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Setmanari d’informació local

Els jugadors de la Unió Esportiva Castellar surten a la gespa del Pepín Valls en una imatge d’arxiu d’aquesta temporada. || Q. PASCUAL

A 90 minuts de la  glòria
futbol | P 13

la unió Esportiva es juga l’ascens aquest dissabte al Pepín Valls

Comencen les obres 
de l’Illa del Centre pel 
carrer del Mestre Ros

Balanç polític 
a l’equador del 
mandat municipal

AjuntAmEnt | P04 urbAnismE  | P03
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el tema de la setmana

Arrenquen les obres de l’illa del Centre

Les obres de L’Illa del Centre han 
arrencat aquesta setmana pel car-
rer Mestre Ros. Es tracta d’una in-
tervenció a l’espai central de Caste-
llar que té com a objectius principals 
“millorar la qualitat de l’espai 
urbà, potenciar aquesta zona com 
a pol comercial, pacificar el tràn-
sit de vehicles i facilitar la mobili-
tat dels vianants”, segons descriu 
l’Ajuntament. L’actuació consisti-
rà bàsicament en la reforma inte-
gral dels carrers de Sala Boadella i 
Montcada (en els trams compresos 
entre el carrer de l’Hospital i l’avin-
guda de Sant Esteve) i del carrer 
de l’Hospital (entre Sala Boadella 
i Montcada). Aquests carrers pas-
saran a ser de plataforma única, fet 
que comportarà l’eliminació de les 
barreres arquitectòniques i de l’es-
tacionament de vehicles. A més, es 
durà a terme la renovació dels ser-
veis d’enllumenat públic, aigua po-
table i telecomunicacions, així com 
de la vegetació i del mobiliari urbà.

Amb motiu de les obres, que es 
perllongaran fins al darrer trimes-
tre d’aquest mateix any, la Regido-
ria de Manteniment ha presentat un 
primer calendari dels treballs i les 
consegüents afectacions: des de di-
lluns passat, s’ha arrencat al carrer 
del Mestre Ros on es durà a terme 
l’ampliació de vorera dreta en sen-
tit de la circulació entre Roger de 
Llúria i Sala Boadella. Per aquest 
motiu, s’ha tancat al trànsit aquest 
tram del carrer. La setmana vinent, 

Unes veïnes passegen pel renovat carrer Santa Perpètua. Vorera i calçada estan al mateix nivell. || Aj. CASteLLAr

Els treballs han 
començat aquesta 
setmana pel Carrer 
del mestre ros. 
l’actuació implica 
canvis de sentit a 
lleida i Girona

la del 12 de juny, serà el torn per al 
carrer de Sala Boadella amb treballs 
de l’empresa d’aigües SOREA. Les 
feines continuaran a Sala Boadella 
el 19 de juny, segons la programa-
ció municipal, amb el tancament al 
trànsit de vehicles (accés restringit 
per a veïns i serveis) i eliminació de 
les places d’aparcament.

També la setmana del 19 co-
mençaran les obres al carrer de 
l’Hospital i continuaran les del Mes-
tre Ros amb habilitació de zones de 
càrrega i descàrrega, places d’apar-
cament de mobilitat reduïda i apar-
caments per a motocicletes. De cara 
a la setmana del 3 de juliol, s’inicia-
ran les obres al carrer i eliminació 
de les places d’aparcament al car-
rer Montcada. Posteriorment, des-
prés de Festa Major, l’actuació es 
mantindrà al Carrer de l’Hospital 
(entre Sala Boadella i Montcada) i 

 Redacció

Obre al trànsit el carrer 
Santa Perpètua

+ OBRES

El carrer de Santa Perpètua es va obrir 
al trànsit divendres passat després 
dels treballs de renovació integral 
que s’han dut a terme entre els mesos 
de febrer i maig. La intervenció ha 
suposat la conversió d’aquesta via en 
un carrer de plataforma única, amb 
la consegüent eliminació de barreres 
arquitectòniques, i de prioritat invertida, 
és a dir, de prioritat dels vianants.
Per tal de reduir la velocitat dels vehicles, 
s’han construït plataformes elevades a 
les cruïlles amb el carrer de Catalunya i 
l’avinguda de Sant Esteve. Pel que fa a 
l’aparcament, s’ha habilitat una única 
franja d’estacionament de bateria inversa 
a la dreta del carrer per donar més segure·
tat a l’hora d’aparcar. A més, s’ha ampliat 
la vorera dreta de dos a tres metres.
A banda de la renovació dels paviment 
de voreres i de l’aglomerat de les 
calçades, els treballs han permès també 
la renovació integral dels serveis i 
instal·lacions soterrades, la substitució 
de l’arbrat i la col·locació de jardineres 
noves, l’increment de fanals i la col·
locació de nou mobiliari urbà com ara 
les pilones de protecció del vianant.
Les obres han suposat una 
inversió de 200.000 euros (IVA 
inclòs) i han anat a càrrec de l’empresa 
Artífex Infraestructuras SL.

