 
estat, més que mai, un lloc on 
emparar-se de l’ambient xafogós 
d’aquests mesos. Les tres onades 
de calor que hem patit a Catalunya 
(una al juliol i dues a l’agost 
segons el Servei Meteorològic 

de Catalunya) han provocat que 
moltes de les piscines públiques 
de Catalunya augmentin consi-
derablement la seva afluència de 
públic.  A Castellar, la piscina del 
Casino del Racó també ha copsat 
aquest augment. “Hem tingut més 
gent que l’any passat”, asseguren 
des de l’equipament. Segons expli-
quen, això és degut a tres motius: 
a l’onada de calor, també perquè 
la gent no marxa tant de vacances 

Refugi d’estiu

per la crisi i, per últim “pel canvi 
de gestió, que ara oferim més 
serveis als socis. Hem tingut una 
mitjana de 70/ 100 persones 
diàries. Estem molt contents”. 
No obstant això, des del Complex 
Esportiu Puigverd no han notat 
tant aquesta afluència massiva. 
“Nosaltres hem tingut més o 
menys la mateixa assistència, no 
hi ha hagut un gran augment”, 
afirmen des de SIGE. || c.D.

-és a dir mínimes per sobre dels 
25ºC- ja que la mínima més eleva-
da a Castellar ha estat de 22ºC. 

Així, l’onada de calor que ha 
afectat Castellar i Catalunya ha 
estat la més important dels últims 
6 anys, tenint en compte intensi-
tat, extensió i persistència. 

risc d’incendi || Les altes tempe-
ratures van lligades a alertes d’alt 
risc d’incendis. De fet, a Castellar 
hem patit petits episodis d’incendi 
forestals que, per sort, no han estat 
greus. El més sever va ser el del 19 
de juliol a Can Font, on es van cre-
mar tres hectàrees i on van parti-
cipar 15 dotacions de bombers ter-
restres i 8 dotacions aèries. El 23 
de juliol, els Bombers Voluntaris 
de Castellar del Vallès i els Bom-
bers de Sabadell van actuar en un 
incendi que va començar a la zona 
boscosa situada a la part posterior 
del carrer de la Noguera, al polígon 
industrial de Can Carner. Es van 
cremar uns 300 metes quadrats. 
Unes hores més tard, els bombers 
van haver d’actuar de nou en un 
petit incendi de matolls que va ha-
ver-hi entre Sabadell i Castellar, a 
la zona del Punt Blau. A més, el 22 
de juliol fins a 17 bombers i agents 
de l’ADF de Castellar marxaven  
per ajudar a extingir el foc que va 
patir l’Alt Empordà. 

La temperatura màxima que ha registrat l’estació meteorològica de Cal Botafoc aquest estiu ha estat 39ºC el 20 d’agost
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Els llibres del Registre Civil del Jut-
jat de Pau de Castellar del Vallès 
manuscrits des de 1950 a 2008 ja es 
poden consultar a través d’Internet. 
El Ministeri de Justícia, a través del 
programa Red.es (Registro Civil en 
línia) ha completat recentment la di-
gitalització de prop d’11.600 registres 
dels naixements, matrimonis i defun-
cions d’aquest període, el que suposa 
un total de 58 llibres.

Així, amb aquesta actuació, 
s’aconsegueix agilitzar i millorar la 
qualitat i eficiència del servei que 
presta el Jutjat, aprofitant els avan-
tatges de la utilització de les Tec-
nologies de la Informació i la Co-
municació (TIC). Entre d’altres, la 
digitalització dels registres del Jut-
jat de Pau facilita l’accés a aquestes 
dades, tant per part d’altres adminis-
tracions, que poden consultar-les di-
rectament, com per part de la ciuta-
dania, que pot accedir als seus propis 
registres a través d’Internet amb els 
certificats digitals. D’aquesta mane-

ICV demana que es mantingui la 
paga de desembre dels funcionaris 
mitjançant una paga de producti-
vitat, a canvi que els regidors amb 
dedicació de la corporació, i els càr-
recs de confiança passin de 14 a 12 
pagues, així com que es redueixin en 
un 50% el que que perceben els regi-
dors de l’oposició i les seves formaci-
ons polítiques, “un cost polític que 
supera actualment els 490.000 
euros anuals”, segons afirmen des 
de la formació ecosocialista. 

L’Altraveu s’ha mostrat 
d’acord amb la reducció de sous i 
amb la supressió dels dos càrrecs 
de confiança del PSC i ha volgut 
aclarir que l’aportació que reben els 
regidors i el grup permeten tenir en 
marxa l’espai de Cal Gorina. 

La documentació 
del Jutjat de Pau ja 
es troba a Internet

Demanen als 
regidors que 
s’abaixin el sou

  Rocío Gómez 

  Cristina Domene

ra, doncs, s’aconsegueix estalviar re-
cursos alhora que es redueix la gestió 
de tràmits en paper i es dóna opció a 
la ciutadania a evitar la visita al jut-
jat per a l’obtenció dels certificats, 
un tràmit que en cap cas suposa cap 
cost per a l’usuari.

El procés de digitalització dels 
manuscrits va començar amb una 
anàlisi detallada dels exemplars 
existents que va donar pas a l’es-
caneig de totes les pàgines de ca-

  Dos ciutadans al Jutjat de Pau de Castellar. || JOsEP GraELLs

REGISTRE CIVIL  |  DIGITALITZACIÓ

ICV  |  RETALLADES

dascun dels llibres. Finalment, les 
dades es van enregistrar per tal de 
poder-les integrar en l’aplicació in-
formàtica de gestió d’inscripcions 
registrals del Ministeri de Justícia. 
Cal assenyalar que al Jutjat de Pau 
de la vila els registres es realitzen 
de forma immediata. A més, des de 
l’any 2008, es porten a terme infor-
matitzada i, per tant, tan sols resta 
pendent de digitalitzar el període 
comprès entre 1871 i 1950. 

Autocar per anar
a la manifestació
de l’11-S

L’Assemblea Nacional Catalana de 
Castellar se suma a la manifesta-
ció de l’11 de setembre a Barcelo-
na i per facilitar l’accés a la capi-
tal i marxar tots plegats, la secció 
local està organitzant un autocar, 
que sortirà davant l’Institut Caste-
llar a les 14.30 hores. El preu és de 
8 euros i cal ingressar els diners al 
compte nº 2003 0419 49 0201254143 
de Caixa de Catalunya amb el con-
cepte ‘Marxa 11- S’  i el nom de la 
persona que fa el pagament. L’últim 

POLÍTICA  |  ACN

dia per fer l’ingrés per tenir plaça a 
l’autocar és el dia 6 de setembre. 

Després de celebrar l’assem-
blea del 10 de març en la qual es va 
constituir oficialment l’ANC, la pla-
taforma té la intenció de “crear la 
manifestació a favor de d’inde-
pendència més multitudinària 
que mai s’hagi fet el proper l’11 
de Setembre, Diada Nacional de 
Catalunya”.  Carme Lleixà, coordi-
nadora de l’ANC de Castellar del Va-
llès assegura que el que volen és fer 
moure el poble “perquè faci pres-
sió per aconseguir l’autogovern, la 
independència de Catalunya”. 

El ministeri de Justícia 
ha completat la 
digitalització d’uns 
11.600 registres que 
hi ha a Castellar
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  Joan Munt, president de CXC, i Sandra Rodríguez, de Servei Solidari || c.D.

‘Rétale, Reinversión del Talento’ és 
un projecte que pretén promoure 
iniciatives empresarials -impulsades 
per emigrants d’Equador i Colòmbia 
radicats a Espanya- per ser desen-
volupades en zones rurals dels seus 
països d’origen. El programa, coor-
dinat per la fundació Servei Solidari 
per la Inclusió Social, té dues alter-
natives, ‘con retorno’ i ‘sin retorno’. 
A la primera, la persona emigrada es 
troba actualment a Espanya i vol tor-
nar al seu país per començar o am-
pliar el negoci que ha començat des 

d’aquí. A l’opció ‘sin retorno’  la per-
sona que es troba aquí dóna suport 
financer gràcies als ingressos gene-
rats pel seu treball a Espanya i és un 
familiar qui desenvolupa el projecte 
a Colòmbia o a Equador. 

La tècnica de la Fundació Ser-
vei Solidari que farà la xerrada a Cas-
tellar sobre el tema el pròxim 15 de 
setembre, Sandra Rodríguez, va ex-
plicar que en 5 anys s’han desenvolu-
pat 125 projectes: “Són negocis con-
siderats rurals, ramaderia de llet, 
petites granges per criar pollas-
tres o un forn de pa, una merceria 
de poble, negocis per fer embotits... 
un home, per exemple, va comen-

Emprenedoria  
al lloc d’origen

 Cristina Domene

L’Arxiu recull 185 fotos de la riuada de 1962 

En motiu del 50è aniversari de la riua-
da de l’any 1962, que es commemora 
el proper setembre, l’Ajuntament de 
Castellar ha recollit durant els últims 
mesos material relacionat amb la tra-
gèdia, a través de l’Arxiu Municipal, 
per elaborar un monogràfic especial.

S’han recaptat 185 fotos de 12 vi-
latans i vilatanes que s’han apropat 
fins a l’Arxiu. A les imatges es poden 
observar, sobretot, moments de la re-
construcció de les zones i edificis mal-

COOPERACIÓ  |  CASTELLAR X COLÒMBIA i creiem que alguns d’aquests es 
poden afegir al programa ‘amb 
retorn’. Els que han format aquí 
una família no marxaran però 
els que no porten tant de temps, 
alguns ja han marxat i altres ho 
faran, per això, aquesta xerrada 
és molt oportuna perquè sàpi-
guen les opcions que tenen”, va 
explicar Joan Munt, president de 
l’entitat Castellar x Colòmbia. 

En relació amb això, Rodríguez 
va afegir que molta gent no torna 
“perquè van portar els fills amb 
8-10 anys i ara els nanos, que són 
adolescents no volen tornar, per 
tant els que es queden aquí tenen 
l’opció de fer el ‘sin retorno’”. Tot 
i això, pels colombians i equatori-
ans que volen tornar també els ofe-
reixen ajuda des de Servei Solidari: 
“La tornada al país es pot prepa-
rar amb temps, nosaltres els aju-
dem a planificar el retorn, com 
estalviar durant un temps, com 
portar tot el que tenen aquí...”. La 
xerrada tindrà lloc el proper dissab-
te 15, al matí, a El Mirador. 

mesos i de com havia quedat el pai-
satge després de la tromba d’aigua. 
“La gent que ens ha portat el ma-
terial també ens ha explicat histò-
ries i anècdotes i fins i tot algunes 
les hem enregistrades oralment per 
tenir-les a l’Arxiu com a part de la 
història de Castellar”, explica l’arxi-
vera municipal, Sílvia Sáiz.

