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Setmanari d’informació local

Dissabte passat es van concentrar diverses activitats a la plaça d’El Mirador amb la presència de centenars de nens i nens de diveros esplais. || Q. PASCUAL

Aniversari feliç
Colònies i Esplai Xiribec va celebrar el 
cap de setmana passat 50 anys de vida

llEurE | P04

Relleu a la junta 
de Comerç 
Castellar 

ComErç | P07

Estudien posar 
videovigilància 
a El Balcó

plE dE mAig | P 06



DEL 02 AL 08 DE juny DE 201702

actualitat

Primera trobada de la Comissió Permament del Pla Estratègic aquesta setmana.  || AJ. CASTELLAR

  Redacció

Aquests tres tallers donaran lloc a 
una síntesi de la diagnosi en forma de ma-
triu DAFO (debilitats, amenaces, fortale-
ses i oportunitats del municipi) i a la re-
alització d’una jornada de treball també 
oberta a tota la ciutadania que permetrà 
elaborar un informe final de diagnosi a la 
tardor de 2017.

comissió permanent

D’altra banda, aquesta mateixa setma-
na s’ha constituït la Comissió Perma-
nent del Pla Estratègic, un òrgan format 
per representants de tots els consells de 
participació ciutadana existents al mu-
nicipi i de diferents àmbits temàtics. La 
seva funció serà fer seguiment del pro-

La Sala OpenSurf d’El Mirador acollirà 
dijous vinent el primer dels tres tallers 
deliberatius “Com veiem Castellar?” del 
Pla Estratègic, que es duran a terme du-
rant aquest mes de juny i que són oberts 
a la participació de tota la ciutadania. Se-
gons ha informat l’Ajuntament, aquesta 
primera sessió, que tractarà sobre l’àm-
bit econòmic del municipi, començarà 
a les 18.30 hores i té com a objectiu que 
els assistents responguin la pregunta 
‘Com veus la situació del teixit econòmic 
de Castellar?’ a través de la creació de 
grups de discussió. Així, entre d’altres, 
es parlarà sobre temes relatius a ocupa-
ció, empresa, comerç, polígons industri-
als, formació, innovació o promoció de 
la vila. A aquest taller el seguiran, el 15 
de juny, el que versarà sobre l’àmbit so-
cial i, el dia 29, el relatiu a l’àmbit social. 
Com el dia 8, aquests també comença-
ran a les 18.30 hores a la Sala OpenSurf 
d’El Mirador.

Per assistir a qualsevol dels tallers, 
de dues hores i mitja de durada cadascun,  
es poden formalitzar inscripcions trucant 
al telèfon 93 714 40 40 o a través del web 
www.castellarvalles.cat/plaestrategic

l’economia protagonitzarà la  
primera sessió del pla Estratègic

MuniCiPi | pArtiCipACió

Ja s’ha constituït la 
Comissió permament, 
amb membres de 
tots els consells de 
participació ciutadana

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Genera-
litat de Catalunya ha dut a terme una actuació en un tram 
d’uns 100 metres de longitud a la carretera B-124, amb l’ob-
jectiu de millorar la seguretat viària.

Es tracta de la col·locació d’unes fites al ratllat zebrat 
central de la via, entre els quilòmetres 3,7 i 3,9, que refor-
çaran la separació entre els sentits de la circulació en el re-
volt existent.

Aquesta és una millora que arriba després que l’Ajun-
tament de Castellar hagi sol·licitat en diverses ocasions la 
revisió de la seguretat en aquesta via, una carretera que su-
porta una intensitat mitjana de 30.000 vehicles diaris, se-
gons les darreres dades disponibles.

L’accidentalitat de la B-124 és una de les preocupaci-
ons del consistori en termes de mobilitat i, en aquest sen-
tit, s’ha reclamat a la Generalitat (Servei Català de Tràn-
sit i Servei Territorial de Carreteres) que s’hi pugui actuar 
per reduir-la i, alhora, millorar la connectivitat viària del 
municipi.   || REdACCió

La Generalitat reforça 
la seguretat a la B-124

Les fites es van col·locar dijous de la setmana passada. || CEdidA

CaRREtEREs | mobilitAt

cés des d’una perspectiva ciutadana, i 
també participarà singularment en di-
ferents moments de l’elaboració del pla. 
A més, hi va haver reunió de la Comissió 
Política, que compta amb la participa-
ció de representants dels diferents par-
tits polítics que van concórrer a les dar-
reres eleccions municipals.

A banda dels tres tallers programats 
durant el mes de juny, la participació ciu-
tadana en el procés d’elaboració del Pla 
Estratègic de Castellar és oberta també 
a través de les xarxes socials. En aquest 
sentit, s’han creat les etiquetes #femunpla 
i #castellar2020 perquè es puguin utilit-
zar a Twitter i a Facebook i també es pot 
participar des de Lindkedin. 
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Les fites es van col·locar dijous de la setmana passada. || CEdidA

actualitat

majoria d’edat amb un pla estratègic
Entitats | Suport CAStEllAr

sessió de treball del pla estratègic de suport Castellar  || CEdidA

Suport Castellar ha posat en marxa un procés participatiu amb els usuaris de l’entitat, les famílies, els voluntaris 
i els professionals, per renovar i enfortir l’associació, i esdevenir un referent en salut mental per a tots els castellarencs

 Rocío Gómez 

Suport Castellar farà front aquest any 
a un gran repte de futur: elaborar un 
pla estratègic. L’entitat de suport a per-
sones amb problemes de salut mental i 
a les famílies, i sense afany de lucre, ha 
posat en marxa un procés participatiu 
que incorpora les veus dels mateixos 
usuaris, les seves famílies, els volunta-
ris, els professionals de Suport Caste-
llar i l’equip directiu de l’associació.   

L’objectiu és, segons la presiden-
ta de Suport Castellar, Cristina Torras, 
“enfortir l’entitat”, “ser més efici-
ents” i replantejar la seva estructura i 
definir els reptes de treball. Tot plegat, 
partint de l’anàlisi de l’evolució que ha 
tingut durant els seus 18 anys de vida. 
“Volem obrir-nos a tota la població, 
incorporar persones noves. Tothom 
té salut mental, tothom pot passar 
per un moment que el faci tronto-
llar una mica. És per això que volem 
ser el referent en salut mental per 
a la nostra comunitat, per al nostre 
poble”, explica la presidenta. 

Durant les primeres cinc sessions 
de treball, els participants han definit 
la missió de l’entitat i els principals rep-
tes de futur. Per a la presidenta, el més 
positiu d’aquest procés és que tothom 
ha pogut expressar amb llibertat “què 
opina i com es sent a Suport Caste-
llar”, una opinions que han enriquit 
un debat que s’encara “amb il·lusió” 

i que ajuda a “cohesionar la gent”, és 
un “revulsiu” que els ajudarà a “car-
regar piles”. “No és el mateix tenir 
uns estatus que són còpia d’uns al-
tres estatus, que tu facis el teu plan-
tejament, que surti de la teva gent”, 
afegeix. En aquest sentit, la presiden-
ta destaca l’alta grau d’implicació dels 
professionals i dels voluntaris, i també 

dels usuaris i de les famílies, un visió 
coral que permetrà elaborar un pla es-
tratègic que s’ajusti a les necessitats 
d’un nou model social.

Quant a la missió, el pla estratè-
gic ha definit que “Suport Castellar 
atén amb persones amb problemes 
de salut mental i a les seves famílies 
trobant eines per millorar la seva 
qualitat de vida i promou la salut 
mental a l’hora que sensibilitza la 
comunitat”. Pel que fa als reptes de 
futur,  Torras apunta que l’associació 
pretén consolidar-se com una “entitat 
referent per aconseguir que la nos-
tra comunitat tingui una bona salut 
mental. Promovent una major impli-
cació social i consolidant-nos amb la 
màxima independència econòmica”.

Tanmateix, la presidenta asse-
gura que cal treballar per la sensibi-
lització i la conscienciació sobre la im-
portància de la salut mental. “De la 
mateixa manera que podem emma-
laltir somàticament també podem 
emmalaltir de la ment”, diu Torras, 
que reconeix que l’estigma al voltant 
de la salut mental encara és present, i 

que aquesta ha de ser una de les pun-
tes de llança de la renovada Suport 
Castellar. De fet, una de les accions 
que preveuen realitzar a curt termi-
ni és repetir l’experiència de l’edició 
passada del Dia Mundial de la Salut 
Mental en què van col·laborar amb di-
verses entitats de Castellar del Vallès 
per donar a conèixer Suport Castellar 
i també lluitar contra l’estigma. “La 
salut mental és aquell estat de ben-
estar que et permet viure, consoli-
dar-te amb la teva feina i les relaci-
ons socials. Forma part del nostre 
estat de salut global i s’ha de revisar 
mínimament, de la mateixa mane-
ra que tenim cura del nostre cos”, 
recorda Torras.

Finalment, la propera fase que 
encetarà el pla estratègic de Suport 
Castellar serà el d’elaborar un DAFO 
per avaluar els punts forts i febles de 
l’associació. La presidenta de l’enti-
tat apunta que en un futur obriran a 
més gent el procés “perquè aportin 
la seva visió”. L’entitat preveu tenir 
el pla estratègic enllestit abans que 
finalitzi l’any.  

una imatge de la festa Holi de la passada Festa Major. || Q. PASCUAL

PL.CataLunya | 3 Juny

Festa Holi 
aquest dissabte

L’Ajuntament de Castellar del Vallès, a 
través de Castellar Jove, ha programat 
per al proper dissabte, 3 de juny, una 
Festa Holi que tindrà lloc a la plaça de 
Catalunya.

Tot i que la proposta engegarà a 
les 11 hores, amb la venda de la pols holi i 
amb la música de J.A. Varen i el DJ Joel 
Torres, a més de les animacions, els jocs 

i els balls que proposaran les animado-
res Laura Viñas, Nicole Varese i Abril 
Masvidal. A les 12 hores es farà la pri-
mera llançada a l’aire de pols holi ique 
coincidirà amb una tirada de  canons 
de serpentina.

A les 12.35 hores i a les 13 hores 
es faran dues tirades més de pols. Du-
rant tota l’estona es proposaran diver-
sos concursos de ball i es repartiran di-
ferents regals.

El final de festa, que està previst a 
les 13 hores, consistirà en una remulla-
da amb escuma acompanyada de més 
regals, música i animació a càrrec del 
discjòquei i les tres animadores, que es-
taran entre el públic.  Entre els requi-

sits per acudir a la festa, l’organització 
demana anar vestit de blanc perquè la 
pols holi tingui més efecte.

Castellar del Vallès ja va acollir 
l’any passat durant la Festa Major la 
primera festa Holi Colours de la po-
blació.  En aquella ocasió, es van re-
partir fins a 500 saquets de pols de 
colors entre el més de mig miler de 
participants .

Durant una hora, música i balls al 
més pur estil Bollywood van omplir la 
plaça de Catalunya amb un ritual que si 
bé se celebra per donar la benvinguda 
a la primavera, va servir per donar la 
benvinguda a la Festa Major i a la tar-
dor.  ||  REdACCió
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lleure

La flama de les Espurnes és ben 
viva i així es va fer palès dissabte 
passat quan la colla infantil dels 
Diables de Castellar de l’ETC 
va celebrar el seu cinquè ani-
versari a la plaça Major. De fet, 
aquest va ser també el punt de 
trobada per a Colònies i Esplai 
Xiribec que va commemorar el 
seu cinquantè aniversari estre-
nyent la mà als diables més me-
nuts de Castellar. 

Per a les Espurnes, l’ani-
versari va arrencar amb una 
exposició fotogràfica i un pho-
tocall especial que va comptar 
amb la presència de la Llúcia, el 
drac de la secció infantil. D’altra 
banda, Landry el Rumbero va 
escalfar l’ambient amb un con-
cert que va fer ballar a grans i a 
petits, que es preparaven per un 
altre tipus de dansa: la del foc. 

Així, la nova generació que 

les Espurnes arriben als 5 anys en plena forma 
prop de 120 infants van participar, dissabte passat, al correfoc de la colla menuda de diables de l’EtC 

EsPuRnEs | fEStA AnivErSAri

Photocall del 5è aniversari de les Espurnes. || Q. PASCUAL

encén la vila va compartir la jor-
nada festiva amb Els Banyetes 
de la Creu Alta - la colla que els 
va apadrinar -, Els Encendrots 
de les Franqueses del Vallès, els 
Diables Infantils de Ripollet i la 
colla del Casc Antic de Barce-
lona. Tocades les 9 del vespre, 
prop de 120 infants van alçar 
les forques al correfoc infantil 
de les Espurnes, la posada de 
llarg i tret de sortida impecable 
i “sense cap incident”, segons 
ha explicat el cap de colla Salva 
Solé, d’una temporada que ar-
riba farcida d’activitat. Concre-
tament, en el marc de la Festa 
Major del barri de la Creu Alta 
de Sabadell, les Espurnes acom-
panyaran els Banyetes el proper 
dissabte 3 de juny. 

El cinquè aniversari de la 
secció infantil dels Diables de 
Castellar també va significar 

l’Esplai Xiribec bufa 50 espelmes

La festa de dissabte a la tarda va aplegar nombrosos infants a la plaça d’El Mirador.  || Q.PASCUAL

Colònies i Esplai Xiribec agafa aire i 
apaga cinquanta espelmes per com-
memorar mig segle d’educació en el 
lleure, voluntària i sense ànim de lucre. 
Un gruix nombrós d’infants de Caste-
llar, molts dels quals després s’han con-
vertit en referents monitors, han cres-
cut amb les colònies, els casals d’estiu, 
les activitats, els jocs i els tallers de 
l’esplai. L’entitat va celebrar aquest 
indefectible compromís el passat cap 
de setmana, amb una festa dissabte i 
un dinar de germanor el diumenge.

Uns 400 infants entre els esplais 
integrants de la zona 12 del Moviment 
de Centres d’Esplai Cristians Cata-
lans: Can Colapi, la Branca i la Trepa, 
de Sabadell i el Roser, de Cerdanyo-
la; i l’Esplai Sargantana de Castellar 
i Les Espurnes van ser a la festa del 
50è aniversari, el dissabte. A partir 
de les 16.30 h van començar les acti-
vitats programades, arrencant amb 
una representació del Xiribec i la Xi-
ripiga per descobrir què és un esplai, 
a partir de 7 valors de Colònies i Esplai 
Xiribec: persona, grup, poble, Catalu-

 Guillem Plans

inFànCia | fEStA AnivErSAri

nya, evangeli, pau i voluntaris. 
Per cada un es va fer una dinà-

mica i d’aquesta manera la canalla 
va poder deixar la seva impremta a 
la festa, marcant amb pintura de co-
lors el relleu de les mans en un arbre, 
va muntar trencaclosques per recons-
truir fotografies de diferents entitats 
representatives de Castellar,  va cons-

l’entitat va celebrar 
una gran festa 
d’aniversari el cap de 
setmana amb altres 
esplais del vallès

truir un castell a terra, va enlairar un 
globus ple de desitjos de pau o va co-
nèixer els voluntariats que es fan a la 
vila. Després de l’activitat, es va bere-
nar xocolata amb xurros.

dinar de germanor

Per acabar la celebració del cap de 
setmana, el diumenge es va preparar 

un dinar de germanor a l’Espai Tolrà. 
A més del banquet, es va dedicar una 
menció especial a persones impli-
cades amb Colònies i Esplai Xiribec 
que, tal com comenta Gener Martí, 
responsable de l’esplai, “gràcies a la 
seva tasca ha estat possible complir 
els cinquanta anys de l’entitat, tot-
hom ha tingut el seu pes fins arri-

bar a aquests 50 anys, l’important 
és el servei a l’entitat”. L’acte va aca-
bar amb un emotiu L’hora dels adéus.

Les activitats del dissabte i el 
dinar de germanor de diumenge,  van 
ser els actes centrals de la celebració 
dels 50 anys de Colònies i Esplai. Martí 
assegura que “podem estar molt con-
tents de com han anat els actes”. 

el relleu de Rafa Arrabal com a 
cap de colla de les Espurnes, càr-
rec que assumeixen de manera 
compartida Roger Ferriol i Salva 
Solé. En aquest sentit, la celebra-
ció també va servir per “agrair 
aquests cinc anys als dos res-
ponsables, el cap de colla, Rafa 
Arrabal, i a Rafa Homet, que 
també ha estat cap visible”, i 
també a tots els pares i mares 
que s’han implicat en l’entitat, a 
més de “Cèlia Castella, que va 
tenir la idea de crear les Es-
purnes”, ha apuntat Salva Solé. 