CALENDARI D’OBRES

Setmana del 5 de juny
Carrer del mestre ros

Setmana del 12 de juny
Carrer de sala boadella
Carrer de l’Hospital 
Carrer del mestre ros 

Setmana del 3 de juliol
Carrer de montcada

Després de Festa Major 
Carrer de l’Hospital 
Carrer de torras

de Torras, obres a aquests dos car-
rers per convertir-los en vies de pla-
taforma única.

“Per l’envergadura de l’obra, 
s’ha valorat que la millor època per 
fer-la és durant l’estiu: no plou, els 
dies són més llargs i es pot avançar 
amb més rapidesa”, ha explicat en 
declaracions a Ràdio Castellar el re-
gidor de Planificació, Pepe González.
La previsió és que per Festa Major 
s’intentarà que els carrers centrals 
estiguin, almenys, ja oberts, infor-
ma González. 

canvi de sentit a lleida i girona

D’altra banda, des de dimarts pas-
sat, l’Ajuntament ha canviat el sen-
tit de circulació dels carrers de Llei-
da i Girona. Aquesta mesura s’ha 
dut a terme en el marc de la redefi-
nició de la mobilitat que comporta 
el projecte de L’Illa del Centre, de 

transformació de l’espai central 
del municipi. 

Per tant, des de principis de 
setmana, els vehicles que circulen 
pel carrer de Lleida ho fan en sentit 
nord, amb entrada pel carrer dels 
Pedrissos i sortida per l’avinguda 
de Sant Esteve, mentre que els que 
transiten pel carrer de Girona ho 
fan en sentit sud, amb entrada a la 
cruïlla entre Catalunya i Barcelo-
na i sortida al carrer de Pedrissos.

Agents de la Policia Local 
han anat informant dels canvis 
els conductors que circulaven pels 
entorns d’aquests dos carrers.

Aquesta modificació ha com-
portat la reordenació de les cru-
ïlles del carrer de Lleida amb 
Pedrissos i Portugal i amb Sant 
Esteve i Barcelona. També s’ha 
hagut de renovar la senyalització 
horitzontal i vertical.  
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política balanç dels grups municipals

Bea Garcia, portaveu de PDeCAT  || C. DOMeNe

Aleix Canalís, portaveu de Som de Castellar -PSC || C. DOMeNe Jordi Uyà, portaveu de Decidim Castellar  || C. DOMeNe

Rafa Homet, portaveu d’ERC. || C. DOMeNe

Anàlisi de l’equador del mandat

aleix canalís (som de castellar-
psc): “estem fent inversions 
importants com l’illa del centre 
o l’anglès a les escoles”

1. Molt positivament tenint en comp-
te que en els darrers anys hem fet 
importants esforços per sanejar les 
arques municipals, afrontem aquest 
mig mandat i els dos anys que ens 
queden amb la possibilitat de poder 
fer inversions i projectes importants 
dins de la nostra vila, com seria l’Illa 
del Centre o l’anglès a les escoles.

2. Nosaltres hem tingut sempre una 
posició de mà estesa amb l’oposició. 
De fet, en el nostre dia a dia, sempre 
hem votat a favor d’aquelles iniciatives 
que presentava l’oposició que entení-
em que eren bones per al poble, però 
sí que hem detectat darrerament que 
potser estan fent més política de partit 
que no de poble. Si alguna cosa ens ha 
caracteritzat a nosaltres com a partit 
ha estat que hem mirat sempre i estric-
tament l’àmbit municipal. Reclamem 
als grups que fixin els debats sobre el 
futur de Castellar i el model de muni-
cipi i aquí segur que ens trobarem. A 
més, nosaltres mantenim reunions pe-
riòdiques, fins i tot amb els grups que 
no tenen representació al ple.

3. Continuar els projectes que hem 
engegat. L’Illa del Centre, que és un 
dels reptes principals i un dels projec-
tes més il·lusionants per a nosaltres 
d’aquest mandat. Hem de transfor-
mar el centre de Castellar per assolir 
un espai que ens permeti una dinamit-
zació comercial de la zona.

4. És el principal projecte d’aquest 
mandat. Vam fer un preàmbul amb 
la reconversió del carrer Santa Per-
pètua. En els darrers anys s’ha fet en 
molts municipis del nostre entorn la 
reconversió del centre cap a un centre 
més de vianants, on estiguin les perso-
nes per sobre els vehicles i ha estat un 
èxit. I aquí, a Castellar, també funcio-
narà, però òbviament com qualsevol 
canvi, pot generar reticències. És una 

Entrevistem els quatre portaveus dels grups municipals perquè valorin els dos anys de mandat  a l’Ajuntament

aposta de futur per revitalitzar el cen-
tre i que revifi l’activitat comercial des-
prés d’aquests anys de crisi, perquè jo 
nego rotundament que Castellar sigui 
un poble dormitori.