Tot el material recollit, a més 
de passar a formar part de l’Arxiu, 
es podrà veure a la pàgina web mu-
nicipal, www.castellarvalles.cat i en 
un monogràfic especial del setma-
nari L’Actual al setembre. 

çar amb 10 vaques i ara ho ha am-
pliat i ha hagut de contractar gent. 
També hi ha gent que traslladen 
o amplien allà negocis que van co-
mençar aquí”.Per garantir que el 
negoci funciona correctament a Co-
lòmbia o a l’Equador, el projecte pre-
veu un asessor allà que acompanya i 

revisa durant un any la iniciativa. 
L’entitat Castellar x Colòm-

bia ha considerat oportú organit-
zar una xerrada a Castellar perquè 
s’expliqui detalladament el projec-
te: “En aquest moments a Caste-
llar hi ha hagut una disminució 
de colombians pel tema de la crisi 

  C. D.
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Dimecres 29· 18 h
El Club Bitlles Castellar 

inicia temporada
http://bit.ly/OxerNL

Dimecres 29·  17 h
Castellar pateix l’estiu més 

calorós des de 2005
http:// bit.ly/NcdyJr

Dimecres 29 · 12 h
L’acte que feia ERC a la 

Diada suma altres forces  
independentistes

http://bit.ly/sQ41VD

Dimecres 29 · 12 h
A fer llaços!

http://bit.ly/sQ17ar

Dimarts 28·  20 h
Música i disco per la nit de 

dissabte de Festa Major
http://bit.ly/rVHbwl

Dimarts 28 · 17 h
Un veí de la vila va morir 

divendres passat en caure 
pel barranc de La Riba

http://bit.ly/Nulck4

Informació al minut a: 
twitter.com/lactual

Ara més tranquils, volem fer 
arribar una queixa i un prec 
als organitzadors dels col·legis 
electorals i a la Junta Electo-
ral.
Sé que el que proposaré no és 
fàcil de resoldre, si ho fos ja 
s’hauria fet, però per això tenim 
intel·ligència i voluntat, per so-
lucionar el que és difícil.
Moltes persones m’han dema-
nat que, informi que hi ha ve-
llets que per votar han de des-
plaçar-se lluny i no estan en 
condicions d’anar-hi i volen, mi-
llor necessiten, un col·legi més 
pròxim.
S’ha de considerar preveure 
que els més grans de 70 o 75 
anys puguin anar a un col·legi 
més pròxim. Ara tenen moltes 
dificultats per anar a votar tant 
lluny.
Ho demanen els vellets del car-
rer Major, Retir, Bassetes i vol-
tants, ja que per anar fins a 
l’escola Emili Carles Tolrà es 
troben amb la pujada de cal 
Verge o han de fer massa volta 
quan no poden caminar.
Ho demanem amb temps sufi-
cient!
Intentin resoldre-ho. També 
augmentaran els votants.

 L’Altraveu

 Grup Municipal PP
A

partir de la propos-
ta de modificació de 
la Llei de Règim Local 
per part del govern es-

panyol, s’ha reobert el debat sobre 
el finançament dels ajuntaments i 
les aportacions econòmiques a re-
gidors i partits polítics. 
Des de l’Altraveu, com ja vam ex-
pressar en el ple extraordinari de 
juliol de 2011, estem plenament 
d’acord amb la reducció de sous 
per tots els membres de la corpora-
ció i amb la supressió dels dos càr-
recs de confiança que manté l’equip 
de govern socialista de Castellar. 
També volem expressar la nostra 
solidaritat i preocupació per les 
retallades del govern central que 

Centres electorals

Como si de una pelicula se tra-
tara :
Somos dos pastoras Alemanas, 
Estrella de cinco años y Lluna 
de algo más de tres meses. 
Como se acercan las vacaci-
ones, yo Estrella la mayor, le 
voy explicando a Lluna la pe-
queña, lo que son las vacacio-
nes y donde iremos con nues-
tra autocaravana. 
Lo primero que le comento es 
que viajaremos  a dos países 
de Europa con una cultura y 
educación hacia nosotros muy 
diferente a lo que ha vivido en 
nuestra población. Le comen-
to, piensa que podrás entrar 
en todas las tiendas, te recibi-
rán con mucho cariño en todas 
partes, por la educación y res-
peto que tienen hacia nosotros. 
Entrarás en todos los restau-
rantes, cafeterías, pastelerí-
as con salones de te, etc.. Y lo 
primero que te pondrán será 

  Antoni Comas

  Jaume Pujol

  Jordi Carreras

Sobre les
aportacions 

econòmiques per 
part de L’Altraveu

Tornem a la feina
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Pobres dels que 
som pobres

Perros por Europa

Sempre he cregut que el país 
veí és diferent, en Juan Manu-
el Sànchez Gordillo, alcalde de 
Marinaleda n’és un clar exem-
ple, mentre una de les seves 
nombroses accions, saquejar 
dos supermercats ha tingut 
un gran ressó, argumentant 
que mentre hi hagi supermer-
cats els ciutadans no passaran 
gana, al nostre País, ja fa molt 
temps que la rere botiga dels 
establiments tenen organitza-
da la retirada dels productes a 
punt de caducar per evitar ti-
rar-los als contenidors, fins i tot 
no es pot afavorir okupar com a 
reivindicació social ja que s’es-
tà ocupant per supervivència. 
Fa temps demanava un Robin 
Hood, però un del segle XXI, 
que fos capaç de dominar la in-
formàtica i reconduir els capi-
tals que fugen, que encapçalés 
una proposta política amb co-
herència social, que motivés el 
ciutadà per enfrontar-se cívica-
ment i democràticament, que 
obligués a tornar els diners as-
solits a través del frau, engar-
jolar el polític que mentís, res-
ponsabilitzar els bancs d’haver 
col·locat productes enganyant 
i lliurar el ciutadà d’haver de 
passar les seves nòmines per 
aquestes entitats que han de-
mostrat no ser amigues, incen-
tivar el diner a la calaixera i si 
es deu quelcom a pagar sense 
interessos, a la llista de deute 
i a pagar com es pugui, els co-
merços i empreses que siguin 
els nostres banquers amics, que 
en Hood i la llei els protetgei-
xi de la morositat a través de 
la seva fiscalitat, incentivant el 

treball a través de la correla-
ció estat, empresa, treballador 
per fer del nostre País un lloc 
on poder viure, no sobreviure.
La llegenda urbana diu que en 
un poble del Vallès fa temps es 
va voler fer una església, no 
parlava de cap banc es parla-
va del propietari d’una empre-
sa tèxtil, el qual va obrir una 
calaixera, dient; “agafeu el que 
necessiteu”.
La testosterona del “per co-
llons/por cojones” és mala con-
sellera, hem d’esforçar-nos en 
construir, millorar, afavorir, in-
centivar, inventar, regenerar, 
canviar... evitant destruir.

un tazón con  agua por si ti-
enes sed, debajo de la mayo-
ría de mesas, estará llena de 
perros de todas razas, todos 
se te acercarán, pero ninguno 
ladrará, todos son educados, 
pués allí son uno más de la fa-
milia y están acostumbrados a 
la educación como nosotros. 
También te digo que podrás 
ir en autobús, tren, metro, fu-
niculares etc. y no pagaremos 
nada, otra educación, otra cul-
tura, otra Europa.
Lluna me comenta ,seguro que 
si Jordi y Margarita entran en 
una cafetería, no tendremos 
que quedar tiradas en el suelo, 
en la calle, como aquí pasando 
calor, yo le respondo que no. 
Yo le sigo diciendo, en estos 
dos Países nos tienen mucho 
respeto y nos quieren mucho 
y muchísimas familias tienen 
uno o varios perros, pero tal 
como te digo son uno más de 
la familia. 
Al  entrar al primer restauran-
te, Lluna dice !!!  Estrella ¡¡¡¡ 
, me han acariciado y me han 
dado un tazón de agua,  quien 
pudiese vivir en esta parte de 
Europa, que envidia hacia los 
perros de aquí.  
Después de hacer montaña 
en los Alpes de Italia iremos 
a los de Francia, hay una po-
blación preciosa, llamada Cha-
monix, allí los perros entran 
incluso en la Iglesia, ponién-
dose en los últimos bancos.  
Pasearás por la población lle-
nísima de gente, pero si cier-
ras los ojos, no oirás nada, la 
gente es muy educada, hablan 
en voz baja, los restaurantes 
llenos de gente y perros y no 
se oye nada, otra cultura y ha-
blando de culturas, no verás ni 
una sola caca, por el suelo, son 
muy respetuosos con esto. No 
como en nuestra población.

afecten el món local, i especial-
ment la reducció de les pagues ex-
tres dels funcionaris.
Tanmateix, volem deixar clar una 
vegada més que l’aportació eco-
nòmica que reben els regidors i el 
grup polític de l’Altraveu no va en 
el seu benefici propi i no s’ho que-
den els regidors, sinó que una pe-
tita part es destina a campanya 
electoral i difusió pròpia, i la gran 
majoria reverteix per fer tasques 
socials i col·lectives per la vila de 
Castellar. És gràcies a aquests di-
ners que s’ha pogut posar en marxa 
l’espai de Cal Gorina, obert des de 
fa un any a tota la ciutadania, on 
es mantenen tres cooperatives de 
consum responsable, on es porta a 
terme un banc de temps, una as-
sociació de joves, l’associació d’in-
dignats del 15M i on s’han realitzat 
moltes xerrades de caire ecològic 
i social adreçades tan a col·lectius 
en risc d’exclusió, xerrades sobre 
comerç just, banca ètica, dació en 
pagament d’habitatges propietat 
dels bancs, energia, cultura, músi-
ca, cinema...
Aquesta realitat és possible gràci-

es a la col·laboració de tots els col-
lectius que formen part de Cal Go-
rina i especialment amb l’aportació 
econòmica que reben els dos regi-
dors del l’Altraveu que són a l’ajun-
tament i a l’aportació com a grup 
polític present al consistori.
Es pot accedir als comptes de l’Al-
traveu a la seva pàgina web laltra-
veu.org o directament des d’aquest 
enllaç: http://www.laltraveu.org/
comptes/comptes.html