Quant als reptes de futur, 
el cap de colla assegura que l’ob-
jectiu és consolidar les Espur-
nes, i “retenir les edats més 
grans”. De fet, properament 
s’obriran noves places per am-
pliar la família de diables que 
aplega a infants i joves de 3 a 18 
anys.    || R.gómEz



DEL 02 AL 08 DE juny DE 2017 05

actualitat

La 8a edició del Consell d’Infants de Cas-
tellar ha estat una de les més productives 
des de la posada en marxa d’aquest ens 
participatiu el 2009. 

Així es va posar de manifest dijous 
passat, quan els membres del consell van 
presentar a Ca L’Alberola el balanç de tot el 
treball fet durant el curs 2016-17. En aquest 
sentit, els 24 alumnes de 5è i 6è de primà-
ria dels centres educatius de la vila que for-
men aquest òrgan consultiu, van destacar 
la seva implicació en l’elaboració del Pla 
Local d’Infància i Adolescència (PLIA)  – 
en què van participar en dos tallers per fer 
arribar les seves propostes - i la seva parti-
cipació en els pressupostos participatius 
2017. “És la segona vegada que partici-
pem als pressupostos participatius, i 
aquesta vegada les dues propostes del 
Consell d’Infants han estat les més vo-
tades”, explica Mercè Costa, dinamitza-
dora del Consell d’Infants. “La primera 
proposta, de 10.000 euros, és instal·lar 
dos rocòdroms en forma de la lletra A i 
de la U a la plaça Major i a la plaça de la 
Fàbrica Nova. La segona proposta, de 
50.000 euros, és millorar la mobilitat 
en bicicleta, fent un carril bici”, detalla 
Costa.  Concretament, aquesta proposta 
inclou la millora de la senyalització a la via 
pública i també la construcció d’un carril 
bici que arribi fins a l’escola Mestre Pla. 

Durant la sessió de balanç, en la qual 
van participar la regidora d’Infància i Ado-
lescència, Àngela Pappalardo, el  1r tinent 
d’alcalde  de Finances, Joan Creus, la re-
gidora d’Educació, Maria Antònia Puig, i 
l’alcalde, Ignasi Giménez, els infants també 

van explicar la seva experiència al Con-
sell Nacional de la Infància i l’Adolescèn-
cia de Catalunya (CNIAC),  o la seva par-
ticipació al simposi Infants i participació 
política al Caixa Fòrum de Barcelona i 
que entre d’altres experts, va comptar 
amb l’assistència del pedagog italià Fran-
cesco Tonucci.

A més, els membres del Consell 
d’Infants van traslladar a l’alcalde algu-
nes propostes per millorar la mobilitat de 
la via pública i ampliar les zones de joc. 
“Sobretot demanen poder jugar a les 
places, que se’ls facilitin més porteries 
o cistelles de bàsquet”, afegeix la dina-
mitzadora del Consell d’Infants.

El curs més productiu del Consell d’infants

Els membres del Consell d’infants del curs 16-17 i els respresentants polítics. || R.gómEz 

l’ens, format per alumnes de 5è i 6è de primària, organitza aquesta tarda la festa del medi Ambient

  Rocío Gómez 

festa del medi ambient                     
A la sessió de cloenda, també es va presen-
tar la 4a edició de la Festa de Medi Ambient 
que tindrà lloc aquesta tarda a partir de les 
17 hores i fins les 19.30 hores a la plaça d’El 
Mirador.  Com és habitual,  s’organitzarà 
el mercat d’intercanvi d’articles de sego-
na mà i diversos tallers amb el reciclatge, 
la sostenibilitat i la preservació de Medi 
Ambient com a punta de llança. 

Així, s’organitzaran tallers sobre la 
petjada hídrica, les energies renovables o 
el reciclatge amb el clàssic l’Aventura dels 
Residus, entre d’altres. També s’atorgaran 
els diplomes del Projecte Rius a partir de 
les 18.30 hores. 

JORnaDEs 
EsPORtiVEs  
600 alumnes 
participaran a la 
6a edició, el 8-9 de 
juny. La iniciativa 
va sorgir al Consell 
d’infants  

132 inFants     
Han participat al 
Consell d’infants     
des de la seva 
creació el curs 
2009 

EDuCaCió | ConSEll infAntS

El proper 7 de juny, a les 19 hores, l’es-
cola El Casal ha programat a l’Audito-
ri l’acte central de seu 50è aniversari. 
D’una banda, la trobada serà el tanca-
ment del curs acadèmic, el comiat de 
l’alumnat de 4rt d’ESO i el reconeixe-
ment a “l’excel·lència humana i aca-
dèmica”,  han explicat des de l’escola. 
De l’altra, la comunitat educativa que 
ha format part d’El Casal durant els 
50 anys de trajectòria de l’escola, està 
convidada per celebrar l’aniversari a 
l’Auditori. S’han programat actuacions 
musicals dels alumnes de secundària, 
es projectarà un vídeo que repassarà 
les generacions que s’han format a El 
Casal i es lliurarà un record commemo-
ratiu “a les persones que són història 
viva de l’escola”.  || REdACCió

EL CasaL | ACtE

sOM EnERGia | ACtE

50è aniversari 
d’El Casal a l’Auditori

Aquest divendres 2 de juny a les 18 h, 
es farà la presentació i proposta de 
constitució del grup local de la coo-
perativa Som Energia de Castellar del 
Vallès. Som Energia és una coopera-
tiva de consum d’energia verda sense 
ànim de lucre. Les seves activitats 
principals són la comercialització i la 
producció d’energia renovable. Fun-
dada a Girona el 2010, té actualment 
34.647 socis amb uns 50.943 con-
tractes distribuïts per tot el territori 
espanyol.   || REdACCió

Presentació del grup 
local de la cooperativa 

BREus
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sol·licitud 
d’ajuts 

econòmics 
per als Casals 
d’estiu 2017 

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

Més informació: www.castellarvalles.cat

A qui van adreçats? 
A unitats familiars que es trobin 
en una situació de necessitat 
socioeconòmica amb infants 
empadronats a Castellar del Vallès 
que s’inscriguin als casals de 
vacances que es realitzen al municipi.

Presentació de sol·licituds
Els formularis de les sol·licituds estan 
disponibles al web municipal i es 
podran presentar fins al 9 de juny 
als Serveis Socials (Espai Tolrà), de 
dl. a dv. de 9.30 a 14 h, una vegada 
formalitzada la preinscripció al Casal.

A Castellar:

Portes obertes a 
l’Arxiu Municipal 
(c. Major, 74)

Divendres 9 i dissabte 10 de 
juny, de 17 a 20 h

Inclou la mostra d’instal·lacions 
i documents i una exposició de 
dibuixos d’Imma Solà.

Dia 
internacional 
dels arxius
Divendres 9 de juny

actualitat

intervenció del portaveu dels veïns de la urbanització El Balcó. || C.domEnE

Estudien posar videovigilància a El balcó i l’Airesol d

L’equip de govern va fer seva la peti-
ció de la nova associació de veïns d’El 
Balcó de Sant Llorenç d’instal·lar cà-
meres de videovigilància a aquesta 
urbanització i també a l’Airesol D 
-juntament amb altres mesures de 
presència policial i d’identificació 
dels vehicles dels veïns- per intentar 
recuperar la sensació de seguretat 
ciutadana malmesa en els darrers 
mesos per “la usurpació de viven-
des, fraus de subministrament, 
tràfic i cultiu de drogues i altres 
delictes”, segons van descriure els 
mateixos veïns en la seva interven-
ció al ple de maig, celebrat dimarts 
passat. En aquests moments, la po-
licia de Castellar no té incorporada 
la videovigilància en els seus proto-
cols de seguretat i, segons va afirmar 
l’alcalde, Ignasi Giménez, s’iniciaran 
tràmits per a la seva instal·lació, un 
fet complex, ja que “cal comptar 
amb el vistiplau de la Comissió de 
Control dels Dispositius de Vide-
ovigilància de Catalunya que de-
mana propostes molt acurades i 
ben justificades”. 

Els veïns ho consideren més que 
justificat perquè és una de les  seves 
demandes prioritàries, que van ex-
pressar a partir d’una pregunta dels 
tres grups de l’oposició a l’equip de 
govern (ERC, Decidim i PDeCAT). 
El portaveu i president de l’AAVV 
d’El Balcó de Sant Llorenç, Mikel-
Lander Zabala, tot i agrair la tasca 
que fan “els agents de la policia 
local i dels Mossos”, va reclamar el 
dret fonamental a la seguretat, que 
actualment no consideren garantit 
perquè vinculen les ocupacions il-
legals amb l’augment dels fets delic-
tius com el cultiu intensiu de mari-
huana en aquests domicilis ocupats. 
També va preguntar a l’equip de go-
vern “per què es permet que viven-
des sense condicions mínimes i 
amb grau de perillositat extrema 

Els veïns i el ple acorden incrementar la seguretat contra delictes generats a partir d’ocupacions d’habitatges buits

POLítiCa | plE muniCipAl dE mAig

- Compra i instal·lació de gespa del 
camp de futbol municipal 

- Moció del PDeCAT per reduir l’IVA 
dels serveis funeraris 

- Moció d’ERC i Som de Castellar-
PSC per alliberar la reinversió del 
superàvit dels ens locals 

- Moció d’ERC per acollir a Castellar 
“Xarxa Literàries” 

- Moció d’ERC sobre presentació 
conjunta d’activitats  extraescolars 

- Moció d’ERC  per analitzar 
l’impacte del gas Radó a Castellar

tius a El Balcó: 4 delictes contra el 
patrimoni, 5 delictes per ocupació 
d’immobles, 4 delictes de tràfic de 
drogues i 3 faltes per tinença i con-
sum de drogues.

debat de mocions

A banda del problema dels ‘ocupes’ 
a les urbanitzacions, el ple va apro-
var cinc mocions de caràcter molt di-
vers (veure acords principals). Pot-
ser la més interessant, per tractar-se 
d’una qüestió de salut novedosa, va 
ser l’aprovació d’una moció per ana-
litzar l’impacte dels gas radó i dema-
nar la col·laboració de la UAB en una 
comissió local on experts, tècnics de  
l’Ajuntament i representants polítics 
puguin debatre i proposar actuaci-
ons  concretes a Castellar. En aquest 
sentit, el ple va comptar amb la in-
tervenció d’un dels promotors de 
la moció, el castellarenc Lluís Font, 
doctor en Física, qui va exposar la 
necessitat d’avaluar la presència de 
gas radó al municipi, un gas radioac-
tiu, incolor, invisible, inodor i insípid 
que es genera al subsòl. Com va co-
mentar el propi doctor Font, com els 
representants polítics al ple, “sense 
caure en alarmismes”, cal estudiar 
quina presència hi ha de radó al nos-
tre municipi.

L’única moció que no va pros-
perar estava relacionada amb la ti-
nença d’animals. L’equip de govern 
va desestimar els acords proposats 
pels tres grups de l’oposició perquè, 
en paraules del seu portaveu, Aleix 
Canalís, l’esperit de la moció  fregava 
“la insídia”. Aquestes paraules van 
desagradar el ponent de la moció, 
Josep Maria Calaf (ERC), qui va in-
sistir que “la problemàtica amb els 
animals de companyia no està infla-
da”. Bea Garcia (PDeCAT) també 
va considerar “poc assenyat” per 
part del govern “no reconèixer les 
mancances en matèria de tinen-
ça d’animals i no crear la comis-
sió que es va anunciar a finals del 
mandat passat”.  

 J.G.
aCORDs PRinCiPaLs

nom de l’oposició també va demanar 
que s’incorpori la figura del mediador 
social “per tal d’afrontar el tema de 
les ocupacions al municipi, especi-
alment a les urbanitzacions”. El por-
taveu del govern i regidor de Segure-
tat Ciutadana, Aleix Canalís,  va obrir 
la porta a la instal·lació de videovigi-
lància però va advertir que potser la 
xifra de delictes no és suficient com 
perquè la Comissió Nacional de Vide-
ovigilància autoritzi les càmeres. Ca-
nalís també va anunciar que es posarà 
en marxa “una nova iniciativa per 
tal de poder identificar, mitjantçant 
un distintiu, els vehicles dels veïns 
de cada una de les urbanitzacions, 
per així millorar la sensació de se-
guretat del veïnat”. L’equip de go-
vern també va avançar que tindran 
una trobada en els pròxims dies amb 
l’AAVV per acabar de concretar les 
mesures que retornin la sensació de 
seguretat a la zona. 

Segons va detallar el regidor 
de Seguretat Ciutadana aquest any 
s’han donat els següents fets delic-

El doctor Lluís Font va intervenir per parlar sobre el gas radó. || C.díAz

estiguin lliures de les mesures le-
gals i de seguretat obligatòries?”. 
De fet, segons van exposar els veïns i 
va admetre l’equip de govern, tota la 
problemàtica rau en les ocupacions 
il·legals d’habitatges buits que majo-
ritàriament solen ser de propietaris 

absents (bancs o de fons d’inversió). 
En aquest sentit, l’alcalde va adme-
tre que amb aquesta realitat, l’Ajun-
tament té dificultats per tirar enda-
vant els expedients corresponents.

Seguint aquesta mateixa línia, 
el regidor d’ERC, Ferran Rebollo, en 
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comerç

En el marc del Dia Mundial de l’Hamburguesa i de la Setmana Internaci-
onal dels Mercats, divendres passat els paradistes del Mercat Municipal 
de Castellar van organitzar un taller de cuina per a infants, el segon de la 
temporada. Així, al punt de les 17h, una quinzena d’infants d’entre 3 i 8 
anys, es van posar el davantal per aprendre a elaborar un hamburguesa 
des del seu punt de partida: donar forma a la carn picada. Després d’ar-
rodonir i aplanar la carn, els infants van decidir la guarnició de l’ham-
burguesa i la van cuinar a la graella sota la supervisió dels talleristes, 
els tres carnissers del Mercat. Els tres paradistes, de Cárnicas Merche, 
Prat Torras i Casé, van explicar als nens i nenes que van participar al ta-
ller el procés d’elaboració d’una hamburguesa i els van apuntar alguns 
consells perquè el resultat final fos un plat saborós i vistós.  || R. gómEz   

Tarda d’hamburgueses 
al Mercat Municipal

taller de cuina per a infants, divendres passat  || R. gómEz

MERCat  | tAllEr

El propietari de La botiga del Castell, 
Toni Santos , és el nou president de 
Comerç Castellar després de l’assem-
blea que es va fer la setmana passa-
da i on es va renovar tota la junta di-
rectiva. Maria Armengol, d’Esports 
Castellar, és la nova vicepresidenta 
mentre que Marc Andreví, de la pas-
tisseria Andreví, que era fins ara vi-

El botiguer toni Santos és el nou 
president de Comerç Castellar

santos recull el relleu de l’anterior presidenta, t. ubals, amb part de la junta. || CEdidA

cepresident és el nou tresorer de l’en-
titat. Dani Vera, d’APP informàtica, 
és el nou secretari i Pepi Granell, de 
Nualart, Xavi Ruiz, de Codelearn, i 
Mari Cànovas, de Midudu, són els 
nous vocals.

Santos explica que la seva im-
plicació amb l’associació de comerci-
ants de Castellar ha vingut arran de 

la posada en marxa la targeta de fide-
lització de l’entitat, “una bona eina 
perquè tot el comerç vagi a una”. 
El nou president de Comerç Caste-
llar considera prioritari créixer en 
nombre d’associats, una tendència 
a l’alça que ja s’ha pogut apreciar en 
els darrers mesos. “La junta sortint 
ha fet una bona feina i la intenció és 
que, de mica en mica, puguem fer 
més coses, establir més convenis 
per al conjunt de l’entitat”, ha as-
senyalat Santos, que afegeix que Co-
merç Castellar té la intenció “d’aglu-
tinar comerciants de Castellar de 
totes les zones i això ho hem inten-
tat reflectir en la composició de la 
junta i fer que tothom estigui re-
presentat” . 

El nou president de Comerç 
Castellar considera que Castellar 
té “el problema d’una població 
que està al costat d’una gran po-
blació que és Sabadell” i que el cli-
ent té la tendència a marxar per fer 
les compres. En aquest sentit, San-
tos ha defensat l’existència de la tar-
geta de fidelització perquè “tots els 
comerços podem oferir als clients 
importatnts avantatges”.

assOCiaCió DE COMERCiants | rEllEu
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Dies: 8, 13 i 15 de juny
Horari: de 9.15 a 13.15 h
Lloc: Servei local d’ocupació 
(Espai tolrà, c. portugal, 2)

Programa:
• Elements de la comunicació
• llenguatge verbal i no verbal
• Claus del llenguatge no verbal
• Comunicació no verbal a una situació 
 d’entrevista de feina
• Empatia, escolta activa i assertivitat
• Currículum i carta de presentació
• l’Elevator pitch

taller: La comunicació per a la recerca de feina.
Com diferenciar-te de la resta de candidatures.