5. Estem a favor de la connexió de Cas-
tellar a la C-58 per una via ràpida que 
es pot dir Ronda Nord de Sabadell, 
Quart Cinturó, Autovia Orbital... però 
que s’acabi aquesta connexió. Això és 
vital per al futur de Castellar. També a 
escala econòmica, perquè ens perme-
tria fer un salt qualitatiu i pujar els nos-
tres polígons industrials en una millor 
situació per afrontar reptes de futur. 
No pot ser que un municipi de 23.000 
habitants pengi d’una rotonda a l’en-
trada de Sabadell que ofega el nos-
tre teixit industrial i fa que molts dels 
nostres castellarencs que han d’anar 
a treballar fora perdin dues hores de 
la seva vida cada dia per anar a treba-
llar. Esperem que amb la inauguració 
de l’intercanviador de FGC i Renfe a 
plaça Espanya i amb una major fre-
qüència del bus urbà és millori també 
molt més el transport públic.

rafa homet (erc): “la sensació és 
que la vila està perdent múscul”

1. L’equip de govern té dues cares. Una, 
és l’alcalde, amb el qual només tenim 
relació el dia del Ple, ell fa una tasca im-
portant d’atenció directa a les perso-
nes i per això és conegut i reconegut, 
també fa una bona feina en el Consell 
Comarcal, penso. I l’altra cara és la 
resta de l’equip de govern, que és qui 
porta l’actuació de l’Ajuntament, amb 
els quals tenim una relació habitual 
en forma de col·laboració i de propos-
tes. S’evidencia una cosa molt habitu-
al, que fa molts anys que estan gover-
nant, han perdut iniciativa i la sensació 
que tenim és que van sense projecte i 
sense rumb. I hi ha indicadors que ho 
mostren, com l’execució del pressu-
post, que ha portat una certa discus-
sió, i que mostra que és una execució 
molt baixa. Tenen falta d’idees i nosal-
tres intentem complementar-lo.

2.Nosaltres contents de la feina que 
portem feta fins al moment, la nostra 
opció ha estat la de complementar tot 
allò que creiem que és millorable en el 
municipi i que des de la nostra opció 
en política municipal poder donar un 
cop de mà. Hem entrat 60 mocions de 
temes molt diversos, per tant, portem 
molta feina, tot i que no sempre tot va 
al ritme que voldríem.

3. Les mateixes que des del principi. In-
tentar que passin més coses de les que 
passen fins ara i intentar que les que es 
fan es facin bé. Nosaltres tenim un pro-
jecte de Castellar definit i marcat en el 
programa. La sensació és que la vila està 
perdent múscul i és perillós. Es podria 
estar fent molt més en aspectes com el 
tema cultural, suport a empreses o a pro-
jectes, com el de Plaça Catalunya, que és 
un bon exemple del que està passant. En 

 Cristina Domene

principi és una bona idea, que compar-
tim, però al final s’està convertint en una 
mena de joc dels disbarats que un futur 
tindrà molts problemes, pels canvis con-
tinus que es fan i que a nosaltres ens tras-
lladen de viva veu i quan ja han passat. 

4.És un projecte que nosaltres portà-
vem en el programa electoral i amb 
el que, en principi, estàvem totalment 
d’acord. Però ara, el que ens interessa, 
és que es faci bé, perquè doni un impuls 
al centre de Castellar. 

5. Hi ha un problema evident de com-
petències, això qui ho ha de pagar és 
la Generalitat o l’Estat. Nosaltres ara 
presentarem una esmena als Pressu-
postos Generals de l’Estat perquè ens 
financiï la unió de la carretera b-124 
amb la ronda de Sabadell. Tenim un 
dèficit d’infraestructures inqüestio-
nable i això demana consens polític. 

jordi uyà (decidim): 
“portarem el tema de la taxa de 
l’aigua fins el final”

1. De vegades, pot semblar que l’equip 
de govern sigui sensible a alguns temes, 
però crec que el problema és la majo-
ria absoluta, que crea vicis per sistema. 
Personalment crec que en democràcia 
no hauria d’existir mai, la majoria abso-
luta, com a mínim hauria d’haver-hi un 
consens de 2/3. Tenim la sensació que hi 
ha com un corró, una maquinària que 
va sola i que l’oposició disposem de poc 
temps i de pocs recursos per ser efectius.