Després d’uns dies de descans, 
esperant que hagin estat profito-
sos per a tothom, arriba un nou 
curs polític tant a Castellar com 
a la resta d’Espanya. És ben cert 
que aquest agost ha estat de tot 
menys tranquil, amb notícies de 
tota mena, sovint contradictòries, 
que han alterat una mica la tran-

quilitat estival. El pitjor de tot han 
estat els incendis forestals que han 
ocasionat pèrdues per a molta gent.
Pel que fa a Castellar, iniciem aquest 
nou curs amb molta il·lusió i ganes 
de servei a tots els castelarencs. El 
nostre compromís amb la ciutada-
nia es total i és per això que enca-
ra estarem més a la vostra dispo-
sició pel que calgui. Aviat tendrem 
una seu permanent del partit on se-
guirem escoltant a tota persona que 
vulgui exposar-nos les seves inquie-
tuts, queixes o dubtes, i no dubteu 
que farem tot allò que estigui al nos-
tre abast per a trobar la millor res-
posta al que es plantegi. Establirem 
també nous mitjans de comunicació 
amb la població per així poder estar 
més a prop de tots i donar a conèixer 
els nostres plantejaments i projectes, 
sovint tan desconeguts.
I no podem deixar de fer un comenta-
ri a la paraula favorita d’aquest estiu: 
rescat. Obrim la setmana amb la no-
tícia que la Generalitat sol·licitarà 
aquesta mesura per a atendre les 
seves obligacions més immediates. 
Fins aquí, d’acord; també ho ha fet 
el nostre Ajuntament com ja és co-

negut. La diferència a favor del nos-
tre consistori és que ho ha fet sense 
més comentaris, acceptant les condi-
cions exigides. En canvi, la Generali-
tat sorprèn a tots dient que agafarà 
els diners sense acceptar condicions, 
i aquí ja no ens entendrem, a més 
quan CiU va donar suport al Con-
grés a la llei que imposa condicions 
a les CCAA que demanen rescat. Qui 
deixa diners vol garanties per recu-
perar el préstec, com qualsevol usu-
ari bancari sap, i la Generalitat no te 
cap dret per rebre un tracte diferent. 
I el més greu és que, amb aquesta ac-
titud, enmascara la realitat del pro-
blema: son masses anys estirant més 
el braç que la màniga, i tard o d’ho-
ra s’havia de afrontar el problema. 
No és un problema de manca de di-
ners, és un problema de mala admi-
nistració, ja que si no hi ha caixa no 
es poden fer despeses sabent que 
després no es pagaran.
Qui busca l’enfrontament és el 
Sr. Mas, no el govern central ni 
la resta d’autonomies. Comença a 
ser hora de parlar clar i no desvi-
ar l’atenció amb el que haurien de 
fer els altres.



Mossèn
Josep Lluís Fernández :
“al funeral de ramon casa-
mada hi va haver un tros de 
terra que tant va estimar”

Dani Pedrosa, vencedor 
del Gran Premi de Txèquia: 
“Vull dedicar la victòria a 
Brno al meu pare perquè és 
el seu aniversari”

Eloi Vila, escriptor:
“Faig una crida a la gent de 
castellar, per si saben d’un 
cas de certificat de defun-
cions que no hagi arribat”

HAN DIT . . .

quest març passat, el 
poeta Miquel Desclot 
va fer seixanta anys. 
Tot i que aquesta no 

és una notícia per ella mateixa, sí 
que ens ho sembla la continuada 
presència a Castellar d’aquest pri-
mera espasa de la cultura catala-
na. Aquest és un escriptor que va 
néixer el 1952 al Clot, a Barcelona, 
i que, malgrat tota la conjuntura 
adversa a la lliure evolució de la 
literatura que patia Catalunya en 
aquells moments, de ben jove es 
va interessar pels clàssics, per la 
poesia medieval, i per la moderna 
i contemporània, en un viatge per 
la cultura escrita que ja porta dè-
cades de recorregut. Company de 
generació de Maria Mercè Mar-
çal i Ramon Pinyol, en Miquel va 
instal·lar-se a Castellar cap a mit-
jans dels anys setanta, i aviat va 
col·laborar en la vida cultural del 
poble: escrivint a cada número 
d’Artilletres, presidint Jocs Florals 
municipals, relacionant-se amb el 
seu predecessor Joan Arús, de 
qui ha acabat editant la seva obra 
completa. Al mateix temps, s’ha 
convertit en un dels traductors 
més ben valorats del panorama 
català, sobretot en l’àmbit de l’an-

  60 mots a cau d’orella. || JOaN MuNDET

Miquel Desclot, 
seixanta anys

La Festa Major
ja és a punt

Les intromissions 
del Govern 

espanyol en el 
món local

 Pepa Martínez*  Grup Municipal CiU

a Festa Major és, segura-
ment, el principal esdeve-
niment lúdic, social i cul-
tural de l’any. És una cita 

capaç de suscitar la participació 
col·lectiva, el lligam amb l’entorn 
urbà i el diàleg entre els veïns. Per 
aquestes raons, aquest any hem fet 
un gran esforç per tal de mantenir 
el nivell d’altres edicions, malgrat 
haver reduït el seu pressupost un 
14% respecte l’any 2011 i a més de 
la meitat respecte el 2007.
El proper 7 de setembre el caste-
llarenc Roger Oller, el Petit Mag, 
obrirà la Festa Major 2012 amb el 
tradicional pregó. Serà el primer 
del centenar llarg d’actes que us 
proposem fins a l’11 de setembre. 
Tot això ha estat possible gràci-
es a la col·laboració i participació 

actius practicants del haiku i la 
tanka en català, en llibres com El 
llevant bufa a ponent (1992) i Com 
si de sempre (1994), plens de pai-
satges coneguts pels castellarencs. 
I, en un afany de promoure la vida 
lectora dels més petits, ha estat un 
constant creador de poesia infan-
til, imaginativa, formalment acu-
rada, i, el que és més important, 
divertida. 
Tenir a Castellar un dels poetes 

que apareixen a la Història de 
la literatura catalana de Riquer, 
Comas i Molas no és motiu de 
broma. Podem aprofitar l’excusa 
d’aquests seixanta anys per llegir 
o rellegir els seus llibres, i, sobre-
tot, preparar-nos per a un home-
natge que alguns castellarencs li 
faran aquesta tardor. Estigueu 
atents a les vostres pantalles.

*Filòleg
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glès. I, sobretot, és un poeta d’àm-
plia trajectòria, que va començar 
a publicar el 1971 i que continua 
fent els seus poemes, d’una lírica 
nova, ni popular ni clàssica, però 
també les dues coses juntes. El seu 
llibre més conegut és Cançons de 
la lluna al barret (1978-1986), que 
ha estat musicat de manera com-
pleta per diversos compositors i 
grups des de la seva primera pu-
blicació. També és un dels més 

Tenir a Castellar un dels 

poetes que apareixen la 

Història de la literatura 

catalana de Riquer, Comas 

i Molas no és motiu de broma

entusiasta de moltes entitats, col-
lectius i particulars de la nostra 
vila que han organitzat tres quar-
tes parts dels actes previstos. Es 
tracta sens dubte de l’edició més 
participativa de la Festa Major.
També cal destacar el treball del 
personal de la Regidoria de Cultu-
ra i dels voluntaris de la Comissió 
de Festes, que s’han esforçat de 
valent per cuinar un programa de 
Festa Major sucós i nutritiu al qual 
no li falta cap ingredient: concerts 
per a tots els gustos, exposicions, 
exhibicions esportives, activitats 
lúdiques per als més menuts, ac-
tivitats per als joves...
Però la Festa Major, a més de ser 
un divertiment, és una magnífi-
ca ocasió de revifar el teixit so-
cial i retrobar les ganes de ser 
presents a la nostra vila. Perme-
teu-me, doncs, fer una crida a la 
participació: castellarencs i cas-
tellarenques, sortiu al carrer a fer 
festa i xerinola, que ja és a punt la 
Festa Major.

* Regidora de Cultura

  Òscar Rocabert*

PLAÇA MAJOR

ls regidors del grup 
municipal de CiU a 
Castellar del Vallès, 
davant la reforma de 

la Llei de Bases de Règim Local 
imposada pel govern de l’Estat, 
i donat que arreu del país som la 
primera força municipalista de 
Catalunya, amb més de 500 al-
caldies, aixequem la nostra veu 
per manifestar que:
Són un atac a l’autogovern de 
Catalunya, que té competència 
exclusiva en aquest àmbit, i for-
men part de l’estratègia recen-
tralitzadora que vol perjudicar 
el nostre país.
Són un atac a la democràcia re-

presentativa dels ciutadans de Ca-
talunya i a la institució que més ens 
apropa la presa de decisions sobre 
els afers comuns: els regidors i re-
gidores representen la diversitat 
de la ciutadania i són escollits de-
mocràticament pels seus electors 
més propers.
Són un atac a la història, a la iden-
titat i a la cohesió del nostre país: 
els 947 municipis són l’ànima de 
Catalunya, són la malla que lliga 
el país, confegida per més de mil 
anys d’història. Defensarem ca-
dascun dels 947 municipis del país 
i rebutjarem el reforç de les ins-
titucions que no ens són pròpies 
com ara les diputacions.
Suposaran un encariment conside-
rable de l’administració local que 
esdevindrà progressivament insos-
tenible: prop d’un 90% dels més de 
9.000 regidors que serveixen al país 
ho fan abnegadament sense cap as-
signació salarial; els ajuntaments 
només suposen el 3’4% del deute pú-
blic; l’increment de l’IVA estima una 
càrrega impositiva extra pels ajun-
taments catalans de 120.000 M€.

Suposaran una pèrdua d’eficiència 
i eficàcia en la resolució de proble-
mes i la prestació de serveis a la ciu-
tadania, en tant que pretenen elimi-
nar el 30% de càrrecs electes.
Donat que aquestes mesures no 
acompleixen cap dels objectius pels 
quals van estar presumptament con-
cebudes, estalvi econòmic, eficiència 
de l’administració, etc... únicament 
esdevenen una cortina de fum per 
eludir la necessària reforma de l’ad-
ministració central, hipertròfica i in-
eficient: l’administració que sobra 
a Catalunya i que s’ha de reduir és 
la de l’Estat. En aquest sentit, pro-
posem, com a mínim, la supressió 
de les administracions estatals que 
tenen les competències transferi-
des, com Cultura o Sanitat.
Ara més que mai farem costat al 
govern de la Generalitat en la de-
fensa del nostre autogovern i farem 
costat als nostres ciutadans en la 
defensa de la seva representativi-
tat i la qualitat en la prestació dels 
seus serveis, l’esdevenidor de la 
història dels municipis de Catalu-
nya i el futur del nostre país.
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ENTITATS

Amics del CaliETC i EspaiArt

FESTA CALI 80’s

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

3a Trobada d’Amics del Cali

Dia: divendres 7 de setembre

Hora: 23 h

Lloc: Recinte Firal Espai Tolrà

Vine a gaudir de la música de la dè-
cada dels 80 i recorda la mítica dis-
coteca Califòrnia “El Cali”. Amb el 
DJ David Fuentes. Hi haurà diver-
sos sortejos, entre ells el d’un creuer 
de 7 nits pel Mediterrani.

+ INFO:
Tel. 937 145 738

+ INFO:
espaiartcastellar@gmail.com

Nous cursos a partir del mes 
d’octubre i fins al mes de juny.