A càrrec de míriam riera, 

d’Efectiva Comunicació.

inscripcions al Club de la feina (c. portugal, 2), 

de dl. a dv. de 9.15 a 13.15 h.

tel. 93 714 40 40, a/e clubfeina@castellarvalles.cat 

actualitat

Pr
em

i: 6
00

 €
O

be
rt

 a 
to

th
om

Què és per 
a tu la Festa 
Major?

Explican’ns-ho
am

b un cartell

Data límit 
d’entrega:  23
juny 2017
Lloc: SAC
+info:
www.castellarvalles.cat
a partir de dc. 31 de maig

El Viver Tres Turons de Sant Feliu del Racó serà un dels centres que 
es podrà visitar durant els tres dies de l’activitat “Benvinguts a pagès” 
on explotacions de tot Catalunya obriran les portes de casa seva per en-
senyar-nos els seus camps, els seus ramats, les seves barques i els seus 
obradors. Les visites es podran fer dissabte 3 i diumenge 4 de 10h a 14h 
i de 16h a 19h i dilluns 5 sota reserva prèvia (de 10h a 14h). Es tracta d’un 
viver dedicat a la producció de plantes autòctones destinades a actuaci-
ons de rehabilitació ecològica de riberes i de zones degradades en gene-
ral, depuració d’aigües residuals, piscines naturals, bioenginyeria, pai-
satgisme, jardineria de baix manteniment, plantes per a atraure insectes 
útils en agricultura ecològica, plantes aromàtiques i llúpol. 

El viver segueix tot el procés, des d’anar a buscar la llavor o l’es-
queix al nostre entorn, fins a la venda. I ofereix també serveis de forma-
ció. D’altra banda, el viver acollirà el 9 de juny una jornada tècnica sobre 
l’ús de plantes en els sistemes biològics de depuració d’aigües, organitza-
da pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la 
Generalitat. Encara queden algunes places i les inscripcions es podem 
formalitzar a través del viver Tres Turons -93 714 38 19-, al correu btasi-
as@xtec.cat  de l’INS Castellar o el portal RuralCat -www.ruralcal.net/
preinscripciospatt-.  || REdACCió

Visita al Viver Tres Turons de Sant Feliu 

Som de Castellar-PSC va celebrar divendres passat una festa per comme-
morar 10 anys al capdavant del govern municipal de la vila. Els socialistes 
van ser la llista més votada a les eleccions municipals de 2007 fet que li va 
atorgar l’alcaldia al seu candidat, Ignasi Giménez. En les dues conteses 
posteriors, Giménez i el seu grup polític van aconseguir majoria absoluta.

Deu anys de govern socialista a Castellar del Vallès, amb majoria 
simple des de l’any 2007 i s’han donat dues victòries més amb majoria 
absoluta amb Ignasi Giménez com a cap de llista.

La festa es va celebrar a la nova seu de Som de Castellar-PSC ubica-
da al carrer Major i va comptar, segons els organitzadors, amb la parti-
cipació d’unes 200 persones. Entre els assistents, hi havia regidores i re-
gidors que han passat per l’Ajuntament dins del grup socialista des de la 
recuperació de la democràcia així com simpatitzants i col·laboradors de 
totes les etapes viscudes per aquesta formació política. El parlament de 
l’alcalde i cap de llista en les darreres tres cites electorals, Ignasi Gimé-
nez, va centrar-se en agrair la dedicació de totes les persones que s’han 
involucrat en el projecte Som de Castellar, “una aposta clara per un go-
vern progressista a Castellar del Vallès”.   || REdACCió

El PSC commemora 
deu anys de govern 
municipal a Castellar

Parlament d’ignasi Giménez durant la celebració . || CEdidA

sOM DE CastELLaR-PsC | fEStA

BEnVinGuts a PaGès| dEl 3 Al 5 dE Juny

Castellar en Comú ha mostrat el seu 
“rebuig frontal” a la proposta d’afe-
gir un tercer carril a l’accés per la porta 
nord de Castellar, idea llançada per De-
cidim Castellar que pretén acabar amb 
els embussos puntuals en el gir de la 
B-124 a l’alçada de la benzinera BP. A 
través d’un comunicat, els comuns de la 
vila també han mostrat el seu desacord 
amb “la construcció d’una rotonda a 
la cruïlla de la carretera B-124 amb 
la C-1415A, la qual representaria con-
tinuar apostant per un model de mo-
bilitat obsolet”. Aquesta segona pro-
posta ha estat defensada pel PDeCAT 
i podria concretar-se en el projecte de 
millora de la C-1415a que està disse-
nyant el Departament de Territori de 
la Generalitat. “No veiem oportú en-
degar la construcció de cap rotonda 
ni de nous carrils tal com plantegen 
certes formacions a l’oposició ja que 
van en detriment d’apostar per con-
figurar unes estratègies de mobili-
tat sostenible”, apunten al comunicat.

La formació castellarenca dels Co-
muns insta l’administració catalana a pri-
oritzar polítiques “per revertir el dèfi-
cit en transport públic entre Castellar 
i Sant Llorenç de Savall, on hi ha la gran 
ineficiència del sistema de mobilitat 
actual al municipi”. En aquest sentit, 
reclamen un increment dels horaris i de 
freqüència de pas de la línia C3 Sabadell 
- Castellar del Vallès - St. Llorenç Savall 
(actualment de més d’una hora) en els 
trams horaris on es produeix un volum 
més elevat de trànsit.  || REdACCió

“Rebuig frontal” al 
3r carril davant de la 
benzinera BP

CastELLaR En COMú | 
mobilitat

BREus

Davant la proximitat de la selectivitat, prova d’accés a la universitat 
que tindrà lloc aquest curts 2016-2017 els dies 13, 14 i 15 de juny, l’Ajun-
tament, a través de Castellar Jove, ha organitzat un taller de relaxació 
adreçat a nois i noies que s’estiguin preparant per fer aquests exàmens.

La proposta, que és gratuïta, es farà en dues ocasions, el dimarts 
6 i el dimecres 7 de juny, de 16 a 20 hores a l’Espai Tolrà. Durant aques-
tes quatre hores s’han programat diverses activitats, d’una hora de du-
rada aproximada cadascuna. De 16 a 17 h es farà teràpia Gestalt, de 17 
a 18 h serà el torn de ioga, de 18 a 19 h es farà meditació i de 19 a 20 h es 
podrà ballar Bollywood. L’objectiu és ajudar els joves relaxar-se durant 
una de les èpoques d’estudi més intenses.  || REdACCió

Taller de relaxació per a joves que 
s’estiguin preparant per a la selectivitat

JOVEntut | SAlut
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salut

- Com podem prevenir la malaltia?
Hi ha càncers dels quals no sabem la 
causa externa. Hi ha càncers que són 
hereditaris, però només és 1 de cada 10. 
Però hi ha càncers que sí que sabem 
quines són les causes. De pulmó, de 
bufeta, de boca i de llengua: el tabac. 
De pell, la radiació solar excessiva. 
De pell, de cap i de coll, també pot ser 
degut a les radiacions ionitzants, com 
per exemple rebre molts raigs X. L’al-
cohol causa el càncer de fetge. Sabem 
que el papiloma virus causa el càncer 
del coll de l’úter, de l’anus, del penis i 
de la vulva. Per tant, si sabem les cau-
ses hem de procurar evitar-les. La pre-
venció és molt important. 

- En aquest sentit, l’alimentació 
també és clau?
L’alimentació és clau però és difícil 
d’avaluar-ne l’impacte. Sabem que ara 

- ara hi ha més gent que pateix càn-
cer que fa unes dècades?
El càncer és una malaltia molt freqüent. 
Hem de pensar que 1 de cada 3 persones 
tindrà un càncer. Això és degut que la 
població és més gran, viu més temps, 
té una mitjana d’edat per sobre dels 80 
anys. Per tant, hem de pensar que hi ha 
més probabilitat que aparegui una al-
teració durant la vida. Abans moríem 
d’una infecció quan érem petits. D’altra 
banda, ara se’n parla més i per això és 
més visible. Abans era un malaltia que 
es quedava més callada, a casa.

“Una de cada tres persones tindrà un càncer”

Manel Esteller, dimarts passat  || R.gómEz

  Rocío Gómez 

Els més petits fan la 
visita al dentista

Els nens a una de les consultes. || CEdidA

G. DiDàCtiCa | J. blAnquEr

Els alumnes de P5 de l’escola Joan Blan-
quer van anar recentment al dentista 
dins d’una de les activitats programa-
des dins de la Guia Didàctica.
L’activitat, que ha ofert la clínica Park 
Dental Castellar, és el primer any que 
s’ha inclòs dins de la Guia Didàctica tot 
i que fa alguns anys que el centre està 
oferint el servei a altres centres privats 
i concertats.  L’activitat, anomenada ‘El 
dentista, el meu amic’ vol que els nens 
comencen a familiaritzar-se amb l’en-
torn d’un centre odontològic. La sessió 
es va dividir en dues parts: una xerrada 
a l’aula amb l’ortopediatra i higienista i 
una visita a la clínica dental Park Cas-
tellar. A la visita a la clínica es va poder 
veure la sala d’espera, la recepció i el box, 
on van rebre les explicacions sobre els 
materials i les feines que fan els dentis-
tes i infermers en una consulta. La clí-
nica, després de la visita, envia un petit 
informe sobre la salut bucodental dels 
fills a les famílies. 

El director i cap del programa d’Epige-
nètica i Biologia del Càncer de l’Insti-
tut d’Investigacions Biomèdiques de 
Bellvitge (IDIBELL), va protagonitzar 
dimarts passat la xerrada de L’Aula.  
Els alumnes d’El Casal van participar 
a la ponència, formulant preguntes 
a l’investigador. Esteller va rebre el 
2010 el guardó European Research 
Council Advanced Grant, i el el 2017 el 
XVIIIè Premi Internacional Catalunya.

EntREVista

Manel Esteller  
investigador

hi ha més càncer de colon que fa uns 
anys i potser és a causa d’un canvi de 
dieta. Hem passat a una dieta més rica 
en greixos, i en carn processada i pot-
ser l’augment de risc de patir aquest 
tipus de càncer es pot associar a això. 

- La detecció precoç també és vital 
per guanyar-li la partida.
Quan clínicament detectem un càncer 
perquè la persona es comença a trobar 
malament, perquè hi ha símptomes, el 
tumor acostuma a estar massa avan-
çat. En aquest sentit, les revisions anu-
als o bianuals són molt importants so-
bretot a partir dels 60 anys. Cal tenir 
en compte que el pic d’incidència del 
càncer és justament a partir dels 60 
anys. Així, per baixar la mortalitat del 
càncer hi ha moltes coses que es poden 
fer. Perquè no aparegui el tumor, hem 
d’apostar per la prevenció. No fumar, 
no beure en excés, alimentació varia-
da i protecció solar, fan que es rebaixi 
el 40% del càncer del món. El següent 
pas és la detecció precoç. Les dones 
s’han de fer les mamografies, i les ex-
ploracions mamàries quan es dutxen 
i, si ha un bony, cal anar al metge de se-
guida. Exploracions ginecològiques, 
triatge del papanicoloau... Això ajuda 
a prevenir el càncer de cèrvix. D’altra 
banda, els homes i les dones de més de 
50 anys s’han de fer una colonoscòpia 
per al càncer de còlon. Si després de 

tot plegat, no hem aconseguit preve-
nir el càncer, només queden els trac-
taments personalitzats.  

- Hi ha dèficit de finançament en la 
recerca mèdica?
Quan ens emmirallem en altres països 
europeus per algunes coses, també 
ho hem de fer en la inversió en recer-
ca. Molts països inverteixen del 2 al 
5% del seu PIB mentre que aquí ens 
quedem a l’1%. Per tant, hem de du-
plicar la inversió pública però també 
la privada. Les empreses i les perso-
nes han de fer un esforç perquè des-
prés també els repercutirà.

- Estem a prop de trobar una cura 
definitiva?
Avui dia, la supervivència del càncer 
és del 60%. A mitjan dels 80 era només 
d’un 10%. Cada any augmenta un 2%. 
Per tant, la projecció és que d’aquí 10 
anys la supervivència sigui d’un 80%, i 
d’aquí 20 anys del 90-95%. Hem de con-
tinuar invertint en la recerca perquè hi 
haurà moltes solucions. Cada tumor de 
cada part del cos tindrà un tractament 
diferent. La medicina personalitzada 
aplicada al càncer serà molt útil, per-
què el tractament es dirigirà al tumor i 
no afectarà  les cèl·lules sanes. Serà un 
tractament sense els efectes secunda-
ris que a hores d’ara encara té la qui-
mioteràpia o la radioteràpia. 
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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.

opinió

Més informació: 
telèfon d’atenció 
ciutadana 012 o al 
de Sanitat Respon 
24 hores: 
902 11 14 44
www.castellarvalles.cat

CAMPANYA 
PREVENTIVA 
PER EVITAR 
EL MOSQUIT 
TIGRE

L’Ajuntament recomana:
• Buidar qualsevol recipient de l’exterior que pugui acumular aigua.
• Evitar les acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguàs.
• Cobrir els petits forats i depressions del terreny que acumulin aigua
• Vigilar les basses petites, buidar-les setmanalment i cobrir-les amb una tela mosquitera.
• Mantenir cobertes les piscines, en cas que no es facin servir. Les de plàstic s’han de  
 buidar periòdicament.
• Tapar els forats dels troncs i les branques dels arbres amb sorra.
• Canviar molt sovint l’aigua de les plantes aquàtiques i els plats dels animals domèstics.

Com és el 
mosquit tigre?
De color fosc, quasi negre.
Amb una ratlla blanca al 
dors, del cap fins al tòrax.
Presenta unes bandes de 
color blanc platejat a les potes. 
Mida d’entre 2 i 10 mil·límetres
És d’activitat diürna.

Què és el més 
important?
Evitar la posta d’ous 
i el creixement de les 
larves aquàtiques.

Com s’aconsegueix?
Eliminant els punts d’aigua on 
poden créixer els insectes.

A l’article publicat a L’ACTUAL 428 
es parla de castellarencs que varen 
marxar a Amèrica. Un d’ells va ser 
Baldomer Comas Llargues, fill de Ca 
la Xixi, i que va emigrar cap a Xile a 
les darrerires del segle XIX on tenia 
un establiment d’alimentació.
Després cap el 1918 retorna a Cas-
tellar i es casa amb la meva àvia 
nascuda a Vic, vídua i amb una filla 

Origen del 
carrer Bonavista

 albert Llort i Cabanas

 Partit Demòcrata (PDeCat)

de Castellar

 Decidim Castellar

na de les cruels ironi-
es d’aquest país en el 
que vivim és que fins 
i tot després de morir, 
continuem pagant im-

postos. L’Estat ens acompanya tant 
en la vida com en la mort, amb l’únic 
imperatiu al que ens té acostumats 
en aquest nostrat racó de la penín-
sula; la traducció al català de “que-

U F
El preu de morir 
amb dignitat

Sobre els apòstols del no o 
els ingenus somniadors

daos, por favor”. És a dir, “paga”.
Per si no n’hi hagués prou amb el 
moment dolorós de la pèrdua d’un 
ser estimat, la família del difunt s’ha 
d’enfrontar al repte de pagar un en-
terrament que en molts casos és in-
assequible. Si a això hi afegim l’IVA 
del 21% que s’aplica sobre els serveis 
funeraris, el mateix que s’aplica als 
refrescos i un IVA molt superior al 
4% que s’aplica -no és broma- a les 
revistes pornogràfiques, la situació 
és intolerablement dantesca.
El nostre èmfasi en assenyalar 
aquest problema com un proble-
ma espanyol no és fruit d’una ob-
sessió o de la nostra convicció in-
dependentista; és fruit del fet que 

aquest elevat IVA funerari va en 
contra de directives europees (Di-
rectiva 2006/112/CE del Consell, de 
28/11/2006) que prescriuen un IVA 
reduït per aquest tipus de servei, i de 
l’exemple predicat per les nacions 
de l’Oest d’Europa. A Dinamarca, Ir-
landa, Itàlia, Països Baixos, Portu-
gal, Suècia o Regne Unit, els serveis 
funeraris fins i tot n’estan exempts. 
Un cop més, Espanya és l’última de 
la classe i els polítics espanyols no 
fan bé la seva feina. Un cop més, ens 
ho hem de mirar amb impotència, 
amb el coneixement que fins que no 
tinguem un Estat propi no tindrem 
la capacitat suficient de promoure 
el nostre propi model de societat.