2. Pensem que hem aportat elements 
de reflexió, de propostes concretes, al-

gunes hem aconseguit que es consensu-
essin, en definitiva, som conscients que 
el nostre projecte no és senzill perquè 
intentem trencar les formes que s’han 
fet servir des de fa molts segles, la corre-
lació de forces, la manera de funcionar 
i tot això és un projecte a llarg termini. 
A més, nosaltres no tenim un aparell 
al darrere, tota la feina que s’ha de fer, 
l’hem de fer nosaltres, per tant, tenim 
una doble feina.

3. Tenim arrencades coses que volem 
portar fins al final. Una és el tema de la 
taxa de l’aigua, que està en aquests mo-
ments en els jutjats, perquè creiem que 
hi ha defectes de forma en la manera en 
què s’està gestionant el servei d’aigua 
en aquest poble. Ens sumem a tot el que 
sigui municipalització de serveis muni-
cipals, perquè el que és de tot, hauria de 
ser gestionat per tots i la gestió de tots 
és l’Ajuntament, no és una empresa. 

4.És un d’aquests projectes que han 
tirat endavant perquè hi ha una idea, 
però que nosaltres no compartim. No 
sabem si allà on diu el govern és el cen-
tre, és realment el centre de Castellar. 
Penso que s’han d’anar a buscar els 
centres dels pobles, en els llocs histò-
rics, els llocs pacificadors que són tran-
quils. Aquesta illa queda entre dues 
vies molt transitades, per tant queden 
enmig del guirigall. 

5. Una de les nostres propostes és l’en-
trada a la pota nord, per a la gent que ve 
de Terrassa, Sant Feliu i Sant Llorenç. 
Sembla que ara hi haurà un estudi per 
veure quina és la solució més adequada. 
Potser de tots els temes de comunicació 
que hi ha per resoldre, la que menys es 

PREGUNTES

1. Com valoreu l’equador del mandat? 

2. Què destacaríeu de la tasca 
realitzada per al vostre grup / oposició?  

3. Quines seran les prioritats d’aquí a 
final de mandat?  

4. Com valoreu el projecte 
de L’Illa del Centre? 

5. Què s’ha de fer per millorar 
l’endèmic problema de les 
comunicacions de la vila?

preocupa és la dels Pedrissos, perquè 
poques vegades hi ha allà col·lapse. El 
més important és treballar com tenir 
una sortida sense passar per Sabadell. 
I que el tren no es deixi en l’oblit.

bea garcia (pdecat): 
“tenim un govern apàtic”

1. Estem decebudes, perquè obser-
vem que tenim un govern apàtic, amb 
poca empenta, reactiu, que va a remolc 
d’aquelles coses que van sortint. Actu-
en quan hi ha alguna queixa, sinó, no es 
posen en marxa. Ens agradaria tenir un 
govern proactiu, que fos emprenedor, as-
sertiu, que s’avanci a les dificultats i que 
planifiqués. La sensació és que tenim 
moltes comissions i molts grups de tre-
ball, però que es reuneixen molt poc, un 
cop o dos a l’any màxim. En el que por-
tem de mandat, per exemple, la comis-
sió de Cultura s’ha reunit una vegada.

2. Nosaltres hem treballat per trobar 
punts en comú amb l’oposició, que sí que 
tenim una altra actitud. Fem una tasca 
de conèixer les necessitats del municipi, 
i partir d’aquí, poder treballar a partir 
de mocions, de preguntes o de qüesti-
ons concretes. Nosaltres hem presen-
tat moltes mocions, més de les que han 
sortit a la llum, perquè potser acabem 
negociant-les amb el govern i aquesta 
és la nostra voluntat, no ens importa el 
nombre de mocions presentades, sinó 
la qualitat, el què i el com es treballa.

3. Seguir en la línia en què estem, col-
laborar amb l’oposició i l’equip de go-

continua a la pàgina 5
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política

El grup municipal d’ERC va convi-
dar la setmana passada el diputat 
republicà Marc Sanglas perquè vi-
sités tres empreses del nostre muni-
cipi -Panreac,  Vidrala i el Viver Tres 
Turons- amb la intenció de captar les 
inquietuds dels empresaris.

El regidor del grup municipal 
d’ERC, Josep Maria Calaf, va expli-
car que la visita del diputat s’emmar-
ca en un conjunt de contactes que fa 
temps que l’agrupació local està por-
tant a terme amb empresaris de tot 
Castellar “per saber les seves inqui-
etuds i saber com podem incidir en 
les seves reclamacions” .

Sanglas, defensa aquest tipus 

El diputat Sanglas copsa 
inquietuds empresarials

Sanglas al costat de membres de la secció local i del grup municipal d’ERC. || j. rIUS

de reunions, més tenint en compte 
que es fan fora de període electoral, 
“aportant propostes i transme-
tent allò que es fa des de les ins-
titucions, que moltes vegades no 
s’explica prou bé”.