Adults:
dilluns de 17 a 19 h i de 19 a 21 h

Infants (primària):
dimecres de 17.30 a 19 h

Joves (secundària):
dimecres de 18 a 20 h

Els cursos es faran a El Mirador.

L’Esbart Teatral de Castellar i Es-
paiArt ofereixen el curs vinent cur-
sos de teatre per a infants i joves de 
1r de primària a 4t d’ESO. Apun-
ta-t’hi i gaudiràs tant dels avantat-
ges de ser soci de l’ETC com de ser 
alumne d’EspaiArt.

No deixeu perdre l’oportunitat! 
Fem teatre!

CURS DE
DIBUIX I PINTURA

CURSOS DE TEATRE

Escola Nocturna Portal d’entitatsUnió Esportiva Castellar

El Portal d’Entitats de Castellar del 
Vallès ofereix un espai virtual de tro-
bada i comunicació entre les associ-
acions i la ciutadania. Amb aquesta 
eina podreu consultar les notícies, els 
actes d’agenda i els serveis que oferei-
xen les entitats municipals. A més, el 
Portal compta amb un directori on es 
poden trobar les dades de les entitats 
locals i accedir als seus portals web.

Si ets una noia nascuda entre els 
anys 1999 i 2004 i t’agrada el fut-
bol, vine a jugar a l’equip del teu 
poble. Participaràs en lligues fede-
rades i a més d’aprendre t’ho pas-
saràs bé. 
T’esperem el proper dimecres 5 
de setembre a les 18 hores al Pepín 
Valls per començar a fer la pre-
temporada. 

ENTITATSCASTELLAR.
CAT

BUSQUEM NOIES 
FUTBOLISTES DE
8 A 13 ANYS

+ INFO:
http://entitatscastellar.cat

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

L’estiu dels lectors
El meu estiu el passo treballant a sant 
Miquel del Fai. És un paratge preciós 
i sobretot ben a prop de casa. És un 
espai natural que trobem al costat de 
sant Feliu de codines on passar el dia 
més fresquet que a casa amb la famí-
lia i gaudir dels seus espais i de les ac-
tivitats que s’hi ofereixen. (...)
En fi, un mes d’agost gaudint, tot i 
que treballant, de l’espai natural de 
sant Miquel del Fai. 

Durant l’agost, lectors 
de L’ACTUAL ens han 
enviat postals de les 
seves vacances. Aquí 
en teniu un extracte

1
CATALUNYA NORD
Alba Cañadell 

2
SANT MIQUEL DEL FAI
Helena Muñoz 

4
VALLCARCA
Maite Azorín 

5
TUNÍSIA
Martí González Viladrau

6
CASTELLAR DEL VALLÈS
Pilar Munt

7
MÀLAGA
Maica Laredo

8
PALMA DE MALLORCA
Carme Puigbó

3
MANCHESTER
Gonzalo Fínez

Fa  mes d’un any, va començar la 
meva relació virtual amb la Mercè 
amat de Perpinyà a través d’un grup 
independentista de Facebook. (...) Fa 
cosa d’uns mesos li vaig dir que qual-
sevol dia em plantava a casa seva, 
que volia abraçar-la. Dit i fet li va sem-
blar una idea fantàstica i sense conèi-
xer-me en persona em va oferir casa 
seva per passar-hi uns dies. Estrany 
tot plegat, com pots forjar una rela-
ció tan intensa a través d’una panta-
lla d’ordinador, no trobeu? (...)
He arribat a Perpinyà, la catalunya 
Nord, sense pagar ni un peatge. Jo 
em planto i faig el #novullpagar i 
em sento feliç de poder conèixer 
aquesta terra nostra i aquestes 
meravelloses persones que m’han 
obert les seves cases i el seu cor. a 
tots ells i elles, gràcies de la vostra 
princesa republicana.

Obro una web de viatges low cost i 
trobo una oferta impensable: anar 
i tornar a Manchester per 50 euros 
al mes de juliol! semblava un mirat-
ge, i Manchester era una ciutat que 
sempre havia imaginat bruta, avor-
rida i plujosa. (...) a banda dels pubs, 
i una zona cèntrica prou agradable 
amb edificis de grans empreses que 
dibuixen un skyline confús, la visita 
guiada al camp de futbol és gairebé 
obligada. Old Trafford respira aque-
lla magnificència que amaguen els 
triomfs, els edificis titànics, i la ger-
manor que provoquen les victòries 
futbolístiques. si us va el futbol, i més 

de la nostra terra, visiteu la plaça dels 
catalans, la catalan square. És un ra-
conet de la ciutat molt entranyable de 
dia, i festiu de nit. allà hi ha un pub de-
dicat al Barça.

Voldria compartir una de les moltes 
fotografies que tinc d’aquesta cale-
ta molt a prop d’aquí. És una de les 
caletes que podem trobar a la costa 
del Garraf, concretament a Vallcar-
ca, on la meva filla i jo gaudim de les 
seves aigües cristal·lines. L’ accés és 
un mica complicat, però val la pena ja 
que és una cala molt tranquil·la i sem-
pre hi trobem l’aigua molt neta.

No és la millor foto del viatge però sí 
una de les que mostra com és Tuní-
sia. És un país ple de color, d’olors, en 
constant moviment i canvi. (...) Vaig 
trepitjar Tunísia per primera vegada 
fa uns 10 anys, i vaig recórrer, com tot 
turista primerenc, els punts obligats... 
(...) Però aquest estiu ha estat dife-
rent: he agafat la motxilla, un grapat 
de diners i he intentat descobrir l’es-
sència del país. I ho confesso, m’he 

enamorat de les olors de les botigues 
d’espècies, la mirada de les dones 
cada cop més europeitzades, la gran 
varietat de dolços artesanals que hi 
pots trobar, els paratges del desert 
quan s’amaga el sol o l’amabilitat de 
la gent que veu que vas perdut i prova 
d’ajudar-te. Tunísia no es un parc te-
màtic, ni la piscina d’un hotel, ni la cu-
riositat de posar-te un vel per entrar a 
una mesquita, ni anar a regatejar als 
basars. Tunísia és la bellesa de pren-
dre un te amb menta mentre una cor-
tina de llençols de colors voleia amb 
el vent calent de l’Àfrica que t’endu-
reix la pell i t’estova el cor”

El nostre poble, castellar del Vallès, 
està ple a farcir d’indrets bonics, tran-
quils i màgics (...). un d’aquests ra-
cons és on s’amaga aquesta ben re-
construïda barraca de vinya, que jo, el 
meu marit, la nostra filla i els seus avis, 
vam anar a visitar un bon matí d’estiu. 
Per a la nostra petita Estel l’excursió 
va esdevenir de seguida una divertida 
aventura tot amagant-se dins la bar-
raca (no en volia sortir!) i explorant el 
bosc que l’envolta. als avis, en Juan i 
la Isabel, que són castellano-manxecs 
però van venir de Madrid a passar uns 
dies amb nosaltres, els va semblar 
preciós aquest indret que parla de la 
nostra història (...). Passar les vacan-
ces al poble ens pot deixar un bonic re-
cord d’estiu si sabem valorar i veure la 
bellesa que l’envolta.

aquest estiu la maleïda crisi no 
em deixarà volar a la terra del 
meus pares: Màlaga. Des de que 
tinc memòria he passat tots els 
estius a les seves platges, tant 
de dia com de nit. (...). Encara re-
cordo l’olor dels espetos a peu 
de platja, la bellesa dels edificis 
blancs i colonials que envolten al 
carrer Larios, i les cues dels tu-
ristes al museu Picasso. La ciutat 
ha canviat molt, sobretot perquè 
cada cop hi ha més botigues de 
marques internacionals i més res-
taurants de grans franquícies tot 
i que els petits bars de sempre, 
amb clientela fixa, amb les millors 
tapes de salmorejo i peix fresc de 
la zona encara sobreviuen. Però 
el que a mi encara m’enamora de 
Màlaga és passejar de nit per la 
zona de la catedral i que em sor-
prenguin els acords d’una guitar-
ra, que sona mig amagada entre 
les mans d’un jove músic que no 
té por de somiar.

Posta de sol en una platja de 
Palma de Mallorca, la capital d’una 
illa que rep molts visitants durant 
l’època de vacances. a la fotogra-
fia, es pot veure molta gent en una 
platja just quan el sol es pon, un 
espectacle digne de veure.
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 Dani Pedrosa, després de guanyar a Brno celebra el triomf amb el seu equip. El castellarenc manté totes les opcions de lluitar pel títol. || MOTOGP

Dani Pedrosa, va guanyar la sego-
na cursa consecutiva de la tem-
porada superant en els últims se-
gons de la carrera a Brno a Jorge 
Lorenzo, després d’un intens duel 
fins a l’última volta, on Pedrosa va 
ser superat pel de Yamaha. Final-
ment el castellarenc el va tornar 
a superar després del setè revolt 
guanyant així la carrera a pocs 
metres de la meta. El castellarenc 
continua retallant punts a la seva 

Sensacions de ‘campió’

lluita pel títol; ara, són 13 els que el 
separen del líder, Lorenzo (245), a 
sis carreres del final del Mundial. 
Més enllà dels punts, aquest triomf 
suposa tota una injecció de moral 
per al pilot local que veu possible 
guanyar Lorenzo. 

Pedrosa, que arrencava ter-
cer a la graella, va superar a Cal 
Crutchlow abans d’arribar al pri-
mer viratge i es va mantenir en-
ganxat a Lorenzo, que tenia la pole, 
durant les primeres 11 voltes, en un 
intercanvi constant de voltes rà-
pides. Tots dos rodaven a la dèci-

  Redacció
ma i, a la volta 12, el castellarenc 
va passar al davant i va liderar la 
carrera fins l’última corba, que va 
ser d’infart.

Lorenzo es va posar al davant 
per un moment al revolt 7, però Pe-
drosa el va tornar a avançar per 
endur-se la victòria i dedicar-li al 
seu pare en el dia del seu aniver-
sari. “Avui ha estat una de les 
meves millors carreres en Mo-
toGP; guanyar amb gran diferèn-
cia té valor, però després d’una 
lluita així amb Jorge, és més gra-
tificant”, va manifestar Pedrosa.

El pilot castellarenc s’imposa de forma brillant a Jorge Lorenzo en la darrera cursa de MotoGP, la més espectacular de l’any

La Unió Esportiva ja té un 
nou desfibril·lador d’últi-
ma generació al Pepín Valls

La unió Esportiva castellar ja té un 
desfibril·lador d’última generació a 
les seves instal·lacions, una eina que 

s’ha demostrat imprescindible i que 
pot evitar possibles desgràcies. El 
desfibril·lador és un aparell electrò-
nic portàtil que diagnostica i tracta 
la parada cardiorespiratòria quan és 
deguda a la fibril·lació ventricular, la 
principal causa de mort sobtada.