L’espai ‘Sense Escrúpols’ arriba als 100 
programes i abaixa la persiana 

Marc Pascual, Marc Sastre i Àlex Torrano -responsables del programa Sense Escrú-
pols de Ràdio Castellar- han tancat una etapa plena de bona ràdio, diversió, amis-
tat i, per què no dir-ho, sexe. Dijous passat, amb un programa en directe fet des del 
Calissó, els conductors del programa Sense Escrúpols van arribar a l’edició núme-
ro 100 d’aquest espai jove i, després de 5 anys a l’emissora municipal, han decidit 
posar punt i final al projecte radiofònic.El comiat va tenir moments molt emotius, 
però, com és marca de la casa, també va regnar l’humor i, en alguns moment, la ir-
reverència. Aquesta és una de les senyals d’identitat “sensescrupolaires”, com van 
assenyalar més d’una vegada els presentadors dijous al Calissó.
Per tancar el Sense Escrúpols també van passar pel programa col·laboradores com 
Casandra Carrizo, Amanda Jiménez i la cantant Nayade. Totes tres van contribuir a 
incentivar la participació del públic assistent a la darrera emissió del programa. Tal 
i com va dir algú entre el públic, fidel oient del programa, la pitjor notícia del dia era 
justament que s’ha acabat el ‘Sense Escrúpols’. El trobarem a faltar.   || REdACCió

FOtO DE La sEtMana

Per segon any consecutiu, l’Insti-
tut de Castellar ha portat a Cam-
bridge Examinations al nostre cen-
tre mitjançant (Exams Catalonia) 
per tal que el nostre alumnat de 
Batxillerat pugui examinar-se del 
nivell B2 d’anglès.
Volem felicitar els següents alum-
nes per haver aprovat l’Examen de 
First Certificate: Marina Homet, 

L’Institut de 
Castellar està 
d’enhorabona!

 Loida Perich  (Departament d’anglès

i Francès ins Castellar)

Malgrat el fet que la modificació de 
l’IVA sigui competència de Madrid, 
des del Partit Demòcrata de Caste-
llar creiem que és imperatiu que els 
ciutadans siguem capaços de mani-
festar la nostra indignació enfront 
injustícies com aquesta. Per això, 
amb l’objectiu d’instar les institu-
cions espanyoles a reaccionar, vam 
proposaren el Ple Municipal del 
passat 30 de maig, una moció críti-
ca contra aquest elevat nivell d’IVA 
i a favor d’un IVA reduït. És un or-
gull poder dir, com a castellarencs, 
que el Ple va aprovar la moció per 
unanimitat. Una vida digna demana 
una mort digna; l’Estat ha de vetllar 
per això, no dificultar-ho.

Declaro que el gos és un animal 
domèstic agradable i simpàtic. 
Quasi amable.
Però quan el gos es torna cridaner 
ja estem ben apanyats. Potser no 

Els gossos 
cridaners

 antoni Comas

(la meva mare Pilar). Es fa cons-
truir una primera casa a prop de 
Can Bogunyà, que després ven 
i en fa una altra a la carretera 
de Sentmenat cantonada amb el 
carrer Bonavista, aleshores una 
zona totalment despoblada i que 
ell va anomenar “carrera Bona-
vista” i que així continua dient-se 
a dia d’avui.
Poc després la va vendre i se’n fa 
una altra també cantonera al car-
rer Sala Boadella nº 14, una caseta 
d’estil modernista i l’anomenada 
Villa Anita (nom de la seva espo-
sa i on hi van viure durant molts 
anys). Al casar-se la meva mare 

amb el meu pare Modest, es fa 
construir una casa al carrer Hos-
pital cantonada al carrer Clavé (on 
per cert, hi vàrem nèixer la meva 
germana gran i jo).
El Tío Baldomero (que així l’ano-
menaven) va ser el meu padrí, si bé 
els meus pares no van voler que em 
possessin Baldomer.
Aquest singular castellarenc a Xile 
hi tenia alguna propietat i al seu re-
torn a Castellar, degut principal-
ment a problemes de salut i per la 
guerra civil, no va poder anar per-
sonalment a Xile i el govern de Xile 
i els procuradors s’ho van fer seu i 
ho va perdre tot.

Blai Barrachina, Marta Borredà, 
David Cordón, Jan Gili, Agnès 
Gual, Patricia Puche, Ainona San-
glàs, Laia Espinosa.
Moltes felicitats!

molesta el propietari, dic potser!, 
perquè ja s’hi ha acostumat. Però 
als pobres veïns a qui els toca tenir 
un gos cridaner a prop els deixa 
emprenyats, molestos i sacrificats.
Molts veïns no s’atreveixen a de-
nunciar-ho per un malentès educa-
tiu, però quan tenen al propietari 
repetidament avisat i amonestat i 
aquest no en fa cas i no pren cap 
mesura per acabar amb aquesta 
pesadesa, us aconsello anar a la 
policia i denunciar-ho. Teniu llum 
verda per fer-ho.
Com pot el propietari d’un gos so-
rollós quedar-se tan tranquil quan 
sap que està molestant els veïns! I 
aquests callen i aguanten per falsa 
educació mal entesa.

Fa ràbia. Fa ràbia que 
aquells mateixos que 
a fi de comptes t’abo-
quen a una actitud im-
pròpia i a una encara 

més impròpia forma d’actuar, siguin 
els que t’acabin acusant de forma 
absoluta i sense matisos possibles, 
d’allò que ells mateixos provoquen.

continua a la pàgina 11
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  Fullaraca. || JoAn mUndET

PLaÇa MaJOR

JOsEP COntRERas
naturalista

assat l’hivern i entra-
des ja les primeres set-
manes de la primave-
ra, el bosc ens convida 
a passejar-lo, recoma-

no a les persones que el travessin 
que recullin un grapat de fulles hu-
mides del sòl i les examinin amb una 
lupa de butxaca, es sorprendran la 
gran quantitat d’animalons que allà 
hi viuen, i no és casualitat perquè es 
aquí on comença un dels cicles bio-
lògics més importants per la conti-
nuïtat i proliferació del nostre en-
torn natural.
Efectivament, fa molt de temps quan 
les criatures animades  encara no po-
blaven el planeta els vegetals ja eren 
presents a l’aigua i començaven a ar-
relar-se a la terra ferma, aquesta rica 
en minerals no conté per si mateixa 
el suficients nutrients per el desen-
volupament d’espècies vives com-
plexes, es necessita doncs d’una ca-
dena biològica basada en la pròpia 
descomposició dels mateixos éssers 
vius per nodrir les següents gene-
racions. Aquesta realitat la podem 
comprovar avui dia estudiant el sòl 
dels nostres boscos, quan arriba la 
tardor i l’hivern les plantes entren 
en un període, diguem de letargia 
perdent part de la seva massa cor-
poral, fulles, fruits i llavors cauen al 
terra, que amb l’aigua wvde la pluja 
comencen a podrir-se i és aquí on 
tenen un paper vital els insectes fi-
tòfags que es nodreixen de la matè-

La vital fullaraca 

P

 àngela Pappalardo*

na de les caracte-
rístiques dels ajun-
taments és la seva 
proximitat a les 
persones i als seus 

problemes, però el ciutadà ha de 
contribuir també a fer ciutat, a 
despertar el sentiment de perti-
nença al municipi.
Els pobles, les viles i les ciutats pre-
nen forma gràcies a les entitats i 
les persones, que són part del seu 
tarannà i la seva història. A Cas-
tellar, tenim la fortuna de disposar 
d’entitats com Colònies i Esplai Xi-
ribec que, amb el seu mig segle de 
dedicació als infants i adolescent, 
forma part de la història viva de 
la nostra vila.
És molt complicat mantenir ferm 
un compromís durant tant de 
temps. Per això, en reconeixement 
a tota la feina feta i a la formació 

U
Fer poble

de tantes generacions de castella-
rencs i castellarenques, Colònies i 
Esplai Xiribec rebrà el proper se-
tembre la Medalla de la Vila, la mà-
xima distinció municipal.
Durant mig segle, Colònies i Esplai 
Xiribec ha estat una escola de ciuta-
dania i valors, capaç de transmetre 
als infants i joves valors tan impor-
tants com el de llibertat, responsa-
bilitat, solidaritat, respecte a la di-
versitat, participació o foment a la 
inclusió social.
Des de la seva creació a l’estiu de 
1967 amb l’intenció de facilitar fer va-
cances als infants de Castellar, cen-
tenars d’infants han passat per l’en-
titat, molts del quals posteriorment 
han estat monitors. A més, moltes 
altres persones han col·laborat rea-
litzant tot tipus de tasques: cuineres 
a les colònies, facilitant l’intendèn-
cia, millorant els locals de l’esplai o 
les cases de colònies, formant part 
de les juntes de pares i mares o ori-
entant el treball educatiu que s’ha 
portat a terme.
La Medalla de la Vila suposa posar 
en valor la tasca de totes aques-
tes persones que han participat 
d’aquest esforç col·lectiu i han tre-
ballat amb dedicació i vocació de 
servei per a que els infants del nos-
tre poble puguin gaudir, participar i 
compartir un espai de convivència. 
I molt especialment al Gener Martí, 
responsable i ànima dels xiribecs.
* Regidora d’infància i adolescència

ria vegetal en descomposició, trans-
formant-la en el seu procés digestiu 
en nutrients com nitrogen, fòsfor, 
potassi, calci i magnesi necessaris 
aquests elements per la continuïtat 
de flors, arbustos i arbres. I on hi ha 
vegetarians hi ha carnívors, aquests 
que diferenciarem per regla general 
per  els seus ràpids moviments s’ali-
menten dels no predadors contribu-
int de la mateixa manera que els seus 
homòlegs abans esmentats.
La millor manera d’estudiar aquestes 
fantàstiques criatures és portar amb 
nosaltres una gran bossa de plàstic i 

omplir-la de fullaraca, em de procurar 
recollir les fulles més profundes  per-
què les superficials donen cau a molt 
pocs animals. Quan arribem a casa 
prepararem una taula amb superfície 
blanca i col·locarem el material reco-
llit en un garbell sacsejant-lo vigorosa-
ment, veurem a les hores caurà els ani-
malons que intentaran buscar refugi 
ràpidament, aquests els podrem re-
collir fàcilment amb un pinzell humit, 
resulta impossible mantenir vives en 
captiveri, aquestes criatures doncs 
necessiten de unes condicions de tem-
peratura i humitat que sols es poden 

donar a la natura, però si és possible 
fer una col·lecció de les espècies més 
comunes sense risc de perjudicar al 
medi i la millor manera de fer-ho es 
conservar cada una en alcohol diluït 
al 70%, l’observació d’aquestes cria-
tures sota una bona lent ens desco-
brirà formes, textures i condicions 
fisiològiques suficientment sorpre-
nents com parar-nos a pensar si tots 
els éssers que habitem aquest plane-
ta no provenim de a mateixa cèl·lula, 
la vegetal i comprendre que la temu-
da mort és necessària també perquè 
flueixi la vida. 

 Ferran Rebollo*

embla que ben aviat co-
mençaran les obres de 
remodelació dels car-
rers Sala Boadella i car-
rer Montcada, per dur 

a terme el projecte Illa del Centre.
Segons sembla, el Sr. Alcalde Igna-
si Giménez, ha visitat a veïns/es i 
comerços,afectats, per explicar el 
projecta, i entenem que també per 

S
Illa Centre

ménez les té o tindrà en conside-
ració, entenem que si, ja que entre 
altres coses per això ha fet les vi-
sites, que esperem, no hagin estat 
només visites de cortesia.
*Regidor d’ERC

capacitat per a comprendre i gestio-
nar la complexitat del món real, és a 
dir, i a fi de comptes, del món que els 
mateixos acusadors estan defensant.
Doncs sí, fa ràbia, fa molta ràbia que 
t’ho neguin tot desconsiderant-te per 
sistema i que per postres t’acabin acu-
sant de ser tu el pobre apòstol del no. 
Mal que mal, potser hauríem de tor-
nar al “ingenu somiador”. Perdut per 
perdut, potser fora millor.
Per acabar, val a dir que és evident 
que a la Plaça Catalunya urgeix fer-
hi alguna cosa, perquè la situació era 
certament del tot insostenible. Però 
compte, no caiguéssim en la trampa de 
fer-hi qualsevol cosa donat que qual-
sevol cosa serà millor que allò que hi 
havia. No és això!

rebre de primera mà la seva opinió.
Molts d’ells li han transmès la pos-
sibilitat de començar les obres en 
altra data, per diferents motius, a 
l’estiu lògicament fa calor i els veïns 
obren finestres, això suposa entra-
da de fums de la maquinària i vehi-
cles que hi estiguin treballant, so-
rolls, pols...
D’altra banda a l’estiu i per Festa 
Major, a tots ens bé de gust sortir i 
prendre algun refresc o bé sopar, en 
alguna de les terrasses que disposen 
alguns establiments, i lògicament els 
comerços és quelcom que aprofiten, 
és una temporada que poden veure 
incrementats els seus ingressos, com 
també potser la campanya de Nadal.
D’altres veïns també han comen-
tat la seva preocupació per la falta 
d’aparcament durant i després de 
les obres, cal tenir en compte que 
desapareixeran aproximadament 80 
places d’aparcament de zona blava 
fins ara en horaris de dilluns a diven-
dres, de 9,30 a 13.00 hores i de 17,00 
a 20.00 hores, i dissabtes, de 10,00 a 
14.00 hores, la resta d’horari és zona 
d’aparcament lliura (gratuït), això 
també farà que el suposat aparca-
ment a 5 minuts del centre que hi 
ha actualment es pugui veure col-
lapsat, amb el perjudici pels veïns/
es i pels ciutadans/es que vulguin fer 
les seves compres al centre.
Davant de la preocupació i opinió 
transmesa pels veïns/es i comerços, 
no sabem si el Sr. Alcalde Ignasi Gi-

“Recomano a les persones

que travessin el bosc que 

recullin un grapat de fulles

humides del sòl”

ve de la pàgina 10

Perquè això ara? Doncs perquè sovint 
des de l’equip de govern s’acusa a de-
terminats col·lectius i persones de ser 
uns simples i obtusos apòstols del no. 
Incapaços d’articular cap altra argu-
mentació o plantejament que aquest 
de la sistemàtica negació.
Per exemple, fa un parell de setmanes 
es va publicar un article al voltant de 
les obres de la Plaça Catalunya titulat 
“els apòstols del no”, i he de confessar 
que llegint-lo vaig experimentar una 
paradoxal complicitat amb tot allò 
que s’hi deia. Perquè és cert que sota 
la inèrcia omnipresent d’un estat de 
coses inamovible i incontestable, totes 
aquelles organitzacions col·lectives i, 
totes aquelles persones amb genuïna 
voluntat de canvi i alternativa, ens 
hem “anat convertint” en una mena 
de protestants sistemàtics. I aquesta 
segurament és un situació atrapada 
que caldria replantejar-se molt seri-
osament si volem realment incidir en 
l’anhelat profund canvi d’una societat 
injusta i corrupte. És evident doncs, 
que encara que circumstancialment 
puguem arribar a coincidir en l’anà-
lisi d’una determinada situació, una 
cosa és buscar l’autocrítica construc-
tiva i una altra molt diferent la sentèn-
cia menyspreativa, la desqualificació 
marginativa. Massa sovint se’ns acusa 
despectivament d’ingenus, irrealistes 
i inconscients, i fins i tot se’ns humi-
lia argumentant la nostra absoluta in-
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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 3 de 
juny, pl. del Munt. 

Properes setmanes:

Ds. 10 de juny, pl. del 28 d’Abril
Ds. 17 de juny, pl. Calissó
Ds. 24 de juny, pl. mas Romeu 
(c. Virreina).

+ inFO: 
a/e ludoteca@castellarvalles.cat, 
tel. 93 715 92 89

Dies: del 5 al 9 de juny
Horari: de 17 a 19.30 h

A més del joc lliure, durant tota 
la setmana farem bombolles. 
dimecres 7, també per a famílies, 
inclosos infants menors de 3 anys. 

Qualsevol tarda podeu quedar-
vos a jugar i demanar informació. 
Recordeu que la 1a sessió és 
gratuïta.

taLLERs sEtManaLs DE 
La LuDOtECa 

+ inFO: www.castellarvalles.cat 
(apartat de tràmits) i Regidoria 
d’Esports (El Mirador)

L’Ajuntament obre el període 
de sol·licitud d’ús regular 
d’instal·lacions esportives per a 
la temporada 2017-2018 (de l’1 de 
setembre de 2017 al 31 de juliol de 
2018).