Una de les queixes habituals 
dels empresaris és el dèficit d’infra-
estructures que pateix Castellar i 
la dificultat de transportar les mer-
caderies. En aquest sentit, Sanglas 
apunta que és la queixa més evident 
de Castellar i que una àrea com el Va-
llès, “una de les regions amb més 
capacitat productiva de Catalu-
nya, necessita fer sortir les mer-
caderies”.   ||  j . rIUS

ERC | VisitA
vern, detectar mancances, demanar 
més transparència per part de l’equip 
de govern, perquè moltes vegades els do-
cuments arriben tard i no tenim temps 
per fer una feina efectiva. És una lluita 
contínua. Si això és una estratègia de 
l’equip de govern perquè l’oposició no 
s’assabenti de les coses, creiem que és un 
error. Bàsicament, el que farem serà tre-
ballar per a la ciutadania, com fins ara.

4.  Creiem que pot ser una bona proposta, 
però no ens agrada la manera com s’ha 
fet. Anar a presentar un projecte quan ja 
està cuinat, no té molt sentit. Ens hauria 
agradat més veure les necessitats, saber 
si l’Illa del Centre havia de passar per allà 
o per un altre lloc, parlar amb la població 
abans de tenir el projecte tancat, perquè 
anar a explicar-ho quan ja està tot decidit 
no ens sembla gens participatiu.

5.  Nosaltres vam fer una reunió amb 
el conseller de Territori el mes de fe-
brer i algunes coses ja s’estan veient, 
com és la senyalització dels sentits de 
flux a l’alçada de la deixalleria de Saba-
dell, de la mateixa manera que vam de-
manar la rotonda necessària per anar 
a la carretera de Matadepera i Terras-
sa. Són coses que ajudaran, però tots 
sabem que la millora definitiva passa 
pel Quart Cinturó, la Ronda Nord... di-
gueu-li com vulgueu. Està clar que hem 
d’evitar tenir un coll d’ampolla com és 
el pont del Riu Ripoll, que necessitem 
un doble carril per anar a Sabadell i que 
necessitem no haver de passar per Sa-
badell per anar a qualsevol lloc.

ve de la pàgina 4

Detall del cartell. || CeDIDA

Decidim Castellar ha fet públic el 
seu rebuig a la publicitat que ha 
repartit aquests dies una disco-
teca ubicada al polígon del Pla de 
la Bruguera, Sound 21. Segons ex-
pliquen, “el més vistós del cartell 
era el títol de la festa “Viernes de 
cubatazo”, en un clar foment del 
consum d’alcohol”. Des de Deci-
dim lamenten que “el tipus d’oci 
que es promou a la vila estigui tan 
vinculat al consum irresponsa-
ble d’alcohol”, i demanen la reti-
rada d’aquesta promoció i que “es 
potenciïn des del govern les cam-
panyes de prevenció de consum 
d’alcohol i drogues”.

A més, denuncien que a la ma-
teixa publicitat s’ofereixen cuba-
tes gratis a les primeres vint noies 
que entrin al local. “Aquest tipus 
de promocions utilitzen indig-
nament la dona com a reclam 
per atreure clients homes. Així 
venen la dona com un mer objec-
te de plaer i, per tant, li atorguen 
una posició d’inferioritat respec-

Una ‘disco’ local convida 
noies al primer ‘cubata’

SExISME | dEnúnCiA

te a l’home, que fa servir aquest cos 
com a distracció i gaudi personal”, 
sostenen al comunicat. I van més enllà: 
per Decidim, és una “publicitat sexis-
ta, que és considerada violència de 
gènere, ja que s’utilitza la dona per a 
finalitats que res tenen a veure amb 
la seva vàlua o la seva condició, pro-
mocionant i perpetuant rols discri-
minatoris”. Per tant, exigeixen a l’em-
presa responsable que retiri tots els 
cartells perquè consideren que no es 
pot fomentar “discriminacions de 
cap tipus, tampoc en la publicitat”. 
“Que no ens enganyin, si no paguem 
pel producte, aleshores el producte 
som nosaltres”, afirma.  || reDACCIó

decidim demana que retirin la campanya 
per sexista i per incitar al consum d’alcohol
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Obertura dels 
jocs d’aigua
de la plaça de 
Catalunya

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).