La Unió Esportiva inicia
els entrenaments de les  
diverses categories 

La unió Esportiva castellar ja ho té 
tot a punt per arrencar els entrena-
ments de les diverses categories. 

En concret, aquest dilluns comen-
cen el Juvenil a i B (21 h), Infantil a i 
B (193.0 h) alevins (18 h). Dimarts ho 
faran: cadet a i B (19.30 h), Benjamins 
(18.15 h), Prebenjamins (17 h) i l’Esco-
la (any 2007 i 2008) (17 h). El Femení 
comença el 5 de setembre (18 h).

molt content d’aquesta victòria, 
pel meu equip i també pel meu 
pare perquè avui és el seu ani-
versari i li vull dedicar el triomf. 
Pel que fa al Campionat, hem de 
mantenir aquest nivell, continu-
ar fent les coses com fins ara per-
què ja es veu que quan Jorge no 
guanya és segon. Els tests que 
vénen seran també molt impor-
tants per preparar-nos per la 
darrera part de la temporada i 
veure què podem fer”, va dir Pe-
drosa en declaració al portal ofici-
al de MotoGP. 

Aquesta és la tercera victò-
ria de Pedrosa aquesta temporada 
i la 41ª a la seva carrera esportiva. 
Totes elles han estat amb Honda i 
amb la d’ahir iguala al llegendari 
Mike Haiwood com el tercer pilot 
amb més triomfs a la història del 
fabricant japonès per darrere de 
Mick Doohan (54) i Jim Redman 
(45).

pedrosa motivat ||  El pilot cas-
tellarenc va declarar també des-
prés de la cursa que havia estat un 
gran premi “al·lucinant”. “Estic 
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 Rovira, després de guanyar el premi a Sonico. || JOrDI rOVIra

El jove pilot castellarenc s’imposa als seus rivals Riki Ikeda i Diego Crescenzi i acaba la prova amb 75 punts

El castellarenc Alan Rovira es va 
coronar campió del món de Bike-
trial a la ciutat italiana de Sonico 
el cap de setmana del 4 i 5 d’agost, 
després d’una gran temporada 
plena de triomfs i liderant la com-
petició en tot moment. A Sonico, 
Alan va sortir el penúltim de la 
seva categoria, circumstància que 
li donava l’oportunitat de saber què 
feien els pilots rivals. Lluny de ser 
un element de pressió afegit, el cir-
cuit ubicat en plena naturalesa, a 
excepció de la darrera etapa que 
era ‘indoor’, va ser el pitjor rival 
per als seus contrincants que van 
acumular molts peus.

Per exemple, l’italià Diego 
Crescenzi acumulava 10 peus a la 
zona 2 mentre que el japonès Riki 
Ikeda va anar bé durant la primera 
volta, que constava de vuit zones. 
El pilot castellarenc va ser superi-
or a la primera volta amb només 2 
peus. Crescenzi va acabar la sego-
na volta amb 29 peus quedant en 
tercera posició, mentre que el japo-
nès va finalitzar amb 22 peus. Ales-
hores, Rovira s’ho va passar d’allò 
mes bé gaudint del circuit mentre 
feia les últimes zones sabent que 
ja era campió del món.

Així, Rovira només va fer sis 

BIKETRIAL  |  MUNDIAL BITLLES  |  TORNEIGS ESTIU

COMERÇ  |  FESTA

Alan Rovira es corona 
campió de Biketrial a Sonico

  Redacció
peus a la prova disputada a Soni-
co, superant Diego Crescenzi que 
va acumular 29 peus i 47 punts, i 
es va colar a podi del campionat, 
en la tercera posició. Finalment, el 
segon lloc el va ocupar Riki Ikeda 
amb 60 punts. Alan Rovira va re-
afirmar la seva trajectòria impe-
cable amb el títol mundial de Bi-
ketrial, després de liderar les tres 
proves i acabant la competició amb 
75 punts

La sorpresa la va donar el 
txec Kristf Hanzal que va ocupar 
el tercer lloc de la cursa en fer 28 
peus, per darrere d’Ikeda i de Ro-
vira. Segons remarca Jordi Rovira, 
el pare del jove pilot castellarenc, 
“les mostres d’afecte per part de 
l’organització i de la selecció ca-
talana van ser impressionants”. 
La selecció catalana va ser campi-
ona del món per nacions amb cinc 
campionats de set possibles .

Rovira, que actualment té 
9 anys, compta al seu palma-
rès amb el campionat d’Europa 
d’aquest any, ha guanyat cinc ve-
gades el campionat d’Espanya i 
tres el de Catalunya. L’any passat 
va ser subcampió europeu i  ter-
cer classificat mundial. El 10 de 
setembre en el marc de la Festa 
Major de Castellar farà una exhi-
bició a la Fira de l’Infant, que es 
farà  a l’Espai Tolrà. 

El Club Bitlles 
Castellar prepara 
la temporada

Esports Castellar 
renova la imatge 
amb esportistes 

Els equips del Club Bitlles caste-
llar han començat a preparar la 
temporada que començarà el 29 
de setembre. El 18 d’agost, dos 
equips del club, es van despla-
çar a Tordera. Dissabte passat, 
l’equip es va desplaçar a Sant 
Llorenç per fer la tirada de Festa 
Major. L’equip A va quedar segon 
de la competició i el B, tercer. Cal 
destacarcar els 90 punts de Fina 
García, primera dona que aconse-
gueix fer la puntuació màxima en 
una competició oficial. Diumen-
ge 26, l’equip A va quedar tercer 
de la tirada a Granollers. Aquest 
diumenge, l’equip es desplaçarà a 
Santa Perpètua.   || rEDaccIÓ

Dissabte, de 10 a 14 h, el comerç Es-
ports Castellar renova la seva imat-
ge amb una acció que comptarà amb 
els esportistes locals Marc Vela, Ale-
xandra Bayo, Aleix Calsina, Maria 
Ballesta i Johnny Pérez. L’acció, con-
sisteix a fer llaços creatius amb els 
cordons de sabates esportives,  és 
un projecte final de dues estudiants 
d’aparadorisme i visual marxandat-
ge, Glòria Joya i Marta Oller sota el 
nom de Schapp Escaparatismo cre-
ativo y Visual.   || rEDaccIÓ
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EL TAULER

NOVES TARIFES 
REPARTIMENT
DE BUTÀ 

Dies de repartiment:
dimarts i divendres
a tota la població,
dissabte a les urbanitzacions.

Preus:
Butà 12,50 kg: 16,45 euros
Propà 11 kg: 14,48 euros
Propà 35 kg: 59,80 euros
Carretilla K120: 17,25 euros

Horari d’atenció:
De l’1 de juny al 30 de setembre, 
de 8 a 15 h.

+ INFO:
Telèfon de comandes, 937 751 887

CATALÀ
I EMPRESA:
JA ESTÀS AL DIA?

La Direcció General de Política 
Lingüística posa a disposició de 
les empreses el Llenguatest con-
sum, una eina d’autodiagnosi per 
saber si les empreses compleixen 
amb les obligacions lingüístiques 
del codi de consum de catalunya 
en els àmbits de l’atenció al pú-
blic, la informació i la documen-
tació, l’etiquetatge i les instruc-
cions d’ús.

Ja estàs al dia? comprova-ho en 
un minut: http://www.gencat.
cat/llengua/llenguatestconsum

+ INFO:
www.gencat.cat/llengua/puntempresa

Iván Alba aspira a participar 
a les 24 hores de Barcelona

Fórmula GT Experience, empre-
sa que es dedica a les experiènci-
es de conducció, va començar fa 
uns mesos una selecció de pilots 
amateurs per poder córrer les 24 
Hores de Barcelona d’Automobi-
lisme- Trofeu Fermí Vélez, que 
es celebren del 7 al 9 de setem-
bre al Circuit de Catalunya.

Després de múltiples proves 
a circuits com el de Catalunya, 
Jarama, Xest, Los Arcos, Motor-
land Nacional o Monteblanco, el 

  Cristina Domene

Per a Alba pilotar un cotxe 
de carreres és un somni des de 
petit: “Jo treballo al Circuit de 
Catalunya com a comissari de 
pista els caps de setmana, però 
mai havia conduït de manera 
professional, per tant, estar 
en aquesta segona fase ja és 
tot un somni. La sensació quan 
vaig pujar al Porsche per fer la 
prova va ser increïble”.

Els examinadors, que són 
pilots professionals, no només 
valoraran la rapidesa a l’hora 
de pilotar, també examinaran 
l’habilitat en el canvi de mar-
xes, en el volant i la progressió 
en dues voltes.

Aquest dissabte, doncs, 
després de les voltes, sabrem si 
Iván Alba és un dels dos pilots 
escollits per participar a les 24 
Hores de Barcelona d’Automo-
bilisme, que, per cert, és d’en-
trada gratuïta per a tots els es-
pectadors. 

AUTOMOBILISME  |  FÒRMULA GT

 Iván Alba amb el Porsche Boxter Cup que va pilotar a la primera prova || I.a.

grup Fórmula GT -el director 
del qual és el sabadellenc Marc 
Gené, expilot de Fórmula 1- ha 
seleccionat els 10 millors pilots, 
entre els quals es troba el caste-
llarenc Iván Alba que ha passat a 
la segona fase, una prova que es 
celebrarà demà, 1 de setembre al 
circuit de Jarama, a Madrid. “En 
aquesta jornada hem de condu-
ir, de nou, un Porsche Boxter 
Cup  de competició en diferents 
tandes d’entrenament. Des-
prés farem un crono de 5 vol-
tes per pilots i els que facin els 
dos millors temps seran els se-
leccionats per participar a les 
24 hores del Circuit de Catalu-
nya”, explica il·lusionat Alba.

Així, l’equip Fórmula GT Ex-
perience  que participarà a les 24 
hores estarà format pels dos se-
leccionats a Jarama i tres pilots 
professionals. Els pilots amateurs 
que a Jarama quedin en 3r i 4t 
lloc seran pilots de reserva.

El castellarenc està 
entre els 10 pilots que 
han de passar l’última 
prova al Jarama per 
formar part de l’equip 
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Sessions de ball de saló per 
aquest setembre

L’associació amics del Ball de saló 
torna a engegar els balls a la sala 
Blava de l’Espai Tolrà. La primera 
cita serà el dia 2, a les 18 h, amb 

Pep Vila Grup. El dia 9 se celebra-
rà un Ball de Festa Major. El dia 16 
s’ha convidat el grup Mil·lenium i, 
el dia 23, el grup De Gala, que ac-
tuarà a les 18 h. El dia 30 la forma-
ció Ostres Ostres clourà el mes de 
setembre

Sessió de cinema 
documental sobre Can Tolrà

Dissabte 22 i diumenge 23 de se-
tembre, a les 18.30 h a l’auditori 
Municipal es projectarà el docu-
mental del cineasta Josep Vidal ti-

tulat ‘can Tolrà. 140 anys de la nos-
tra història’ i que recull la història de 
la fàbrica Tolrà, amb l’aportació de 
testimonis vius de l’època. L’entra-
da és gratuita mitjançant invitació 
anticipada a El Mirador del 17 al 21 
de setembre, de 9 a 19 h.