Les sol·licituds es poden presentar 
del 29 de maig al 16 de juny, ambdós 
inclosos, per tramitació electrònica 
al web municipal o bé al Servei 
d’Atenció Ciutadana (El mirador, 
dl. i dv. de 8.30 a 14.30 h i de dt. a 
dj. de 8.30 a 19 h.

sOL·LiCituD ús instaL-
LaCiOns EsPORtiVEs 

+ inFO:
www.castellarvalles.cat 

A totes les entitats de la vila: 
us convidem a participar en la 
programació de la Festa major 2017 
(del 8 al 12 de setembre). Cal que 
feu arribar la informació a través 
d’instància al Servei d’Atenció 
Ciutadana (El mirador), adreçant-
la a la Regidoria de Cultura i indicant 
dies, lloc, horari i tipus d’acte, fins 
al 10 de juny.

CRiDa Entitats 
FEsta MaJOR 

+ inFO i insCRiPCiOns: 
tel. 93 714 38 19, 
a/e btasias@xtec.cat

ús de plantes en els sistemes 
biològics de depuració d’aigües
Dia: divendres 9 de juny
Horari: de 9 a 14 h
Lloc: Viver Tres Turons 
(Sant Feliu del Racó)

Aquesta jornada pretén donar a 
conèixer el funcionament i ús dels 
sistemes d’utilització de les plantes 
en la depuració terciària d’aigües i 
les plantes utilitzades, promoure’n 
la implantació i debatre sobre les 
potencialitats futures.

JORnaDa tèCniCa 

+ inFO i insCRiPCiOns: 
tel. 93 714 38 19, 
a/e btasias@xtec.cat

ús de plantes en els sistemes 
biològics de depuració d’aigües
Dia: divendres 9 de juny
Horari: de 9 a 14 h
Lloc: Viver Tres Turons 
(Sant Feliu del Racó)

Aquesta jornada pretén donar a 
conèixer el funcionament i ús dels 
sistemes d’utilització de les plantes 
en la depuració terciària d’aigües i 
les plantes utilitzades, promoure’n 
la implantació i debatre sobre les 
potencialitats futures.

JORnaDa tèCniCa 

educació

Els alumnes de 6è A de primària de l’escola El Sol i La Lluna, van pre-
sentar divendres passat a la Sala d’Actes d’El Mirador la Ruta Tolrà, 
un projecte sorgit a les aules del centre en què els alumnes han elabo-
rat dos itineraris que repassen l’impacte de la Fàbrica Tolrà a Caste-
llar a través del patrimoni històric i cultural present a l’arquitectura 
de la vila. Es destaquen, per exemple, l’església de Sant Esteve, el Palau 
Tolrà, l’escola La Immaculada i l’Emili Carles-Tolrà, l’Ateneu, el pont 
vell i el pont nou, el Molí d’en Busquets o la plaça del Pitu, entre d’altres.  

El treball d’investigació que han fet els alumnes, ha culminat amb  
l’elaboració de dues petites guies que inclouen mapes, fotografies i ex-
plicacions de cada edifici o construcció. A més, els alumnes de 6è van 
enregistrar en vídeo la ruta, resseguint pas a pas, la petjada dels Tolrà 
a Castellar del Vallès.  || R.gómEz 

La ruta dels Tolrà 
a vista d’infant

PatRiMOni | El Sol i lA llunA 

Sota un sol de justícia, es va celebrar 
el matí de divendres passat la 10a edi-
ció del Dansem Plegats. Prop de 850 
infants d’onze escoles del Vallès Occi-
dental van ballar danses populars de 
Catalunya (Ball de gitanes, L’Indiot 
i La Xampanya) Israel, (Zermatik)  i 
Portugal (Erva Cidreira) al camp de 
futbol Pepín Valls. 

Concretament, van participar  
a la trobada dansaire alumnes de 1r 
i 2n de primària de les escoles cas-
tellarenques Bonavista, El Casal, El 
Sol i la Lluna, Emili Carles-Tolrà, 
FEDAC Castellar, Joan Blanquer, 
Mestre Pla i Sant Esteve, l’escola El 
Calderí de Caldes de Montbuí, i Can 
Sorts de Sentmenat i Folch i Torres, 
de Palau Solità i Plegamans.  

El Grup de Treball de Músi-
ca del Pla de Formació de Zona del 
Centre de Recursos Pedagògics del 
Servei Educatiu del Vallès Occiden-
tal VIII, l’equip docent de les escoles 
participants amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i el Departament d’Edu-

una dècada dansant plegats

Presentació de la Ruta tolrà, divendres passat || R.gómEz 

prop de 850 infants de 1r i 2n de primària d’onze escoles vallesanes 
van participar a la trobada dansaire al pepín valls 

cació, van organitzar la trobada que 
connecta els infants amb la cultura 
popular d’arreu del món a l’hora que 
estimula la seva creativitat a través 
de l’expressió corporal.

La trobada va comptar amb 

 Rocío Gómez 

tROBaDa | dAnSEm

la presència de l’alcalde de Caste-
llar, Ignasi Giménez, l’alcaldessa de 
Sentmenat, Montserrat Rueda, i el 
director adjunt de Serveis Territo-
rials de Vallès Occidental VIII, Fer-
nando Garcia. 

Desena edició del Dansem al camp de futbol Pepín Valls, divendres passat  ||R.gómEz 
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El sènior femení del Fs 
Castellar de vòlei no 
aconsegueix l’ascens

després de classificar-se per la fase 
final a Lleida, l’equip sènior femení 
del FS Castellar no va poder supe-

rar al CV Sant Boi (3-0) amb qui va 
caure per 25-12, 25-16 i 25-7. Una 
vintena de castellarencs van oferir el 
seu suport des de la grada del pave-
lló Juanjo garra de Lleida. Les noies 
de Raúl gálvez seguiran lluitant per 
l’ascens la pròxima temporada.

El CEF Bosc de tosca, rival 
de la uE Castellar a la promo-
ció d’ascens a 1a Catalana

La UE Castellar jugarà la fase d’as-
cens amb el CEF Bosc de Tosca, 
club olotí que milita al grup 1 de 

Segona Catalana. El partit d’ana-
da es disputarà aquest dissabte 
a les 18:30 h al municipal Bosc 
de Tosca, mentre que l’elimina-
tòria es decidirà amb la tornada 
al Pepín Valls, el pròxim dia 10 de 
juny a les 19:00 h. 

Homenatge a un mite del rugbi 

Els jugadors de 

RC Castellar 

abans del 

partit amb la 

graderia plena 
|| Q. PASCUAL

Dissabte, va disputar-se el primer tor-
neig Antonio Garcés a Castellar, per 
homenatjar al mític jugador de rugbi 
de la  vila, que va aconseguir l’ascens a 
la màxima categoria amb el CN Poble 
Nou - Enginyers i la internacionalitat 
absoluta amb Espanya.

És per aquest motiu i per haver 
ajudat en la creació i creixement de 
l’equip local, que els fundadors del club, 
Arturo Cuesta i Jordi Parés, amb la col-
laboració de la família Ortiz, van orga-
nitzar una jornada festiva amb un tri-
angular sub-14 entre Enginyers, Sant 
Cugat i RC Castellar i un amistós entre 
veterans dels Enginyers i l’equip local.

La jornada però, va començar 
amb la disputa del partit de semifi-
nals de la Copa Catalana sub-14 entre 
el Poble Nou i el Sant Cugat, amb vic-
tòria dels segons (14-58) que jugaran 
la final contra el guanyador del partit 
RC Sitges - RC L’Hospitalet.

Després del partit oficial, els cap-
grossos de Sant Llorenç Savall i el Ball 
de Gitanes de Castellar van amenitzar 
la festa, just abans que els veterans del 
Poble Nou i Castellar s’enfrontessin al 
partit homenatge del torneig, que va 
acabar guanyant l’equip local.

El triangular sub-14 va ser el ter-
cer plat fort del dia, on els rivals del 
matí tornaven a enfrontar-se, junta-
ment amb l’equip local, ajuntant més 
de 150 jugadors a l’estadi de Colobrers.

Antonio Garcés era homenatjat i 
rebia una placa commemorativa de mans 
de l’alcalde Ignasi Giménez. El veterà 
va explicar a L’Actual que “vaig trobar 
que era una cosa massa important, no 

  albert san andrés

comptava que fos res tan ben muntat. 
Ho sabia des de feia uns dies. Vaig aca-
bar molt content, amb el club, l’Ajun-
tament i sobretot amb els companys 
de l’equip que van venir al partit”.

Garcés, que va saltar al camp 
juntament amb vuit dels companys 
de la seva etapa del Poble Nou dels 

El jugador de rugbi castellarenc Antonio garcés va ser guardonat en el transcurs del torneig que porta el seu nom

60, va destacar que “fins i tot ens 
van deixar tocar la pilota! No està-
vem per córrer gaire però va ser un 
plaer tornar a ajuntar-nos amb els 
que quedem de l’equip que va ascen-
dir des de Segona Divisió”.

El castellarenc va jugar sempre 
al Poble Nou, però el FC Barcelona el 

va fitxar per jugar una Copa del Rei, 
on va reforçar el conjunt blaugrana. 
En aquella època també va aconse-
guir ser internacional amb la selec-
ció espanyola absoluta.

“Vull agrair a l’Ajuntament per 
deixar jugar en aquest estadi al club 
i permetre aquest esport a Castellar. 

Gràcies a això, el meu net també juga 
al rugbi!” va afegir Garcés.

Amb la grada plena de l’estadi 
de Colobrers, el Rugbi Club Caste-
llar tanca el segon torneig de la tem-
porada a casa i ja està immers de ple 
en la pretemporada del pròxim any, 
després d’haver guanyat la lliga. 
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PRESTACionS 
PER AL 

PAgAmEnT dEL 
LLogUER 2017

Consulteu les bases de la convocatòria i documentació a aportar a: 
www.castellarvalles.cat/ajutsallloguer2017. 

Què és?

Són ajuts a fons 
perdut que atorga 
la generalitat 
de Catalunya, a 
través de l’Agència 
de l’Habitatge de 
Catalunya.

Qui ho pot 
demanar?

Totes aquelles persones 
que siguin titulars d’un 
contracte de lloguer 
d’un habitatge destinat 
a residència habitual i 
permanent per un import 
no superior a 600 euros, 
que compleixin una sèrie 
de requisits.

On es pot 
demanar?

Al Servei d’Atenció 
Ciutadana (pl. d’El 
mirador, s/n), dilluns i 
divendres, de 8.30 a 14.30 
h i de dimarts a dijous, de 
8.30 a 19 h.

Quan es pot 
demanar?

Fins al 19 de juny 
de 2017.

esports

un toc a l’últim 
revolt evita el podi 
en el debut del 
‘mini31’ al Circuit de 
barcelona-Catalunya 

Carmelo morales, segon, 
i max Sánchez, quart 

Carmelo Morales va aconseguir la se-
gona posició per tercera vegada aques-
ta temporada i és líder a Superbike en 
el Campionat d’Espanya de Velocitat, 
mentre que Max Sánchez va quedar 
fora del podi per un toc d’un altre pilot 
a l’última corba, quan rodava en segona 
posició, després d’una excel·lent cursa.

El ‘31’, que va caure en la primera 
tanda dels cronometrats, començava 
la cursa amb una bona sortida seguint 

estela de l’italià Fabrizio Perotti, però, 
era el ‘poleman’ Ángel Rodríguez qui 
prenia la davantera, seguit pel caste-
llarenc, que encara adolorit dels cops 
de dissabte, havia de fer front a la forta 
exigència física del traçat català.

Aviat es destacaven de la resta 
els dos competidors i Morales es col-
locava a roda de l’il·licità, esperant el 
moment per poder avançar-lo. El de 
l’Easyrace cometia diverses errades 
en la persecució, sense aconseguir su-
perar el de l’Stratos, que es mostrava 
molt més ràpida que a València.

Tot i marcar la volta ràpida, el 
pilot castellarenc havia de resignar-se a 
la segona plaça, a només 0.187s del gua-
nyador. Tercer era Alejandro Medina.

“Per sort no vaig fer-me mal i 
he pogut acabar la cursa. Una cai-
guda tan forta et desgasta molt fí-
sicament i a la cursa he sofert molt, 
cometent molts errors” va explicar 
Morales a L’Actual, al terme de la cursa.

Morales durant la cursa de diumenge, just abans d’arribar al revolt 4, on va caure als cronometrats de dissabte. || A. SAn AndRéS

MOtOR | CAmpionAt d’ESpAnyA

D’altra banda, Max Sánchez 
completava la cursa de debut al cam-
pionat amb una bona quarta posició, 
tot i que amb un regust amarg, ja que 
es quedava sense podi per només uns 
metres. El ‘Mini31’ feia una espectacu-
lar sortida, arribant al final de recta en 
primera posició, però ràpidament es 
formava un grup capdavanter on sis pi-
lots optaven a la victòria final. Aguan-
tant el ritme d’aquest grup, Sánchez 
tractava d’aconseguir el primer lloc, 
lluitant durant les 10 voltes de la cursa.

Als últims girs aconseguia la se-
gona posició, entrant a la corba final 
com a referent del grup, amb un esca-
pat Marcos Ruda. Un toc el feia anar a 
l’herba de la recta, perdent unes dèci-
mes i caient a la quarta plaça. 

Max tornarà en la tercera cita 
del CEV d’aquesta setmana a Alcar-
ràs (Lleida), on només participaran 
les categories petites. Morales ho farà 
a Navarra a finals de juny.  

El gimnasta Sergio Kovacs (CG Sant Boi) va imposar-se en nivell 6 a la 
3a fase del Campionat de Catalunya de gimnàstica artística disputada a 
Sant Boi. Amb 82.100 punts, guanyant quatre de les sis proves de la cita, 
el castellarenc va superar al seu company Sergi Del Pino (79.600) i a Jan 
Verdú (77.500) del Salt GC.  En la competició per equips, el jove gimnas-
ta també va imposar-se juntament amb Del Pino i Jan Baldó, acabant 
pel davant del Salt GC i del CG Egiba.  || A.SAn AndRéS

El biker Alan Rovira va tornar a guanyar la Copa Osona a falta d’una 
prova per finalitzar el campionat. Aquesta vegada ho fa en categoria 
sub-23, després d’aconseguir la victòria a la cita disputada a L’Esquirol. 
Jan Herráiz, en categoria infantil, aconseguia una treballada setena po-
sició, mantenint opcions de podi fins a l’últim moment.  || A.SAn AndRéS

GiMnàstiCa | CAmpionAtS 

BikE tRiaL | CopA oSonA

Kovacs guanya la 3a fase en categoria N6

Alan Rovira guanya la Copa Osona

 albert san andrés
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L’estadi de Colobrers de Castellar va 
ser la seu de les prèvies del Campionat 
de Catalunya benjamí, aleví i infantil, 
organitzades pel Club Atlètic Caste-
llar, on van arribar a reunir-se més de 
1200 atletes de 90 clubs diferents, que 
buscaven marca per les finals que es 
disputaran el pròxim dia 10.

Una temporada més, les pistes 
d’atletisme van veure com 14 atletes 
del CAC van classificar-se per les 
fases finals, amb destacades actu-
acions en alguns dels casos.

En categoria benjamí, Ivet Or-
tuño va classificar-se als 1000 me-
tres, mentre que cinc ho van acon-
seguir en aleví -dos més que en la 
passada edició- amb Eloi Fornell 
als 60 metres tanques, Laia Arde-
rius en salt d’alçada, V. Biserov i S. 
Corral en pes i M. Beltrán en disc.

En infantil, Clàudia Alarcón 

arribava a la final després de gua-
nyar als 600 metres i destacant-se al 
salt de perxa. Jan Casamada també 
guanyava als 1000 metres obstacles. 
Àlex Fernández ho feia en alçada i 
als 600 metres amb un triomf final. 
El quart lloc d’Èlia Lluís en pes li 
donava una plaça per a la fase final 
i Oleguer Martínez ho feia en disc, 
Joan Paredes en pes i Arnau Obra-
dor en els 3000 marxa, amb una 
gran marca personal.

Els locals Paula Pi, Irene Sán-
chez, Carla Fernández, David Fer-
nández, Gerard Salerno, Sergi Reyes 
i Alba Alier no van poder aconseguir 
la classificació.