Amb l’espectacle Revelations 

Divendres 16 de juny · 21 h

actualitat

El Banc de Bones Pràctiques del 
Govern Locals de Catalunya (BBP) 
ha incorporat quatre pràctiques 
noves del municipi com a aporta-
cions innovadores i de qualitat que 
poden servir de referència per a al-
tres ajuntaments o entitats locals. 
Es tracta d’una iniciativa impulsada 
per la Fundació Carles Pi i Sunyer 

El banc de bones Pràctiques 
incorpora 4 casos de la vila
El Pla d’impuls de la 
llengua anglesa i la 
mesa d’ocupació 
són dues de les 
iniciatives afegides

d’estudis autonòmics i locals, la Fe-
deració de Municipis de Catalunya, 
i els ajuntaments catalans de més 
de 5.000 habitants. El seu objectiu 
fonamental és promoure la millo-
ra i la innovació en els governs lo-
cals. Per aconseguir-ho identifica i 
difon experiències innovadores de 
la gestió municipal.

Al catàleg s’han afegit les se-
güents experiències: el Pla municipal 
per a l’impuls de la llengua anglesa a 
Castellar del Vallès, que ha suposat, 
entre d’altres, el reforç de les aules de 
primària amb auxiliars de conversa; 
el servei Moments en Família, espai 
de suport familiar a la petita infàn-
cia; la Mesa per a l’Ocupació i la Pro-

EDUCACIó I LLEURE | CAstEllAr

moció Econòmica, un espai de par-
ticipació ciutadana creat l’any 2015  
i els agents cívics per a la campanya 
d’educació i sensibilització sobre re-
collida selectiva de residus.

300 nens a l’english day 
Precisament la presència de l’auxili-
ar de conversa ha contribuït a fer de 
l’English Day un festival molt més en-
riquidor. La vuitena edició d’aques-
ta iniciativa, organitzada pel Servei 
Educatiu del Vallès VIII, va comp-
tar amb la presència de 300 nens de 
3r de primària de totes les escoles 
de Castellar. L’eix central d’aquesta 
edició de l’English Day ha estat el co-
neixement sobre Escòcia   reDACCIó

Alguns dels assistents a l’English Day d’aquest dia dedicat a Escòcia. || ServeIS eDUCAtIUS DeL vALLèS vIII

El mestre, escriptor, cocreador de la Xarxa de Pedagogia Sistèmica de 
Catalunya, Carles Parellada, va protagonitza dimecres passat la darrera 
xerrada del I Cicle d’Educació de Cal Gorina. Sota el títol Educant, cons-
truint i transformant des de la perspectiva de la Pedagogia Sistèmica, Pare-
llada va explicar a la ponència que la pedagogia sistèmica contempla tres 
dimensions: “la intervenció amb les família, crear una bona sintonia 
amb les famílies; fer un bon treball en equip i cuidar la intervenció 
amb els infants”.  El ponent va concretar que aquest sistema es basa en 
l’efecte papallona, que “totes les coses que existeixen estan vincula-
des i això vol dir que quan passa alguna cosa dins d’una aula, o en un 
equip de mestres, el que li passa a una part del sistema afecta tot el 
sistema”. “ D’alguna manera és deixar de pensar que les coses tenen 
a veure amb els individus per pensar que tenen a veure amb la rela-
ció entre les persones”, va afegir Parellada.  

A banda d’aquesta visió global de l’aprenentatge que s’emmarca en 
la implicació de tota la comunitat educativa, l’expert va apuntar que un 
dels grans reptes del sistema educatiu “és la bona entesa entre l’equip 
de mestres. Al final qui fa funcionar un espai educatiu és la gent que 
l’organitza”. Així mateix, Parellada va assegurar que el full de ruta de 
l’educació ha de passar per canviar la cultura d’un aprenentatge instru-
mental “a un aprenentatge de context, i de competències, basat en les 
intel·ligències múltiples i no en l’acumulació de dades”.   || r. góMez

La visió global de l’educació
EDUCACIó | CloEndA

l’expert en pedagogia, Carles Parellada, 
tanca el i Cicle d’Educació de Cal Gorina 

Carles Parellada, a la xerrada de dimecres passat a Cal Gorina  || r.góMez
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l’escola El Casal va celebrar el seu 50è aniversari amb un acte multitudinari a l’Auditori 

L’escola El Casal va celebrar dime-
cres passat l’acte central del seu 50è 
aniversari a l’Auditori d’El Mirador. 
L’acte tenia per objectiu, d’unabanda, 
acomiadar i reconèixer la vàlua dels 
alumnes de 4rt d’ESO que passaran 
a l’Institut, i de l’altra, esdevenir un 
punt de trobada per a tota la comu-
nitat que ha format part del centre i 
ha construït els fonaments del que ha 
esdevingut El Casal.  “L’escola és la 
vida. A l’escola ens passa tot. Ens 
cauen les dents, aprenem a llegir, 
ens enamorem... Imagina’t quan-
tes vegades ha passat això al llarg 
d’aquests 50 anys. L’escola és un 
lloc on hi deixem moltes vivènces, i 
el que hem volgut és compartir-les 
aquest dia”, explica César Sánchez, 
director d’El Casal des del 2001, i fill 
de fundador Gregorio Sánchez.  