  El periodista i escriptor Eloi Vila publica ‘Cartes des del front’. || L’acTuaL

“Cal parlar de la 
guerra civil”

  M. AntúnezENTREVISTA

· Com neix un llibre com ‘Cartes 
des del front’ ?
Té una relació directa amb l’edito-
rial, que volia fer un llibre de cartes 
des del front de guerra. Em van de-
manar el parer, perquè jo treballo 
amb ells, i em va semblar que mol-
tes cartes, si no estaven contextua-
litzades amb una història personal 
i històrica, perdien força. Per tant, 
vaig triar 20 històries humanes i 
vaig estirar del fil per explicar-les. 
He hagut de deixar moltes històries 
fora però, qui sap, potser hi haurà 
una segona part...

· Com s’ho va fer per recollir tot el 
material?
El diari Ara i la revista Sàpiens van 
engegar una campanya de recerca de 
cartes del front. I va ser un festival, en 
vam rebre moltíssimes! He rebut tant 
material que he tingut problemes per 
assumir-lo...!  Tot i això, encara fa por 
parlar d’aquells temps.

Eloi Vila
Periodista i escriptor

· Com s’ordena el llibre?
He ordenat les cartes cronològica-
ment. Si llegeixes el llibre sencer et 
fas una idea de quina ha esta l’evo-
lució de la guerra civil a Catalunya. 
Hi ha un moment clau, el 15 d’abril 
de 1938, quan els franquistes arri-
ben a Vinaròs i divideixen la zona 
republicana en dues parts. A partir 
d’aquí, la guerra comença a decan-
tar-se cap al bàndol nacional. 

· Quina és l’essència de l’obra?
Les històries personals. La idea és 
explicar petites històries personals 
per explicar la gran història. Els 
drames, tant de la gent que estava 
al front com de la gent que s’espera-
va a casa. Tots els soldats van renun-
ciar als somnis personals i professio-
nals per anar a un conflicte bèl·lic del 
qual no sabien si tornarien.

· De totes les històries rebudes, 
quines l’han impactat més?
La història de Josep Ferrer, avi de 
l’Albert Om. Va morir l’abril de 1938. 
Va marxar amb la dona embarassada 
i dues filles. Un mes després va morir 
a Balaguer. Tres dies abans de morir 
havia rebut una carta on li comuni-
caven que havia nascut la seva terce-
ra filla, la Dolors. La família va saber 
que ell havia pogut llegir la carta per-
què quan els van entregar les perti-
nences hi havia la carta on es parlava 
del naixement, plena de sang.

· Una història molt dura...
Al llibre també parlo de Francisco Bon-
dia. El Francisco va anar a la guerra i 
va tornar a Lleida. Uns veïns el van de-

nunciar i la policia el va venir a buscar 
per tancar-lo a la presó. El seu fill Lean-
dro ho va veure tot. Després, cada set-
mana, la mare, el fill i les dues germa-
nes, anaven a veure’l a la presó. Sem-
pre hi havia un funcionari que llegia els 
noms dels interns. Un dia, el juliol de 
1940, el funcionari no va dir el nom del 
Francisco. I, de sobte, la seva dona es 
va desmaiar allà mateix, i el Leandro va 
saber que els seu pare havia estat afu-
sellat. El Francisco havia deixat, dins la 
cel·la, una carta de comiat per a la seva 
dona i els seus fills.

· També hi ha històries de 
Castellar, oi?
Sí, parlo de l’Antoni Bernadet, que 
va morir al front de Terol el desem-
bre de 1937. Ell va marxar a la guerra 
15 dies després que naixés el seu fill 
Emili Bernadet. La família ja s’imagi-
nava que era mort però no va rebre 
el certificat de defunció. L’Ajunta-
ment franquista de Castellar del Va-
llès no els el va fer arribar. L’any 2001, 
un amic de la família, furgant a l’Ar-
xiu Muncipal per altres temes, va tro-
bar-lo, finalment. També hi trobareu la 
història de Josep Farell. La família va 
rebre el certificat de defunció, però 11 
anys després! La família va saber que 
era mort perquè el secretari, que era 
un amic, els ho va comunicar de sota 
mà. Però l’Ajuntament no havia envi-
at oficialment el certificat de defunció, 
tot i que el tenia! No he pogut saber el 
per què i per això faig una crida a la 
gent de Castellar, per si en saben d’al-
gun altre cas. 

· Per què és útil, aquest llibre?
La utilitat d’aquest llibre és que tota la 
gent que no va conèixer la guerra civil 
de primera mà la pugui conèixer més 
bé, a través de les històries personals. 
Un conflicte colpeix les vides de tantes 
persones... 70 anys després encara hi 
ha ferides obertes i cal conèixer què va 
passar perquè només parlant-ne po-
drem curar-les. Cal parlar de la guer-
ra, hi ha tantes coses a dir encara!

· Per què creu que la gent s’ha 
bolcat tant en el projecte?
Hi ha tres motius pels quals la gent 
m’ha cedit les seves històries: per ho-
menatjar als qui van lluitar per un go-
vern legítim i democràtic, per la lli-

El periodista Eloi Vila va aconseguir 
amb la seva primera novel·la ‘L’any 
del senyor’ el premi sant Jordi 
2009. ara publica ‘cartes des del 
front’ a ara Llibres on s’inclouen, 
entre altres testimonis de la guer-
ra civil, cartes de castellarencs.

16 de maig de 1939  ·  Estimada filla:
saluds,
He rebut la teva carta amb data del 9 
de maig, i estic molt content de sapi-
guer que menges força i que fas bon-
dat i també per la carta que m’has es-
crit, però jo voldria que em fessis un 
espargot dels teus i que allavors la 
teva mama t’agafés la mà i et fes es-
criure lo que representen els espar-
gots que facis. 
El Perico no te’l puc enviar però no pas-
sis cuidado que quan vindré ja te’l por-
taré. Fes un petó al Jaume de cal Jordi 
de part meva i jugueu força i sigueu ben 
amics. Fes un petó als avis i padrins a la 
mama i tietes i tu rep una abraçada i un 
cove de petons del teu papa. 

DES DEL FRONT

Carta d’un castellarenc

bertat d’un poble, i que el feixisme va 
aixafar; per la voluntat de saber més, 
hi ha gent que encara no sap on són 
enterrats els seus familiars, i per a re-
moure el passat, perquè portem una 
ferida oberta des de fa 70 anys.

Josep Farell
P.D. Ja sé que em guardaràs nespres. 
Ja he rebut els sellos, maca, i moltes 
gràcies.
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L’educador i llicenciat en histò-
ria castellarenc Francesc Lorente 
acaba de fer realitat un dels seus 
somnis: publicar un llibre. Per fer-
ho ha hagut de recòrrer a l’autoedi-
ció, tot i que està força satisfet del 
resultat. El producte final ha estat 
la primera entrega de la trilogia El 
trono de madera, de gènere fantàs-
tic,  publicada a El Circulo Rojo. De 
fet, aquesta editorial funciona com 
a plataforma d’autors novells i és 
una tendència que s’està implan-
tant “per fer-se conèixer a edito-
rials més grans”, admet Lorente.

El trono de madera viu de l’ima-
ginari medieval però també de la 
mitologia grega i llatina. “M’inte-
ressava que els déus hi fossin pre-
sents, perquè són els que donen 

La fantasia
d’un llibre

  Jordi Rius

  Elaboració de puntes al coixí de l’Escola Nocturna durant una trobada. || arxIu

l’èpica de la fantasia”, explica l’au-
tor. La novel·la explica les aventu-
res d’un noi d’origen humil, Lóthlor, 
que va a la recerca del seu pare per 
recuperar-lo. “Al llarg d’aquest vi-
atge, li van succeint coses que li 
aniran desvetllant qui és i per-
què ha de fer més coses”, apunta 
Lorente. De tota manera, el prota-
gonista, que té clar que ha de sal-
var al seu pare, tindrà dubtes de 
“si ha de fer més coses o si serà 
prou capaç d’afrontar-les perquè 
no és un adult”.

Lorente va començar a ges-
tar l’obra fa uns nou anys. “Al 
principi eren unes quantes pà-
gines escrites i quan en portava 
unes cinquanta, allò ja era una 
novel·la”, assenyala l’autor cas-
tellarenc encara que després va 
venir tota la feina de presentar 
l’obra a les editorials i dividir-la 
en capítols. “És una novel·la amb 
una gran xarxa de personatges i 
això s’ha de lligar bé perquè no 
hi hagi cap incongruència”. Lo-
rente admet que és molt difícil en 
el gènere fantàstic no copiar i que 
“sempre alguna cosa remetrà a 
altres novel·les; en el meu cas, 

S’obren els cursos 2012-2013 
de l’Escola Nocturna

L’Escola Nocturna ja ha fet públics 
els cursos previstos per a la tempo-
rada 2012 -2013. D’una banda, cada 
dilluns, es faran puntes de coixí de 
10 a 12 h, de 16 a 18 h i de 18 h a 20 h 
per adults. a El Mirador. Els dilluns 

  M. A.

el nom del noi, Lóthlor,  em vaig 
adonar que s’assemblava a El se-
nyor dels anells molt després”. 
El llibre està adreçat sobretot a 
públic juvenil i, per això, Lorente 
ha cuidat especialment el llenguat-
ge perquè sigui entenedor.

el segon llibre per sant jordi|| 
D’aquest primer llibre de la trilogia, 
anomenat Anábasis que ve del grec 
i que vol dir expedició, se n’han edi-
tat uns 300 exemplars. L’autor no 
sap encara si farà una nova reedi-
ció però té l’objectiu “d’arribar a 
Sant Jordi amb la segona part 
publicada per tenir més presèn-
cia”. El segon llibre ja està escrit i 
porta unes 50 pàgines del que serà 
el tercer volum. De cara al segon 
volum, Lorente es planteja també 
posar-hi un mapa amb la localitza-
ció dels diferents escenaris per on 
passa la novel·la.

Vinculat a la dinamització 
de l’Espai Jove, Lorente ha pogut 
comprovar com alguns dels usua-
ris joves del servei ja han comen-
çat a llegir el llibre.  “Quan torna-
vem d’excursió de Sabadell, un 
nen que venia amb nosaltres va 
veure el llibre en un aparador va 
comentar que feia molta gràcia 
veure el meu nom com si fos algú 
important”. També ha recollit crí-
riques elogioses del llibreter on ha-
bitualment compra diaris i revistes, 
però encara s’ha de començar tota 
la promoció. El 4 d’octubre farà la 
presentació del llibre a la Bibliote-
ca Antoni Tort i més endavant en 
farà a Sabadell i a Barcelona.   Lorente amb un exemplar del primer llibre de la trilogia ‘El trono de madera’. || J.G.