Després d’aquest nou èxit or-
ganitzatiu, amb més de 40 volunta-
ris que van vetllar pel bon funciona-
ment, el 10 de juny es disputaran les 
finals a Castellar.  ||  A.S.A.

més informació: 
www.castellarvalles.cat/escolademusica 

CURS 2017-2018
Preinscripció 

oberta

esports

De la prèvia, als campionats 
benjamí, aleví i infantil 

Cursa de marxa femenina a les pistes de Colobrers. || C.ATLÈTiC CASTELLAR

atLEtisME | CAC

Castellar va ser la seu de les finals de 
Barcelona prebenjamins, on el Club 
Patí Vilanova va ser el campió, impo-
sant-se a la final al Club Hoquei Cas-
tellet per 2 a 0. L’equip local va acabar 
en una meritòria vuitena posició de 
dotze participants.

El Dani Pedrosa va ser l’epicen-
tre de l’hoquei patins de base amb la 
disputa de la fase final en categoria 
pre-benjamí iniciació, on 12 clubs van 
donar-se cita.

El Cp vilanova guanya la final 
de barcelona al dani pedrosa

El CP Vilanova amb la copa de campions de la final de Barcelona. || A. SAn AndRéS

l’HC Castellar salva el descens directe i jugarà la promoció a la garriga

L’equip local, enquadrat al grup 
A i entrenat per Guillem Plans, queia 
al primer partit enfront del CP Cube-
lles per 1 a 2, empatant al segon con-
tra l’Arenys de Munt (2-2). Després 
de quedar-se fora de la lluita per la 
victòria, els granes empataven a dos 
contra el Tordera, jugant-se el 7è lloc 
contra el Torrelles, amb qui van per-
dre per 0-3.

A semifinals arribaven El Cu-
belles i el CP Vilanova, que supera-
va per 2-3 el rival. En l’altre, el Jesús, 
Maria i Josep queia 2-3 enfront del 
CH Castellet. El JMJ s’emportava la 

HOQuEi | finAlS prEbEnJAmÍ 

final de consolació, mentre que el Vi-
lanova guanyava una disputada final 
contra el Castellet.

La classificació final del Top-8 
era Vilanova primer, Castellet segon, 
JMJ, Cubelles, Palau de Plegamans, 
Tordera, Torrelles i Castellar.

D’altra banda, l’HC Castellar va 
complir amb la victòria enfront del 
Valls per 5 a 9 per esperar el resul-
tat favorable del Sant Feliu de Codi-
nes a casa, enfront l’Amposta. Els de 
Fidel Truyols no depenien d’ells ma-
teixos per mantenir la categoria, des-
prés de caure en descens directe, ja 
que la Federació Catalana va tornar 
tres punts d’un partit per alineació 
indeguda a l’Amposta, que anterior-
ment havia retirat. Els granes juga-
ran la promoció de descens, després 
de la derrota dels tarragonins per 9 
a 7 a Sant Feliu, que també es jugava 
la promoció d’ascens.

Els de Truyols s’enfrontaran a 
la UE La Garriga aquest divendres a 
les 21:15 h al Pavelló Dani Pedrosa, i 
la tornada es disputarà diumenge a 
les 18:00 h.

L’equip de La Garriga va aca-
bar en 13a posició del grup A, amb 33 
punts (9 victòries, 6 empats i 15 derro-
tes), amb un balanç de 88 gols a favor 
i 110 en contra. Per la seva banda, el 
Castellar ho va fer en la mateixa po-
sició amb 8 victòries, 6 empats i 16 
derrotes, amb un balanç de 113 gols 
a favor i 135 en contra.  

 albert san andrés

Organització: Hi col·labora:

Divendres 2 de juny 
de 17 a 19.30 h

 a la plaça d’El Mirador

MERCAT 
D'INTERCANVI 
Joguines, roba, llibres 
i objectes en bon estat 
sense necessitat de 
diners!
Porta el que vulguis 
intercanviar... 
exposa-ho a les taules 
que hi haurà a la plaça... 
busca allò que t’agradi... 
INTERCANVIA!

ACTIVITATS
Berenar
Taller de xapes
L’arbre dels desitjos
Impressionats per la natura
Teixits educatius
L’aventura dels residus
Crispetes a pedals
Taller del riu: la xarxa tròfica i 
els seus elements
Taller petjada hídrica
Entrega de diplomes del 
Projecte Rius
Hola Watty



DEL 02 AL 08 DE juny DE 201716

La Sénia va portar sort als integrants infantils 
del Club Bitlles Colobrers, que van disputar la 
final individual de Catalunya de l’especialitat 
amb destacats resultats. En primer lloc acabava 
la Gina Piñol en categoria femenina i es classifica 
per jugar la Supercopa de Catalunya amb la se-
lecció. Les seves companyes Alba Perea i Anna 
Fresno es quedaven a les portes del podi, ocupant 
la quarta i la cinquena posició respectivament.

En categoria masculina, la victòria se li es-
capava a Jordi Juliana, aconseguint però, una 
meritòria segona posició. El seu company Adrià 
Perea acabava la competició en vuitena posició.

Després de l’èxit del planter del CB Colo-
brers, arriba el torn pels sèniors, on Fina Gar-
cia, José Perea i Xavi Romance tractaran com 
a mínim d’igualar els premis aconseguits pels 
més petits, aquest diumenge dia 4 a les finals de 
Palamós.  ||  A.S.A.

El triatleta del Dimension3, Andreu de Juan, 
va aconseguir la tercera posició absoluta al 
Triatló Olímpic sense drafting de L’Estartit-
Illes Medes, gràcies a una gran actuació en la 
prova ciclista. Havent sortit en desena posi-
ció en la prova d’aigua, en el sector ciclista va 
remuntar set posicions fins a arribar al tercer 
lloc final, que va mantenir molt sòlidament a 
la cursa a peu. 

Al podi el van acompanyar en primera 
posició, Sergi Lasheras i segon José Sánchez.

El club castellarenc va arrodonir la festa 
amb una gran actuació amb la participació de 
10 triatletes repartits entre la prova gironina, 
el triatló de Mataró i la Challenge de Salou.

D’altra banda, la nedadora Anahí Casti-
lla va quedar-se a les portes del podi en cate-
goria absoluta a la Travessa de l’Escala, amb 
una tercera posició i aconseguint la victòria en 
la classe +30.  ||  A.S.A.

Gina Piñol, campiona de 
Catalunya i Jordi Juliana, 
subcampió de bitlles

Andreu de Juan, tercer 
classificat al triatló de 
L’Estartit-Illes Medes

El Colobrers campió de lliga 2016-17. || CEdidA andreu de Juan, primer per la dreta. || CEdidA

BitLLEs |  LLigA BArCELonA tRiatLó |  L’EsTArTiT-iLLEs MEDEs

Els trofeus de les finals infantils. || Q. PASCUAL

El Cb Castellar perd la categoria contra el CnS
la trista notícia del descens va coincidir el cap de setmana amb la final catalana infantil que es va organitzar al puigverd

No ha pogut ser. El CB Castellar ha caigut 
(71-60) en el tercer i definitiu partit del play-
out de descens de Copa Catalunya i la pròxi-
ma temporada jugarà a Primera Catalana. 
Els de Carles Company han plantat cara al 
CN Sabadell, però les millors individualitats 
dels blaus han decantat la balança de nou 
per aconseguir la segona victòria de la sèrie.

Després del dur correctiu que el CB 
Castellar va infligir al CN Sabadell al primer 
partit (53-97) i de la derrota al segon (65-76), 
l’equip groc-i-negre sortia al parquet de Les 
Naus de Montcada amb un inici fulgurant on 
dos triples decantaven el marcador en 2 a 6. 
Els blaus reaccionaven ràpidament capgi-
rant a 3:30 pel final, moment en què Albert 
Germà feia una intencionada. L’equip es 
mostrava seriós i amb molta concentració, 
portant el ritme de joc i el pes del partit, da-
vant la desesperació sabadellenca, que tot i 
aquest domini aconseguia marxar al primer 
minut amb un 15-13 favorable.

El segon quart començava amb un triple 
dels nedadors, que aconseguien una renda 
de 12 punts durant els primers cinc minuts 
(27-15). Els de Company tornaven a ficar-se 
al partit després de desconnectar a l’inici i 
replicava amb tres triples consecutius, dos 
de Lluís Tejedor i un de Jordi Navarro. L’es-
trella local, Jonathan Ramírez també s’en-
dollava i anotava sis punts consecutius que 
aguantaven al seu equip. Però Navarro de 
nou i David Junyent anotaven des del perí-
metre per posar-se a només un punt (33-32). 
El pivot castellarenc capgirava el marcador 
poc després sota cistella, arribant al descans 
dos punts per sobre al marcador (33-34).

El tercer quart començava amb diver-
ses alternatives al marcador, però eren els 
homes de Tomás els que aconseguien cinc 
punts de renda amb un triple de Roger Dam, 
que no gaudia de l’encert del segon partit.

BàsQuEt | CopA  CAtAlunyA

El Castellar aguantava els primers mi-
nuts, però sense gaire encert en atac, en-
trant als primers cinc minuts en bonus. A 
poc més de quatre pel final, el Natació col-
lapsava en atac i els visitants ho aprofitaven 
per posar-se a dos (46-44), un miratge que 
els sabadellencs ràpidament resolien per en-
trar a l’últim quart amb un 52-44 favorable.

Els 10 minuts definitius servien per-
què els groc-i-negres tornessin a aconse-
guir el grau de concentració del segon pe-
ríode i amb set minuts pel davant, Germà 
capgirava el marcador (52-54) pel descon-
cert dels locals, als que els hi sorgien dubtes 
atacants i defensius. Els de Company acon-
seguien tres punts de renda, però es fallava 
l’atac per ampliar-la i en la jugada posterior 
una rigorosa tècnica a Germà -que no feia 
justícia en criteri a altres jugades similars- 
servia per a la igualada a 58.

Poc després, el mateix jugador era ex-
pulsat per cinc faltes, en el moment clau del 
partit, on al CB Castellar li tremolaven les 
cames per decidir l’eliminatòria. Ramírez ho 
aprofitava per anotar dos triples consecutius 
(67-58) que decantava la balança de les indi-
vidualitats i feia olorar la victòria als seus.

Els castellarencs perdien la convicció, 
fins a arribar al 71-60 final i caure al pou de 
Primera Catalana, després de jugar amb foc 
durant quatre temporades consecutives.

El tècnic Carles Company ha parlat 
amb L’Actual després del partit i ha explicat 
que “aquest equip ha pecat durant tota la 
temporada: no ha faltat mai ànima, però 
sí que ha faltat qualitat i sobretot cap. És 
normal, perquè jugar a aquestes catego-
ries no és fàcil i més amb la pressió dels 
resultats cada setmana, però ens ha fal-
tat això durant tota la temporada i avui 
també”.

Amb la derrota, l’equip descendeix a 
Primera Catalana, tot i que encara queda la 
possibilitat de compar una plaça a Copa Ca-
talunya per la pròxima temporada. 

 a. san andrés

esports

+ FinaL CataLunya inFantiL a1

D’altra banda, el Joventut de Badalona va 
imposar-se (50-53) al Catalana Occident 
Manresa, a la final de Catalunya infantil 
A-1 que va disputar-se diumenge al pavelló 
Puigverd.  La Penya va deixar fora en les 
semifinals de dissabte al SAMA Vilanova (74-
67), mentre que el Manresa donava la sorpresa 
eliminant al FC Barcelona Lassa (56-65). 
Van ser els blaugranes els que van empor-
tar-se el tercer lloc a la final de consolació, su-
perant el Vilanova (97-52) sense problemes. 

Victòria del Joventut

albert Germà és consolat per un rival a sabadell. || A. SAn AndRéS
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Espai d’Entitats Castellarenques

+ inFO: castellarvalles@creuroja.org 
o a la seu de l’entitat

Creu Roja

Els voluntaris de Creu Roja fan 
una crida per netejar el bosc de 
l’Ermita de Sant Pere d’Ullastre el 
proper diumenge 4 de juny
 
Activitats:
de 10 a 10.30 h - Esmorzar a 
l’Ermita (punt de trobada)
de 10.30 a 13 h - netegem el bosc 
(es recomana portar guants)
de 17 a 19.30 h - Activitats per als 
més petits a la plaça de la Llibertat

nEtEJa BOsC sant PERE 
D’uLLastRE

aCtE CEntRaL 60è 
aniVERsaRi 

Club Bàsquet Castellar

acte central i sopar celebració 
del 60è aniversari, i cloenda de 
temporada.
Dia: dt. 17 de juny · Hora: 21 h
Lloc: pavelló de Puigverd

Si formes o has format part de la 
família del bàsquet castellarenc, no 
hi pots faltar! Es presentarà el llibre 
editat pel club CB Castellar 2007-
2017 – Pinzellades d’una dècada.
Preu sopar: 20 € (menors, 15 €). 
inscripcions a secretaria del club 
(pavelló de Puigverd) o al tel. 686 
83 42 78 fins al 7 de juny.

+ inFO: http://cbcastellar.com/
60-anys

Carrer de Lleida

Circulació en sentit nord: 

Pedrissos - Lleida - Av. Sant Esteve

Per aquest motiu, es reordenaran les 

cruïlles de Pedrissos -Portugal - Lleida i 

Lleida -  Barcelona - Sant Esteve 

Carrer de Girona

Circulació en sentit sud: 

Catalunya - girona - Pedrissos

L’ILLA
DEL CENTRE

Canvis de sentit als carrers 

de Lleida i Girona

A partir del 5 de juny

del 15 al 30 de juny
de dl. a dv. de 9.30 a 12.30 h i de 18.30 a 21 h

Escola 
municipal 
d’Adults
Formació bàsica, formació
laboral i tallers per al lleure i la 
cultura per a adults

“L’Escola d’Adults va 
orientar el meu futur”

Ferran, 41 anys

Ferran Planchart,  va passar per l’Escola d’Adults, ara és Tècnic Superior de gestió i organització d’Espais naturals i Paisatgístics
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Escola Municipal d’adults
C. dels Pedrissos, 9, Local
T. 93 714 83 55
A/e escoladults@castellarvalles.cat

30è
aniversari

Període d’inscripció curs 2017-2018

Si queden places lliures, es tornarà a obrir el període 
d’inscripció la primera quinzena de setembre
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Dissabte, concert de la 
Coral Xiribec al casc antic 
de Castellar del Vallès

dissabte, a les 11 hores, s’ha previst 
una cantada amb la Coral Xiribec a a 
la plaça d’El mercat, plaça d’El mira-

dor i plaça major. Aquesta activitat és 
oberta a tothom i tindrà lloc just una 
setmana després de la celebració per 
part de la coral del vint-i-cinquè aniver-
sari del musicoral, on enguany van ser 
convidades la Polifònica Joia d’Alella i la 
Coral Renaixença de Santa Perpètua

Quins fogons ens proposa 
una mojito refrescant per 
combatre la calor

S’apropa l’estiu i comencen a venir de 
gust els còctels per fer passar la set i la 
calor. En aquesta ocasió, les noies fo-

goneres han elaborat un mojito ben 
original, dins d’una síndria. Una pro-
posta refrescant ideal per compartir 
a una festa amb amics. Podeu veure 
aquest vídeo exprés a LACTUAL.CAT, 
al canal de Youtube de L’Actual  i al Fa-
cebook de  Quins Fogons.

“M’agrada ser català i ser feliç “

Carles Belda actuarà diumenge a Cal Gorina. || CEdidA

· Quina proposta vindràs a pre-
sentar a Castellar?
Acostumo a no pensar-hi gaire. Vaig 
amb l’acordió i canto i, quan sóc al 
lloc, miro la gent que hi ha, si fa bon 
temps o mal temps, i vaig llançant 
cançons i peces instrumentals en 
funció del que em sembla que pot 
crear un bon ambient.

· Vens sol?
Sí, l’acordió està dissenyat per anar 
sol. Per poc que pugui, canto i inten-
to que la gent canti. Em baso molt en 
el repertori de cançó catalana per-
què m’agrada ser català i ser feliç. 

Músic sabadellenc. Fa 24 anys que va 
de bracet amb l’acordió diatònic i rei-
vindica la música del cançoner català.  
Diumenge a les 12 hores, actua al ver-
mut musical que organitza Cal Gorina

EntREVista

CaRLEs BELDa 
acordionista diatònic

 Marina antúnez

Com en un partit de futbol, tinc ju-
gades assajades i una estratègia, i la 
resta, és el partit, a veure com anirà. 