El centre és conegut com el col-
legi de la muntanya per la seva ubica-
ció actual, tot i que segons detalla Sán-
chez, el primer espai que va ocupar 

50 anys del col·legi de la muntanya
ANIVERSARI | El CAsAl

l’escola va ser un local cedit per la fa-
mília Costa, que va actuar com “a me-
cenes del projecte i va cedir el seu 
museu particular. L’espai es deia 
El Casal i va donar nom a l’escola”.

Segons l’actual director, l’essèn-
cia d’El Casal “és el tracte afectiu i 
l’acompanyament de cada alum-
nes” i també un sistema que con-
templa “el creixement integral de 
la persona i que estimula totes les 
seves potencialitats”.

D’altra banda, a la celebració 
que va tenir lloc dimecres passat, 
els alumnes de secundària van dur 
a terme actuacions musical inter-
pretant cançons com Angels de Rob-
bie Williams o Impossible de Shonte-
lle, i es va projectar un vídeo que va 
repassar les diferents generacions 
que han passat per El Casal, més 
de 2.000 alumnes que conformen 
la història viva de l’escola. 

Cal destacar que els alumnes 
d’El Casal han elaborat una exposició 
que recull material fotogràfic, víde-
os  - fins i tot en format Súper 8 que 
han estat digitalitzats per a l’ocasió, i 
que estaran disponibles a través d’un 
codi QR - i altres documents que ofe-
reixen una radiografia de l’evolució 
de l’escola però  que també mostren 
com ha canviat el món en aquestes 
cinc dècades.  Per exemple, es podran 
veure vídeos de com eren les classes 
a El Casal l’any 1967.  Noies i nois de quart d’ESO celebren la seva graduació en l’acte central del 50è aniversari del col·legi El Casal. || Q.PASCUAL

 Rocío Gómez 

Participants a la cloenda el Cicle dels Serveis Comunitaris. || Q. PASCUAL

EDUCACIó | solidAritAt

Cloenda 
dels Serveis 
Comunitaris

“Educar amb majúscules”. Aquesta 
va ser una de les conclusions que es van 
presentar dimecres passat a la sessió de 
cloenda de la 2a edició dels Serveis Co-
munitaris. L’acte, que va tenir lloc a l’Au-
ditori, va voler ser un reconeixement als 
alumnes d’ESO de les escoles FEDAC 
Castellar i El Casal, que han participat 
en aquesta iniciativa el curs 2016-17. La 

sessió va comptar amb la participació 
de la coral Pas a Pas de Suport Caste-
llar, de l’inspector del Departament 
d’Educació de la Generalitat, Josep 
Vallcorba, i d’autoritats locals com 
l’acalde Ignasi Giménez i la regidora 
d’Educació, Maria A. Puig. 

Els Serveis Comunitari són una 
acció que vol promoure que els alum-
nes de secundària experimentin i pro-
tagonitzin activitats de compromís 
cívic, aprenguin en l’exercici actiu de 
la ciutadania, i posin en joc els seus co-
neixements i capacitats al servei de la 
comunitat. Concretament, els alumnes 
de 4t d’ESO del col·legi El Casal han 
desenvolupat la seva activitat en l’en-
titat de salut mental Suport Castellar, 
també amb Càrites, i accions puntuals 
amb Coopera Ucraïna i de recollida de 

material escolar per a una escola del 
Marroc. D’altra banda, els alumnes de 
3r de l’ESO de  l’escola FEDAC Caste-
llar van col·laborar amb l’Obra Social 
Benèfica amb tasques d’acompanya-
ment als avis i àvies de la residència.

Abans de recollir els diplomes de 
reconeixement de mans de Giménez i 
Vallcorba,  una comitiva dels alumnes 
i dels professors que han participat al 
projecte van pujar dalt de l’escenari de 
l’Auditori. Acompanyats de represen-
tants de l’OSB i de Suport Castellar, 
van explicar l’impacte d’aquesta ex-
periència educativa que els ha fet sen-
tir “més útils i capaços”, i que els ha 
“connectat amb el món real”.  “Hem 
millorat com a persones, hem estat 
a primera línia d’acció”, van conclou-
re  els alumnes.  ||  r.góMez
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Espai d’Entitats Castellarenques

5a MOSTRA DE TEATRE 
A L’ATENEU 

ExPOSICIó TAPISSOS 
NUATS A Mà 

ETC i Espaiart AVAN

Programa:
Dv. 09/06: 19 h, geronimo 
Stilton (grup més jove teatre 
musical espaiart); 20 h, La lletra 
amb somni entra (2n escola el 
Casal); 21 h, We will rock you 
(grup de joves teatre musical 
espaiart)
Ds. 10/06: 11.30 h, Majoria 
absoluta; 12.45 h, La memòria 
dels cargols
Dg. 11/06: 12 h, Color safrà 
(Artcàdia); 18 h, el Petit Príncep; 
18.45 h, Doctor, què em passa 
(INS Castellar)