L’educador Francesc 
Lorente publica la 
novel·la ‘El trono 
de madera’

també es realitzarà un curs de la-
bors, punt de creu, brodat, hardan-
ger i calats, de 10 a 12 hores. Per als 
infants, les activitats de dibuix i pin-
tura tindran lloc de 17.30 a 19 h i de 18 
a 20 h. Els dimarts estaran dedicats 
al patchwork i pintura sobre roba. 
De 10 a 12 h, de 16 a 18 h i de 18 a 20 
hores. Dimecres s’ha previst un curs 

de punt de mitja i ganxet, de 10 a 12 
del matí. També dimecres es realit-
zarà un curs de cuina a l’espai gas-
tronòmic, de 19 a 21 h. Dijous, de 18 a 
20 h, es farà un curs de modisteria. 
Les inscripcions als cursos ja estan 
obertes i es poden fer a través del te-
lèfon 93.714.57.38, al Passeig Tolrà, 18  
a gcabau@saballuts.org. 
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Aquest mes d’agost la biblioteca 
ha romàs oberta tots els matins i 
dues tardes. Els castellarencs que 
no s’han desplaçat fora de Caste-
llar per vacances han pogut fer 
ús, doncs, del servei de préstec i 
consulta de diaris i revistes. 

Durant el mes d’agost, l’as-
sistència mitjana ha estat de   
150 usuaris els dies d’obertura 
de matins (dilluns, dimecres i di-
vendres), i un promig de 250 els 
dies d’obertura de matí i tarda 
(dimarts i dijous). Les tardes han 
estat més fluixes que els matins, 
fet que les responsables del ser-
vei atribueixen a la forta calor que 
s’ha viscut aquest mes d’agost.  

Pel que fa als préstecs les 
xifres han estat similars amb les 
dades habituals. Els llibres més de-
manat en préstec ha estat els de 
Geronimo Stilton English. També 
han tingut força demanda les re-
vistes com Lecturas, Descobrir 
catalunya, Casa de campo, Cuina 
i Perros y compañia, entre d’altres, 
que han estat les més prestades.

També continuen tenint molt 

L’agost viscut a la 
Biblioteca municipal

BIBLIOTECA MUNICIPAL  |  HORARI D’ESTIUSANT FELIU DEL RACÓ  |  FESTA MAJOR

Avui arrenca la Festa 
Major de Sant Feliu 

Avui comença la Festa Major de 
Sant Feliu del Racó. Enguany, més 
enèrgica que mai. A les 21 h s’ini-
ciarà el Pregó teatral d’inaugura-
ció, inspirat en La Bella i la Bèstia 
i després es podrà gaudir del con-
cert del grup castellarenc Tailor 
for Penguins i el barceloní Costo 
Rico. Dissabte tindran lloc els 
plats forts de Festa Major. A les 
10.30 h s’inaugura una exposició 
titulada Sant Feliu en Festes a l’estiu 
que es podrà visitar a les Antigues 
Escoles. A la mateixa hora se ser-
virà un esmorzar infantil i juvenil 
als participants del Concurs de Di-
buix, a càrrec de Racó Esports.

A les 11 h es durà a terme el 
Concurs de Dibuix Infantil i Ju-
venil de Sant Feliu del Racó, or-
ganitzat pel Casion. A les 12.30 
hores es muntarà un inflable aquà-
tic a la piscina i s’oferirà un ver-
mut de Festa Major a la plaça de 
Sant Feliu.  A partir de les sis de la 
tarda s’engega l’activitat ‘Mou-te’, 
amb l’objectiu d’entretenir als més 
petits. De 18 a 20 h hi haurà Tarda 
de tennis, per a nens i nenes de 7 
a 11 anys. de 20 h a 21 h es podrà 
participar en un taller de d’auto - 
maquillatge titulat ‘Posa’t guapa 
pel Ball de Festa Major’ a càrrec 
de la Perruquera Maria Pilar. I a 

les 23 h s’iniciarà el Ball de Festa 
Major amenitzat amb el Tramun-
tana Grup, que actuarà a la plaça 
Doctor Puig.

Durant tot el dissabte a la 
tarda hi haurà ‘Les Cantades de 
Sant Feliu’ a càrrec d’Els Més 
Tranquils de Sant Feliu. Aques-
tes cantades tenen una tradició 
de més de 60 anys i consisteix en 
un recorregut pel poble fent diver-
ses parades per cantar a tothom 
la cançó de l’estiu en to burlesc i 
bromista. 

Diumenge 2 de setembre els 
actes començaran a les 9, amb 
un Triatló de Festa major a càr-
rec de Racó Esports. La sortida 
es farà a l’Ermita. A partir de les 
10.30 h, mentre s’estigui desen-
volupant el triatló, es farà un cir-
cuit d’Scalèxtric al local social de 
l’Ermita. A la mateixa hora també 
s’iniciaran les partides simultàni-
es d’escacs a la plaça Doctor Puig 
a càrrec del mestre català d’es-
cacs Vicenç Gatell.

A les 12.30 h arrenquen els 
balls tradicionals: Ball de Bastons 
i Ball de Gitanes, que s’allargaran 
fins al dinar, a les 14.30 h, que tin-
drà lloc a la plaça i per al qual cal 
fer inscripció. A les 16 h se servi-
rà el cafè, una copa i es realitzarà 
un sorteig de Festa Major amb re-
gals molt interessants.

A les 19 h tampoc no hi tro-

barem a faltar les havaneres, que 
aniran a càrrec del Grup Vallpa-
radís. A les 22.30 h es podrà gau-
dir d’un espectacle teatreal titulat 
Déu va fer el món en una setmana... 
i es nota, una producció de l’Es-
bart Teatral de Catstellar pro-
tagonitzada per quatre actors i 
dues actrius. 

Dilluns 3 es tanca la Festa 
Major amb activitats dedicades als 
més petits del poble. A les 10.30 h 
se servirà una xocolatada infan-
til amb coca i melindros al pati de 
les Antigues Escoles. A partir de 
les 11.30 h s’iniciaran diverses ac-
tivitats: un minitennis per a nenes 
i nenes de fins a 6 anys i un taller 
de maquillatge infantil i de fanta-
sia. A les 12.30 arribarà l’esperat 
Bany d’Escuma a la plaça, amb la 
col·laboració dels Bombers Volun-
taris de Castellar. A les 19.30 de la 
tarda Roger Canals i Jaume Ibars 
protagonitzaran un espectacle in-
fantil a la plaça Doctor Puig. 

Finalment, a les 21.30 de la nit  
tindrà lloc el Correfoc amb Castell 
de Focs. Aquest acte servirà de 
cloenda de la Festa Major. Anirà 
a càrrec de la colla de Diables de 
Castellar, amb la col·laboració dels 
Bombers Voluntaris i de l’Agrupa-
ció de Defensa Forestal de Caste-
llar. L’inici i el final de l’acte piro-
tècnic serà a la plaça Doctor Puig 
de Sant Feliu. 

èxit els còmics manga i llibres com 
els Jocs de la fam i els de Harry potter, 
a més dels títols de la saga Crepús-
culo. Els adults continuen sol·licitant 
molts préstecs de llibres bestsèllers 
com els de la saga Mil·lenium d’Stieg 
Larsson, El tiempo entre costuras de la 
María Dueñas, L’avi de 100 anys que es 
va escapar per la finestra, etc...

El que ha funcionat molt bé du-
rant tot aquest mes és el préstec de lli-
bres recomanats per part del perso-
nal de la biblioteca, un ventall  eclèctic 
que va des de clàssics com Germinal 
de Zola, Mestre i Margarida de  Mik-
haïl Bulgàkov, fins a més actuals, com 
Olor de Colònia de Sílvia Alcàntara. 

És molta la gent que demana 
opinió i consell a les responsables de 
la biblioteca. Per això es va decidir 
crear un espai anomenat ‘Recoma-
nacions de les bibliotecàries de Cas-
tellar del Vallès’. Entre d’altres, s’hi 
recomanen llibres de Herman Hesse, 
Patrick Süskind, Mercè Rodoreda, 
Miguel Delibes o Paul Auster. 

Pel que fa a les exposicions, a 
l’agost se n’han muntat dues: una de l’es-
port i una mostra de llibres en anglès, 
per animar la gent perquè practiqués 
l’idioma. L’ús d’internet ha estat a l’or-
dre dels dia tots els dies d’obertura. 

La programació inclou més d’una trentena d’actes previstos

 Marina Antúnez

 Redacció
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Visions de Castellar
del 8 a l’11 de setembre
Vestíbul de l’auditori
de 12 a 13.30 h i de 19 a 21 h

EXPOSICIONS

Recepció
de les entitats*
Jardins del Palau Tolrà · 20 h

DJ 06

Festa Major
de Sant Feliu del Racó
consulteu la pàgina 8
Org.: aV de sant Feliu del racó
           i l’aV d’El racó

DV 31
Festa Major
de Sant Feliu del Racó
consulteu la pàgina 8
Org.: aV de sant Feliu del racó
           i l’aV d’El racó

Concurs Social i
MCI Hípica Castellar
Passeig en poni gratuït
Hípica castellar, km. 29
ctra. sentmenat · de 9 a 18 h

Ds 01

Festa Major
de Sant Feliu del Racó
consulteu la pàgina 8
Org.: aV de sant Feliu del racó
           i l’aV d’El racó

DL 03

Festa Major
de Sant Feliu del Racó
consulteu la pàgina 8
Org.: aV de sant Feliu del racó
           i l’aV d’El racó

Ball
a càrrec de Pep Vila Grup
sala Blava · 18 h
Org.: amics del Ball de saló

DG 02

* actes organitzats per l’ajuntament.