· Què és un acordió diatònic?
És el que feu servir vosaltres a Cas-
tellar pel ball de bastons, per exem-
ple. És el primer acordió que es va 
inventar, fa gairebé 200 anys, el més 
primitiu, basat en el funcionament 
d’una harmònica. Tot i l’aparició pos-
terior de l’acordió cromàtic - segu-
rament, el que tenim més present -, 
tots dos conviuen, el diatònic ha tro-
bat el seu espai.

· Per què vas triar tocar aquest 
instrument musical?
Em va triar ell a mi! Jo havia estu-
diat piano clàssic i vaig aprofitar la 
inèrcia que els meus professors em 
van inculcar, el gaudi de la música. 
Quan ja vaig deixar el clàssic, un dia 
que passejava pel mercat de vell que 
s’instal·la els diumenges al Mercat 
Central de Sabadell, vaig veure un 
moble sospitós de ser instrument, 
me’n vaig encaterinar i me’l vaig 
comprar. Resulta que era una acor-
dió diatònic... D’això ja en fa 24 anys!

· Hi ha gaire acordionistes actu-
alment al nostre país?
Depèn d’amb què ho comparis. Si ho 

compares amb altres instruments 
més habituals com la guitarra, dirí-
em que no n’hi ha gaire. Però si com-
parem la presència de l’acordió res-
pecte fa 30 anys, el creixement és 
exponencial. Això sí, nosaltres som 
com els ossos, necessitem una mica 
d’espai. No poden haver-hi 10 acor-
dionistes en un poble perquè l’eco-
sistema se saturaria. 

· Quin tipus de cançó catalana 
interpretes amb l’acordió?
No la definiria ni d’autor, ni tradicio-
nal ni pròpia. Per a mi, una cançó és 
allò que hi ha al cançoner. Les can-
çons que es canten en un esplai, en 
unes colònies, en una comunitat, etc. 
En un cançoner hi pot anar a petar 
de tot, des d’una cançó dels Manel 
fins a una traducció al català d’un 

tema del Bruce Springsteen o una 
cançó del Xesco Boix o del Jaume 
Arnella. El poble català té aquest 
imaginari,   jo també hi afegeixo 
aportacions, per exemple, del grup  
Pomada, on hi ha una  cançó que es 
diu ‘Viu, viu’.

· És una música ballable?
Ho pot ser, sí. Jo en dic recital balla-
ble perquè faig una oferta còmoda. 
Burxo una mica ideològicament i so-
cial però m’interessa més sacsejar 
les mentalitats amb un recital ben 
servit. Qui es vulgui deixar anar ba-
llant, que ho faci. 

· És música per a tothom?
Jo canto en funció del que vaig ve-
ient per allà. Per a totes les edats, 
com menys prejudicis millor. La grà-
cia del cançoner és que és el reflex 
d’una societat. Jo vull parlar de nos-
altres i faig servir cançons de tots 
colors i punts de vista. 

· Com fas els arranjaments?
Són a posteriori, amb l’acordió a les 
mans. L’instrument té els recursos 
que té i l’acordionista també. És com 
si cuinés, jo tinc això i sé fer això, i 
vaig jugant fins a trobar que funci-
oni i que em plagui. Tinc tendència 
a simplificar les coses. 

organització: Ajuntament

Coreografia de la Cia. alvin ailey de ny
Dansa contemporània 
A càrrec de la Cia. Pas de Tout 
(formada per una desena de ballarines pro-
fessionals i de l’Escola de Dansa Parc).

Obertura dels jocs d’aigua
de la plaça de Catalunya
Amb l’espectacle Revelations 

Divendres 16 de juny · 21 h
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Els tucantam Drums durant la Festa de l’Esbart, l’any 2015. || ARXiU

EtC | AnivErSAri

4t aniversari 
de Tucantam 
Drums

La secció de l’Esbart Teatral de Cas-
tellar Tucantam Drums celebra 4 
anys aquest proper dissabte, 3 de 
juny.  Per aquest motiu, el grup de 
batucada de Castellar del Vallès ha 
preparat diverses activitats festives  
obertes a la població, que tindran lloc 
a la plaça Major. 

A les 11.30 h s’ha previst la tro-
bada de colles de batucada. “Són 

colles amb les que hem tingut 
relació durant aquests quatre 
anys”, apunta Pep Martí, batu-
caire de Tucantam Drums. Són, 
principalment, colles del Vallès.  
“Donarem un obsequi a les co-
lles convidades”. 

A les 12 h s’iniciarà una cer-
cavila de percussió pels carrers 
que conformen el casc antic de 
la vila. A les 2 tindrà lloc un dinar 
de Tucantam Drums i altres sec-
cions de l’ETC, a la plaça Major. 

El grup de Tucantam Drums 
està format per 20 persones. És un 
projecte de percussió de carrer que 
va néixer arrel de les inquietuds per-
cussives dels seus membres. El seu 
repertori està influït per ritmes i 
melodies ben diversos,  arranjats 
perquè sonin molt i facin ballar. 

Concurs de cartells per festa major

L’Ajuntament de Castellar del Va-
llès recupera aquest 2017 el concurs 
de cartells  per triar la imatge de la 
Festa Major. Els candidats podran 
optar al premi presentant una sola 
proposta, de tema lliure. El cartell 
haurà de tenir un disseny original i 
inèdit, i no pot haver estat premiat 
ni presentat en altres certàmens an-
teriors a la convocatòria de l’Ajunta-
ment del nostre municipi. 

Es poden presentar cartells 
amb qualsevol estil i tècnica que per-
meti la fotorreproducció i la impres-
sió a quadricomia. No s’admetran tin-
tes metal·litzades i fluorescents, ni 
tampoc relleus i volums enganxats.

COnCuRs | fEsTA MAjor

Es recupera el 
certamen per triar la 
imatge de la gran festa 
de Castellar del vallès

Els cartells originals han d’in-
cloure la marca del municipi i les fra-
ses “Festa Major 2017 Castellar del 
Vallès” i ‘Del 8 al 12 de setembre”, 
s’hauran de presentar en suport 
físic (rígid, de mida 50 cm d’ampla-
da x 70 cm d’alçada en format verti-
cal) i en suport digital (amb la reso-
lució CMYK - 300 dpi).

El jurat, que atorgarà un únic 
premi de 600 euros al cartell guanya-
dor, es reunirà el dia 26 de juny per 
al seu veredicte tindrà en compte la 
creativitat de la proposta, la seva ca-
pacitat comunicativa, l’adequació a 
la temàtica festiva, el seu colorit i la 
versatilitat per adaptar-se a diferents 
formats, a més de l’esforç de l’autor, 
el vessant artístic i que sigui original.

La presentació de cartells can-
didats es pot fer fins al proper 23 de 
juny al registre General de l’Ajunta-
ment (El Mirador, dilluns i divendres, 
de 8.30 h a 14.30 hores, i de dimarts 
a dijous, de 8.30 h a 19 h. Els menors 
de 16 anys hauran de presentar una 
autorització del pare, la mare o tutor 
legal. Es poden consultar les bases 
completes a www.castellarvalles.cat/
cartellfestamajor. 

Actes pel Dia de
l’Associacionisme 
cultural, a la vila

Castellar del Vallès commemora 
el Dia de l’Associacionisme Cul-
tural. En concret, tres entitats 
de la vila celebraran actes desti-
nats a aquesta finalitat. Aques-
tes són el Club Cinema Castellar 
Vallès, la Coral Xiribec i i el Cor 
Sant Esteve.  
L’objectiu del Dia de l’Associaci-
onisme Cultural (DASC)  és el de 
posar en valor el pes i la força de 
l’associacionisme cultural català. 
Aquest és un esdeveniment que 
se celebra des del 2014, en dates 
properes al 14 de juny, arreu del 
territori, impulsat pel Dapart-
ment de Cultura de la Generali-
tat. El primer acte programat en 
el marc d’aquesta commemora-
ció és la projecció gratuïta de la 
pel·lícula ‘Frágil Equilibrio’, que 
es podrà veure aquest divendres, 
2 de juny , a les 21 h, a l’Audito-
ri Municipal.  Es tracta d’un film 
guanyador del premi Goya 2017 
al millor documental; la pel·lícula 
aborda tres històries concre-
tes en tres continents, articula-
des pel missatge de l’expresident 
d’Uruguay, José Mújica. 
Dissabte 3 de juny ,a les 11 hores, 
la Coral Xiribec interpretarà una 
cantada a les places del Mer-
cat, d’El Mirador i Major. Per la 
seva banda, el Cor Sant esteve 
obrirà una jornada de portes el 
proper dijous, 8 de juny, a les 18 
hores, al local d’assaig, al carrer 
Major (antic Ajuntament). L’en-
titat convidarà els assistents a 
berenar i compartir les cançons 
de l’assaig de fi de curs.  La cele-
bració d’aquest Dia de l’Associa-
cionisme Cultural va ser aprova-
da l’any passat pel consistori. La 
data escollida rememora el 4 de 
juny de 1864, quan va començar 
el quart Festival Euterpe, organit-
zat en format concurs per la soci-
etat Coral Euterpe, sota la direc-
ció de J. Anselm Clavé  || M. A.

CELEBRaCió | CulturA

  Marina antúnez

aquest any el concurs és obert a tothom amb inquietuds artístiques. || ARXiU



DEL 02 AL 08 DE juny DE 201720

OFERTES 
DE FEINA
Servei Local d’Ocupació

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)

· Ajudant de cuina - cuiner/a
· Aprenent/a de lampista
· Auxiliar de geriatria
· Cambrer/a
· Comercial
· Conductor/a de camió – repartidor/a
· Coordinador/a de producció
· Cuidador/a per a discapacitats
· Dependent/a
· Esteticista
· Mecànic/a de maquinària
· Netejador/a - neteja de vidres
· Operaris/àries
· Repartidor/a menjar a domicili
· Secretari/ària comercial
· Soldador/a
· Torner/a convencional
· Transportista – mosso/a de magatzem
· Veterinari/ària

Setmana del 25 al 31 de maig
Es necessita:

cultura

El centre de formació i creació artística castellarenc Artcàdia presenta el 
proper diumenge una actuació del grup teatral del centre. L’acte és pre-
vist per a les 12 hores a la Sala de Petit Format de l’Ateneu.
 El títol del muntatge és ‘Color de Safrà’, d’Adelaida Frías. Es tracta d’una 
comèdia que se centra en una jove empresària que no sospita que s’ha 
enamorat d’un traficant. Li encanta el seu nou estil de vida però la iaia 
comença a fer coses estranyes. També hi apareixen dues periodistes ex-
cessivament curioses. 
Es tracta d’una obra dirigida a tots els públics. La direcció de l’espectacle 
ha anat a  càrrec del músic, director i professor d’Artcàdia Dani Coma. 
“aquest grup de teatre el formen nens i nenes d’entre 10 i 13 anys”, 
apunta Dani Coma. “Durant tot el curs fan exercicis teatrals i dediquen 
els últims mesos del curs a preparar el muntatge per fer-lo davant del 
públic”, afegeix Coma.  || m. A.

tEatRE | SAlA dE pEtit formAt dE l’AtEnEu

El grup de teatre de l’Artcàdia 
actuarà aquest diumenge

BREus

BiBLiOtECa | tErtÚliA

Dijous 8, a les 18.30 hores, la Biblioteca Municipal Antoni Tort ha previst 
una tertúlia sobre la creació literària a càrrec de Roc Casagran. Es trac-
ta d’una activitat organitzada conjuntament pel Servei Local de Català, 
l’Institut de les Lletres Catalanes i la biblioteca.
L’acte és obert a tothom i inclou també la inauguració d’una exposi-
ció d’un recull de llibre de l’escriptor sabadellenc Roc Casagran que es 
podrà consultar fins al 15 de juny.   || m. A.

Cita literària amb Roc Casagran

l’activitat literària 
es va dur a terme 
a la llibreria vallès, 
divendres passat

Exitosa ‘trobada hopiaire’ 
amb els petits fans de badal

Divendres dia 26 de maig, durant 
tota la tarda, va tenir lloc una troba-
da hopiaire a la llibreria Vallès. L’ac-
te va tenir molt bona acollida, hi van 
assistir una quinzena d’infants, se-
guidors de la col·lecció de Hopi, uns 

llibres escrits per Josep Lluís Badal, 
conegut a la vila, a més de pel seu ves-
sant d’escriptor, com a professor de 
llengua i literatura catalana.

Aquesta proposta va reunir 
lectors de Hopi, històries pensades 
per a nens i nenes a partir de 6 - 7 
anys. “Va ser molt amè, el Badal els 
feia participar molt i van crear un 
conte entre tots. A més, els va en-
senyar peces com un xiulet i una 
espasa  i això va encantar als pe-
tits lectors”, deia Carme Mas, de 
la llibreria Vallès.

L’autor de les obres, Josep 
Lluís Badal, va conduir la trobada i 
va signar llibres als seus fans lectors. 
L’acte es va allargar dues hores, “tot 

Josep Lluís Badal signa llibres del la  col·lecció Hopi. || R. mAS

LLiBRERia VaLLès | Col·lECCió Hopi

i que encara hauria pogut durar 
més, els infants no volien marxar, 
van ser els pares que van demanar 
que anéssim acabant”, segons Mas. 
És probable que s’organitzi una se-
gona trobada. 

Josep Lluís Badal (Ripollet, 
1966), és un escriptor de poesia i 
prosa, escriu en llengua catalana i 
castellana. Les seves vivències per-
sonals d’infantesa i joventut al seu 
poble, Ripollet, són un tret carac-
terístic de les seves obres. A Caste-
llar, se’l coneix també en el vessant 
de professor de Llengua i Literatu-
ra a l’IES Puig de la Creu,  tot i que 
s’ha dedicat a feines molt diverses 
al llarg de la seva vida.   

  Marina antúnez

Roc Casagran serà present a la tertúlia de la biblioteca. || RAmon mAS
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Primera Pujada al Pi en els actes de santa Quitèria. || Q. PASCUAL

actuació conjunta de les corals Renaixença, Polifònica d’alella i Xiribec. || Q. PASCUAL

El cap de setmana passat, es va celebrar 
Santa Quitèria a Sant Feliu del Racó. Dis-
sabte, es va dur a terme la primera pujada 
al pi, acompanyada dels Grallers de l’Es-
bart Teatral de castellar. Diumenge, es 
va celebrar la Missa de Santa Quitèria. A 
continuació, es va fer la tradicional la be-
nedicció del pa, a la plaça de l’Església. A 
les 12.15 h es va poder brindar amb vermut 
i, a les 14 h, es va repartir el pa beneït. A les 
17 hores ca cloure l’acte un campionat de 
dòmino.    || REdACCió

santa QuitèRia | St fEliu

Es culmina la 
primera pujada al pi 

La Coral Xiribec va celebrar el 25è Musicoral a l’Auditori Municipal, dissabte passat. Enguany, es van convidar la 
Coral Renaixença, dirigida per Anabel Arias, i el Cor Polifònica d’Alella, dirigit per Jordi Lalanza. La Coral Xiribec, 
dirigida per Andreu Brunat Majó, va interpretar set peces. A banda del concert, també es va muntar una exposició 
de programes, algun cartell i fotografies dels 25 musicorals.   || REdACCió

El Musicoral va celebrar el 25è aniversari al costat de veus amigues

MusiCORaL | CorAl XiribEC

Diumenge 28, es va presentar la primera collita del vi 5Quarteres a la 
masia La Muntada, a la Vall d’Horta. El projecte, comandat Adrià Gar-
riga i Àngela Ramon (de la masia La Muntada), va de la mà de la Coo-
perativa L’Olivera (de Vallbona de les Monges), “en una voluntat soci-
al que sempre he tingut molt present, que treballa amb persones 
amb discapacitat psíquica”, apuntava Garriga, el dia de la presentació.

Per a celebrar el naixement del vi es va organitzar una jornada fes-
tiva oberta a les famílies que va començar amb una visita a les vinyes i 
tast del vi blanc i negre 5Quarteres, a les 10.30 h del mati. Seguidament, 
l’il·lustrador Joan Mundet va oferir una xerrada al voltant del seu còmic 
‘Capablanca’, que té com a protagonista en Joan Muntada, un bandoler 
que, segons la llegenda, havia viscut a la Vall d’Horta. En aquest sentit, 
va explicar als assistents com ha creat l’imaginari de Capablanca i va 
mostrar una exposició d’algunes de les il·lustracions del còmic, a la pa-
llissa de La Muntada.

A les 13 hores es va presentar formalment el vi i es va donar pas al 
recital poètic de part de l’obra del poeta Pere Quart, a càrrec de l’actor 
Jordi Boixaderes. Després del dinar, la conta contes Marina Antúnez va 
presentar, per primera vegada al Vallès i en un format infantil, la llegenda 
de ‘La pastoreta de la Castellassa’. A les 17 hores, La Muntada va cloure 
les activitats amb una sessió de música i ball amb el grup de swing Oc-
tavi Coronado Swingtet.   || REdACCió

La masia La Muntada va 
presentar el vi 5 Quarteres

Jordi Boixaderes va llegir poemes de Pere Quart a La Muntada. || m. AnTúnEz

VaLL D’HORta | proJECtE 
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DEstaQuEM EXPOsiCiOns

Concert de Maranta
dissabte 3 · 23 h

Aquest dissabte, a les 23 hores, Cal 
Calissó acull un concert de maranta, 
una banda de música integrada per 
cinc músics: ivan gracia (guitarra), 
marcel Costa (baix), marc Alexandre 
(veu), Jordi Riera (bateria) i Salva 
Blanco (guitarra). Fa una barreja 
d’estils , un mestissatge que no deixa 
indiferent a ningú. Tenen dos discos 
al mercat i una llarga llista de con-
certs a l’esquena. El públic i la críti-
ca ha acollit maranta com una de les 
bandes barcelonines amb més pre-
sent i futur dins el panorama musical.

Exposició de llibres de Roc Casagran
del 8 al 15 de juny, a la Biblioteca municipal
organització: SLC, institució de les Lletres 
Catalanes i Biblioteca municipal

Exposició de pintures d’imma solà Rifer
Fins al 3 de juny, de dl. a dv. de 10 a 13.30 h i 
de 17 a 20 h. galeria Santi Art
organització: galeria Santi Art

Exposició d’escultures de Josep Llinares
Ermita de Sant Pere d’Ullastre
Visites concertades: 650008074

Exposició d’art infantil 
inauguració 9 de juny, 18.30 hores.
del 9 al 30 de juny
Estudi de dibuix i pintura Blanca gibert
Sala Polivalent d’El mirador

agenda del 2 al 11 de juny de 2017

DiVEnDrEs 2 
de 17 a 19.30 h · FEsta
Dia Mundial del Medi ambient
+ info.: pàg.15

18 h · PREsEntaCió
Grup Local som Energia
Sala Joan Caba
organitza: Som Energia Castellar

21 h ·  CinEMa
Cinefòrum: Frágil equilibrio
+ info.: pàg.23 
 
 
 
DissABTE 3
de 10 a 14 h · PROPOsta 
25a Festa de les Escoles de 
Bàsquet (memorial Joan rocavert)
pavelló de puigverd
org.: Club bàsquet Castellar

11 h · MúsiCa
Cantada al Mercat amb Coral Xiribec
dia mundial de l’Assoc. Cultural
+ info.: pàg.23 

11 h · PROPOsta
Holi Castellar Jove!
+ info.: pàg.18

d’11.30 a 14 h · PROPOsta
4t aniversari de tucantam Drums
plaça major
organització: EtC

de 17 a 00 h · PROPOsta
Zusamenfest. demostració de 
line dance i country 
Sala blava de l’Espai tolrà
organització: Country Castellar

23 h · MúsiCa
Concert de Maranta
Cal Calissó
organització: Cal Calissó

DiUMEngE 4
A partir 10 h · PROPOsta
neteja del bosc de l’ermita de 
sant Pere d’ullastre
Esmorzar, neteja i propostes per a 
infants (pl. llibertat, 17 h)
Ermita de Sant pere d’ullastre
organització: Creu roja

12 h · tEatRE
actuació del grup teatral artcàdia
Sala de petit format de l’Ateneu
organització: Artcàdia

12 h · MúsiCa
Vermut musicat amb Carles Belda
Cal gorina
organització: Cal gorina 

18 h · BaLL
Ball a càrrec d’andreu Músics
Sala blava de l’Espai tolrà
organització: Amics del ball de Saló

DimaRtS 6

de 16 a 20 h · taLLER
“Relaxa’t davant la selectivitat”
Espai tolrà
org.: Ajuntament (Castellar Jove)

DiMECrEs 7
09 h · sORtiDa
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CAp
org.: Ajuntament i Àrea bàsica de Salut

de 16 a 20 h · taLLER
“Relaxa’t davant la selectivitat”
Espai tolrà
org. Ajuntament (Castellar Jove) 

20.30 h · XERRaDa
7a xerrada del Cicle d’Educació 
de Cal Gorina
Sala d’Actes d’El mirador
organització: Cal gorina

DijoUs 8
18 h · PROPOsta
Portes obertes al Cor sant Esteve
berenar i cançons
dia mundial de l’Assoc. Cultural
+ info.: pàg.23

18.30 h · PROPOsta
taller deliberatiu sobre el Pla 
Estratègic: àmbit econòmic
Sala openSurf d’El mirador
organització: Ajuntament

18.30 h · XERRaDa
tertúlia sobre la creació literària, 
amb Roc Casagran
biblioteca municipal
org.: biblioteca municipal, Servei 
local de Català i institució de les 
lletres Catalanes

DiVEnDrEs 9
de 17 a 20 h · PROPOsta
Portes obertes a l’arxiu Municipal 
i exposició d’imma solà
+ info.: pàg. 6 

de 10.30 a 12 h · tROBaDa
trobada de Red Canguro, 
associació de porteig
Cal gorina
organització: Cal gorina

18.30 h · aCtE
inauguració  de l’exposició 
d’art infantil 
Sala polivalent d’El mirador 
org.: Estudi de dibuix i pintura 
blanca gibert

19 h, 20 h i 21 h · tEatRE
V Mostra de teatre 
infantil i Juvenil
Sala de petit format de l’Ateneu
organització: Espaiart i EtC

20 h · PROJECCió
DocsBarcelona del Mes: tots 
els governs menteixen
Auditori municipal
org.: Cal gorina, CCCv i l’Aula d’Ex-
tensió universitària per a gent gran

21 h · PROPOsta
tastos de vi i formatge a càrrec 
de Cuina de safareig
preu: 16 €.
inscripcions: cal.gorina@gmail.com
Cal gorina
organització: Cal gorina

DissABTE 10
de 8 h a 14 h · FEsta
3a Festa del Minibàsquet
Espai tolrà i pl. de la fàbrica nova
org.: Club bàsquet Castellar

11.30 i 12.45 h · tEatRE
V Mostra de teatre 
infantil i Juvenil
Sala de petit format de l’Ateneu
organització: Espaiart i EtC

11.30 h · COntEs
Contes, rondalles i històries amb 
la rondallaire Carme serra
biblioteca municipal
org.: dani Sagrera i biblioteca

12 h · JOCs
Juguem amb els contes
ludoteca municipal
organització: ludoteca municipal

de 17 a 20 h · PROPOsta
Portes obertes a l’arxiu Municipal 
i exposició d’imma solà
+ info.: pàg. 6 

de 17 a 20 h · PROPOsta
XVi trobada de Puntaires
C. de Sala boadella
organització: Escola nocturna

18 h · BaLL
Festa Country
Sala blava de l’Espai tolrà
organització: Amics del ball de Saló

22.30 h · BaLL
nit de ball
Sala blava de l’Espai tolrà
organització: tot ballant

DiUMEngE 11
12 h, 18 h i 18.45 h · tEatRE
V Mostra de teatre 
infantil i Juvenil
Sala de petit format de l’Ateneu
organització: Espaiart i EtC

12 h · PROPOsta
Vermut swing
Cal Calissó
organització: Cal Calissó

18 h · BaLL
Ball a càrrec d’Ostres, Ostres
Sala blava de l’Espai tolrà
organització: Amics del ball de Saló
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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 s’ha adherit a 
la celebració d’aquest 

esdeveniment que té per 
objectiu posar en valor el pes i 
la força de l’associacionisme 

cultural català.

Dissabte 3 de juny – 11 h

Pl. del Mercat, pl. d’El Mirador i pl. Major

organització: Coral Xiribec

Cantada de la Coral Xiribec

Dijous 8 de juny – 18 h

Local c. Major 74 (1r pis)

organització: Cor Sant Esteve

Portes obertes al Cor sant Esteve
Compartirem una estona de berenar i cançons

activitats:
Divendres 2 de juny – 21 h

Auditori Municipal Miquel Pont

organització: Club Cinema Castellar Vallès

Amb el suport de: Federació Catalana de Cineclubs

Entrada gratuïta

Cinefòrum: Frágil equilibrio
Tres històries de contradiccions a diferents indrets del 

planeta, en diferents àmbits socioculturals, que es poden 

trobar a qualsevol altre lloc, a qualsevol altra cultura.

goya 2017 al millor documental.

FaRMàCiEs DE GuàRDia 
 
 
divEndrES 2 EuROPa
diSSAbtE 3 ViCEntE
diumEngE 4 ViCEntE
dillunS 5 CasanOVas
dimArtS 6 ROs
dimECrES 7 PERManyER
diJouS 8  GERMà
divEndrES 9 ViLà
diSSAbtE 10 EuROPa
diumEngE 11 EuROPa

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
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

“El futur tortura i el passat encadena. No deixis que se t’escapi el present”
Gustave Flaubert

@apelachs @magdafs @pakodelic
Casc antic de Castellar Vilanova i la geltrú montserrat

MEMÒRiEs DE L’aRXiu D’HistÒRia 

instaGRaM · @lactual 

Postal de l’aspecte principal de la fàbrica d’acabats de Vda. De J. Tolrà, SA. Crida l’atenció la poca 
vegetació de la riba, on es veuen tres peces de conreu de vinya, en forta pendent. Els horts, amb fei-
xos de canyes, gairebé arriben a tocar els edificis de les quadres industrials, al costat de l’alta xeme-
neia.  || FonS: ARXiU d’HiSTòRiA || ARXiUHiSToRiACASTELLAR@gmAiL.Com ||  FACEBook.Com/ARXiUHiSToRiA 

Molí d’en Busquets, vers 1910-20

GuardaTot
T| 930 114 017 

info@guardatot.com

Com desar de manera 
efectiva el teu 

traster personal

Recoma-
nació

penúltima

Juan Barragan Martínez
91 anys · 29/05/2017

A molts de nosaltres ens falta espai on desar 
de manera més o menys ordenada els tras-
tos de casa.
Però tan important és trobar l’espai idoni d’em-
magatzematge com cercar i posar en pràcti-
ca la manera més efectiva de posar-hi ordre.

Com posar ordre al nostre traster personal? 
1. Si tens temps, fes un inventari amb els con-
tinguts de les caixes.
2. Neteja els objectes abans de desar-los.
3. Identifica les caixes amb noms, i si s’escau, 
especifica si el material que contenen és fràgil.
3. No tanquis amb cola les caixes. Fes-ho amb 
cinta adhesiva per evitar danys i brutícia dins 
de la caixa.
4. Desmunta els mobles en la mesura del possi-
ble, i col·loca’ls de manera que ocupin el mínim 
espai possible.
5. Omple les caixes fins a dalt per evitar que es 
trenqui la pila, sempre vigilant el pes.
Espais disponibles per a trasters i més con-
sells d’emmagatzematge a www.guardatot.cat 
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Esther Font

El nostre paper és 
despertar vocacions 
científiques

Responsable d’exposicions del  mNACTEC

Q
. P

A
S
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Va començar la seva formació en l’àmbit de la ciència, 
però porta més de 20 anys treballant al mNACTEC de Ter-
rassa. El que més li agrada de la seva feina és la creativitat 
i l’aprenentatge continu. També és professora a la UB

11 respostes
un tret principal del teu caràcter?
Sóc molt passional
un defecte que no pots dominar?
massa perfeccionista
una persona que admires?
Les dones científiques pioneres
La teva paraula preferida?
m’agraden les compostes, com xino-
xano o llepafils
Quin plat t’agrada més?
Cuina japonesa i qualsevol arròs
un estil de música
Els clàsics del jazz
un pel·lícula?
‘Figuras ocultas’, de Theodore melfi
un llibre?
‘1Q84’, de murakami
un indret?
Al parc natural, entre Rocamur i El daví
un viatge pendent?
Austràlia
un museu?
deutsches museum, a munic

”

“

· Va estudiar ciències. Biologia, 
Ecologia, Oceonografia... Com 
acaba treballant en un museu?
Per coses de la vida, quan vaig acabar 
la universitat, em van oferir portar l’ofi-
cina tècnica de l’ADENC (l’Associació 
per a la Defensa i l’Estudi de la Natu-
ra). Casualment, vaig començar a fer 
exposicions, que no havia fet mai, i em 
van trucar del que seria el Museu de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya, 
que és on estic ara, per demanar-me 
si em veia amb cor d’organitzar unes 
peces que havien estat recollint i arre-
glant des de feia 10 anys. Per a mi, d’en-
trada, era sobtant, perquè jo venia del 
món de la natura, era més aviat antiin-
dústria, però era un repte molt gran i 
em vaig engrescar. 

· i com ho va viure?
Em va encantar, m’ho vaig passar 

molt bé i vam inaugurar, l’any 1995, 
amb la primera exposició que vaig fer 
al museu, l’exposició de l’Energia, que 
encara avui dia es pot visitar. De fet, la 
més gran que he fet mai amb 4.000 m2. 
Em va agradar tant, que vaig fer els 
cursos de doctorat, em vaig formar 
en Didàctica i Espais de Comunica-
ció, perquè m’atreia molt saber com 
era la museologia dels diferents mu-
seus del moment. 

·  Quin era el panorama museís-
tic d’aleshores ?
En aquell moment, al país, hi havia al-
guns  ‘Science Center’, però en temes 
de ciència i tècnica, no n’hi havia gaires. 
De fet, nosaltres, van ser molt pioners 
a Europa. No som només el Museu de 
la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, 
sinó que actualment  ja som 28 museus, 
perquè des del començament es va con-
cebre com una xarxa de museus per ex-
plicar el procés tecnològic de tot Cata-
lunya. Així, cada museu, explica la seva 

secció.Eren uns moments en què aquest 
sistema també es feia a Europa i aparei-
xien els eco-museus, museus industri-
als i de processos productius vinculats 
al territori.  Eren museus com el nostre, 
i el nostre va ser un referent.

·Van ser innovadors?
Sí, de fet, el que llavors era director del 
Museu, Eusebi Casanelles, va ser con-
decorat amb la Creu de Sant Jordi, pel 
projecte museogràfic. Es va implantar 
una dinàmica que s’ha copiat arreu 
d’Europa: la creació d’una xarxa de 
museus amb temàtica comuna arreu 
del territori tenint en compte la relació 
entre ciència, tècnica, societat i entorn. 

· Quina és exactament la seva 
feina al museu?
Jo sóc responsable d’exposicions. La 
meva tasca és fer la programació de 
les exposicions, però això ho engloba 
tot. Jo he tingut molta sort, a part que 
és engrescador veure un projecte des 

dels inicis, em permet treballar en tot 
el procés. Jo he elaborat la majoria 
dels continguts de totes les exposici-
ons. També em dedico a pensar i disse-
nyar els interactius, com s’han d’expli-
car segons els dissenys curriculars, les 
activitats complementàries, adaptar 
les exposicions als diferents públics... 
L’experiència m’ha portat a tenir un 
perfil que és difícil trobar, precisament 
per saber desenvolupar les tasques 
de tot el procés, gràcies també a tenir 
una formació científica i estar forma-
da en l’àmbit de la comunicació. I per 
això precisament, també imparteixo 
classes al màster de Museografia a la 
Universitat de Barcelona.  

· Els museus han canviat molt.
Sí, tant en el vessant tecnològic, com 
en la manera de visitar-lo. Des que va 
començar el tema de la interactivitat, 
el “viu, gaudeix, emociona’t” ,vam cop-
sar que el museu era un punt de troba-
da intergeneracional molt importat, hi 

ha pocs llocs on les famílies puguin in-
teractuar juntes, jugar i gaudir, i moltes 
vegades són els nens qui arrosseguen 
els pares. La cosa es trobar la millor 
solució per aconseguir allò que tu vols 
ensenyar. Molts nivells d’informació i 
molt adaptats al públic, perquè cadas-
cú trobi el que necessita.

· Quina és la part que més li agra-
da de la seva feina?
La creativa, poder-ho fet tot, perquè 
veig el resultat directe. Per exemple, 
veure com els nens aprenen amb un 
interactiu que he estat preparant acu-
radament perquè s’entengui sense vul-
garitzar. Això t’omple molt. I el que és el 
súmmum, saber que, per exemple, d’un 
programa que vam fer sobre l’accele-
rador de partícules amb alumnes, en 
van sortir quatre que estan estudiant 
física atòmica. Penses:  objectiu acon-
seguit. Al cap i a la fi, creiem que tenim 
un paper molt important, que és el de 
despertar vocacions científiques .  

 Cristina Domene