La Rondalla de Castellar
necessita diversos compo-
nents de guitarra, llaüt i ban-
dúrria. Interessats trucar al 
sr. ramon 937 147 364

Museu de Coca-Cola
cada dia
De 10 a 13.30 h
De 16.30 a 19.30 h
carrer Jaume I, 42

ALTRES

TALLERS

Taller d’ioga 
Dijous 6 setembre, 16.30 h 
associació de Dones Hipatia

Taller de pintura 
Dimarts 4 setembre, 18 h 
associació de Dones Hipatia

La Coral Xiribec
cerca nous cantaires a 
partir de 18 anys
937 148 092 - 937 148 210

DV 07 Festa Major  ·  (consultar especial Festa Major)

Ds 08 Festa Major  ·  (consultar especial Festa Major)

Festa Major de Les Arenes  ·  actes des de les 11.30 h fins a les 22 h

                                                                    Org.: a.V. Les arenes

Festa Major  ·  (consultar especial Festa Major)

Festa Major de Les Arenes  ·  actes des de les 13 h fins a les 18.30 h

                                                                    Org.: a.V. Les arenes
DG 09

Festa Major  ·  (consultar especial Festa Major)

Fira Fora Estocs  ·  Pl. Fàbrica Nova · 10 a 14 h · Org.: comerç castellar

Festa Major de Les Arenes  ·  actes des de les 10 h fins a les 22 h

                                                                    Org.: a.V. Les arenes

DL 10
Festa Major  ·  (consultar especial Festa Major)

Diada Nacional de Catalunya  ·  (consultar especial Festa Major)

Festa Major de Les Arenes  ·  actes des de les 10 h

                                                                    Org.: a.V. Les arenes

DM 11

ajuntament 

Fax ajuntament

Policia Local

(urgències)

avaries enllumenat 

Biblioteca

Bombers

ràdio castellar

casal catalunya

casal Plaça Major

caP (ambulatori)

servei de català

centre de serveis

ambulància

Funerària castellar

Tanatori

Mossos d’Esquadra

Jutjat de Pau

OsB 

acc

casal de Joves

recollida de mobles

Taxis castellar

937 144 040

937 144 093

937 144 830

092

900 131 326

937 144 735

937 144 951

937 144 340

937 158 998

937 143 655

937 4711 11

937 143 043

937 471 055

061

937 277 400

937 471 203

112

937 147 713

937 145 389

937 146 739

937 158 006

901 120 214

937 143 775

TELÈFONS
 INTERÈS

FARMÀCIES
DE GUÀRDIA

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · av. st. Esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · ctra. de sabadell, 48
Farmàcia Germà
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

31
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Germà
Permanyer
Permanyer
ros
Permanyer
Germà
Permanyer
Germà
Vilà
Vilà

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

Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia carrera: ctra. de Terrassa, 377
Farmàcia Trilla-salvador: carrer Tàcit, 1

Nom edat data defunció

Pascual Sánchez López 90 21/08/2012
Antònia Balada Illa 87 22/08/2012
Antònia Alsina Company 90 23/08/2012
Antònia Claramunt Soldevila 95 24/08/2012
Juan Antonio Fernández 60 24/08/2012
Margarida Carbonell Novell 87 25/08/2012
Joana Gil Solé 92 25/08/2012
Dolores Medina Gutiérrez 80 25/08/2012
Ana Montero López 83 25/08/2012
Francisco Cortés Arévalo 69 29/08/2012

DEFUNCIONS

04DT

05Dc
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PASTISSERIA ANDREVÍ
c. Major, 54  ·  c. Prat de la Riba, 32

937 145 438 / 937 144 747

PLAT DE LA SETMANA

Comerciants, podeu fer-nos propostes al:
correu electrònic: mantunez@castellarvalles.cat o al telèfon 937 144 340

ESPAI LECTOR NOBEL
C/ Sala Boadella, 10, local B

937 472 301

El llibre de Sergio Ramírez Enigma 
Vallés se centra en el misteri enmig 
de tot el que passa, a l’estil de Dan 
Brown en el Código Da Vinci, però 
en una història que se situa enmig 
de la Catalunya màgica. Hi trobareu 
bruixes, dones d’aigua, grups de 
poder, persones amb capacitats 
extrasensitives, enigmes, jeroglífics... 
amb un gir argumental que s’acosta 
a la novel·la... un llibre que té un 
element més valuós que l’or... i un 
final sorprenent. Espai Lector 
Nobel us ofereix la possibilitat 
d’adquirir el llibre amb un 5% de 
descompte si retalleu aquest cupó 
de L’ACTUAL i el presenteu a la 
botiga. 

Què
llegir?

autor: sergio ramírez Vaqué
Bohodón Ediciones

Preu: 20 € (5%  de descompte si re-
talleu  i porteu aquest cupó)  

Enigma Vallés

Melindros

Muntem, amb l’ajuda d’un estri de batre, els 
rovells, els ous i el sucre. Quan ho tinguem 
emulsionat fem el mateix amb les clares, 
les muntem a punt de neu. Seguidament, 
fem la barreja a tres parts, la dels rovells, 
les clares i  la farina, suaument, per perdre 
el mínim d’aire incorporat a la massa. 
Finalment, agafem una mànega pastissera 
i escudellem els melindros sobre un paper 
de forn, com si dibuixéssim uns palets 
allargats. hi empolsinem sucre llustre i els 
passem a coure al forn, a 220o C durant 8-10 
minuts. Els melindros es poden menjar sols, 
amb xocolata, amb llet, amb crema o amb 
mil coses més que podem imaginar.

Ingredients:

rovells d’ou
g de sucre
ous sencers
g de clares d’ou
g de farina

3
200

3
50

330

Arriben les móres
autor: Marta subirats

Núvol arbre
autor: Jaume López

Castellar mòbil
Envia’ns fotos fetes amb el mòbil: lactual@castellarvalles.cat

Fotògraf. Va ser el primer castellarenc en deixar cons-
tància de diferents temes de Castellar del Vallès d’un 
gran valor documental i històric, ja que són unes foto-
grafies enregistrades a principis dels anys vint, amb cli-
xés de vidre de format 4,5 x 4,5. Va ser un dels funda-
dors de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya. La seva 
vida professional va estar dedicada al comerç.

Joan Rocavert i ArgelaguersMemòries
139

FONs: JOrDI Garròs

auTOr: DEscONEGuT
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· De totes les professions re-
lacionades amb la creativi-
tat, per què s’ha decantat per 
l’aparadorisme?
És una professió de la qual em van 
parlar fa 10 anys però no en tenia 
gaire idea. Durant aquests anys, 
també he estudiat màrqueting i vaig 
pensar a complementar la part més 
creativa del màrqueting amb l’apa-
radorisme i em vaig inscriure al curs 
d’Expert Europeu en Aparadorisme 
i Marxandatge Visual de l’escola Ár-
tidi, a Barcelona.

· Per acabar el curs només li resta 
el projecte final que fa amb una 
botiga de Castellar.
Sí, vam demanar a la dinamitzado-
ra de Comerç Castellar que fes una 
crida entre els comerciants i  Es-

Marta Oller

ports Castellar es va posar en con-
tacte amb la meva companya de pro-
jecte, Glòria Joya, i amb mi.

· De què tracta el projecte?
Estem treballant amb aquesta bo-
tiga multimarca i el nostre projecte 
consisteix a preparar un nou apara-
dor, realitzar un visual intern i una 
acció d’street marketing, que fem 
demà mateix, 1 de setembre, al car-
rer. Serà una festa.

· Què estan muntant exactament?
El que hem fet és buscar un fil con-
ductor que ho lligui tot. Des de fa 
uns mesos ja es pot veure un vídeo 
al Facebook d’Esports Castellar i el 
que estem fent és representar que 
Esports Castellar està agafant l’es-
sència esportiva de Castellar a tra-
vés d’un cordó quilomètric de sa-
bata esportiva de color taronja, que 
és el color corporatiu. Llavors hem 

contactat amb joves esportistes 
punters de Castellar que hi seran 
presents per intentar, tots plegats, 
tornar a posar de moda aquells 
nusos creatius de les bambes. L’es-
lògan és Enllaça’t. Demà, doncs, els 
esportistes s’enllaçaran i hi haurà 
tota una festa al carrer Sala Boa-
della i Esports Castellar obrirà amb 
una nova imatge. Esteu tots convi-
dats a participar-hi perquè repar-
tirem cordons a tothom, que a més 
són d’edició limitada.

· I què s’entén per aparadorisme?
És el venedor silenciós del comerç. 
És una part molt important del co-
merç i tot comerciant que es preo-
cupa pel seu negoci ha de tenir sem-
pre un ull posat en l’aparador. His-
tòricament els aparadors havien 
estat magatzems on es posava tot 
el que es tenia a la botiga perquè la 
gent sabés el que hi havia. La nostra 

professió és reeducar aquesta ten-
dència. ‘No ho posis tot a l’aparador. 
Potencia la imatge que vols donar 
amb un aparador conceptual o po-
tencia un producte concret posant-
lo en una composició determinada...’ 
L’aparador ha de cridar l’atenció al 
client i fer-li sentir que necessita en-
trar al teu comerç per comprar el 
teu producte encara que ell no ne-
cessiti aquell producte.  

· Quan es comença a donar-li im-
portància a aquest art?
Els egipcis ja feien servir mani-
quins i a l’Edat Mitjana també. Ara 
bé, com a aparadorisme, és cap als 
anys 20 que comencen a sorgir. La 
seu dels aparadors i per veure la 
tendència és Manhattan, a Nova 
York. De fet, Dalí, ja va fer un apa-
rador d’una botiga de Nova York. 
Al comerciant no li va agradar i li 
va canviar i quan Dalí va veure que 

li havien modificat va entrar i ho va 
trencar tot. Va ser un moment de 
reivindicació: “Jo sóc un artista i 
l’aparador és un espai d’art”. Però 
és una professió molt nova quant 
a estudis homologats. 

· Com d’important és per a un 
negoci l’aparador?
Molt. Un aparador ha d’acomplir la 
paraula AIDA (crear Atenció, Inte-
rès, Desig i Acció d’entrar dins la bo-
tiga). Si com a comerciant has acon-
seguit un ‘AIDA’ ja tens al client dins. 
Les estadístiques diuen que el 70% 
dels clients que entren, compren. 
Per tant, si tens un bon aparador, 
tens molt guanyat, tens el 70% de 
possibilitat que et comprin. 

· Cada quan s’hauria de canviar 
l’aparença de l’aparador?
L’ideal seria cada 15 dies! Però 
mínim, mínim, cada temporada. 

L’aparador és el 
venedor silenciós 
d’un comerç

“

”
Aparadorista i visual marxandatge

  Cristina Domene

11 respostes

Un tret principal del seu caràcter?
Entusiasta
Un defecte que no pot dominar?
ser exigent
Quin aparador li agradaria muntar?
Qualsevol de castellar
Quin animal seria?
una  pantera
La seva paraula preferida?
Proactivitat
Quin plat li agrada més?
Quiche casolana
Músic preferit?
Depenent del moment
Un color? 
Qualsevol viu i llampant
Un llibre?
Els que tracten de conèixer-se
a un mateix 
Una pel·lícula?
‘Efecto mariposa’, d’ E. Bress i
J. Mackye Gruber
Un comiat?
Fins ara
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Va aprofitar que es va quedar a l’atur per posar en 
marxa allò que sempre li havia agradat: crear i fer 
coses amb les mans. Després de 15 anys com a secre-
tària de direcció, es llança a estudiar aparadorisme