“El club de l’alegria. Macramé 
per a tothom”
Dies: 20 i 21 de juny
Horari: de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Lloc: PIPAD (al costat del Casal 
d’Avis de la pl. Major)

Alumnes d’AvAN i de Suport 
Castellar, entre d’altres, ofereixen 
aquesta exposició que es podrà 
visitar els dies 20 i 21 de juny. 
La proposta compta amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Castellar.

+ INFO: www.castellarvalles.cat + INFO: www.castellarvalles.cat+ INFO: www.castellarvalles.cat, 
www.clubcinemacastellar.com

Cal Gorina, CCCV i L’Aula

Tots els governs menteixen
Dia: divendres 9 de juny
Hora: 20 h
Lloc: Auditori
vO subtitulada en català

el documental posa cara i dóna veu 
als noms que hi ha darrere de temes 
com el cas Snowden, les fosses 
comunes a la frontera amb Mèxic o 
la violació del dret a la intimitat dels 
ciutadans. Documental produït per 
Oliver Stone.

DOCSBARCELONA DEL MES

+ INFO: www.castellarvalles.cat 

Centre Excursionista de Castellar

Dia: divendres 16 de juny
Hora: 21 h
Lloc: Local del CeC (c. Colom)

Pep Masip és l’autor d’aquesta 
proposta de 50 minuts de 
durada sobre la seva experiència 
personal de cooperació al Nepal 
després del terratrèmol del 25 
d’abril de 2015. L’acte servirà 
per recaptar fons per seguir 
col·laborant en diversos projectes 
al Nepal.

PROJECCIó: TERRATRèMOL 
NEPAL 

+ INFO: 
tel. 630 95 26 41 

AECC

La junta local de Castellar del 
vallès de l’Associació espanyola 
Contra el Càncer (AeCC) 
organitza tots els dijous, de 17 a 
18 hores, un taller gratuït de ioga 
oncològic per a malalts i familiars.

La proposta, que es du a 
terme amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Castellar, té lloc a 
LaSaladeSer (c. Puigvert, 3, 2n).

Les persones interessades poden 
contactar al tel. 630 95 26 41.

TALLER DE IOGA ONCOLòGIC

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
· Dependent/a
· Esteticista
· Mecànic/a de maquinària
· Netejadors/es de vidres
· Peixater/a
· Perruquer/a
· Polidor/a
· Socorrista
· Soldador/a
· Tècnic/a maquinari/ària informàtic/a
· Torner/a – mecànic/a ajustador/a
· Transportista – mosso/a de magatzem
· Veterinari/ària

Setmana de l’1 al 7 de juny
Es necessita:

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.
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URBANISME | EsPAi PúbliC

L’espai de jocs d’aigua de la plaça de Ca-
talunya s’obrirà el proper divendres 16 
de juny, després de les obres que s’hi 
han fet per transformar la zona en una 
àrea lúdica amb una quarantena d’ele-
ments recreatius. L’acte d’obertura co-
mençarà a les 21 hores i comptarà amb 
un espectacle de dansa contemporà-
nia, Revelations, una coreografia de la 
Cia. Alvin Ailey de Nova York que anirà 
a càrrec de la Cia. Pas de Tout, forma-
da per una desena de ballarines pro-
fessionals i de l’Escola de Dansa Parc. 

A partir de l’endemà, dissabte 
17 de juny, la ciutadania ja podrà gau-
dir dels jocs d’aigua interactius, que 
funcionaran de 10 a 21 hores. En total, 
s’han instal·lat 43 jocs, distribuïts en 
dues àrees diferenciades: una de fami-
liar, amb 25 jocs adreçats a persones 
de totes les edats, i una altra d’infan-
til, dirigida als més menuts, que tin-

Proves de la instal·lació de jocs d’aigua que es van fer dimecres a la plaça. || CeDIDA

un espectacle de 
dansa servirà per 
inaugurar l’espai

la nova àrea de jocs de la Plaça 
Catalunya obre divendres que ve

drà fins a 18 elements de joc. En tots 
dos casos, els jocs, que compten amb 
un circuit d’aigua tancat i reciclable, 
s’activaran amb una freqüència de-
terminada quan es premi el polsador.

Segons ha explicat el regidor de 
Planificació, Pepe González, el sistema 
que s’està acaba nt d’instal·lar aquests 
dies permet dos funcionaments dife-
rents, “de manera que entre Setma-
na Santa i mitjans d’octubre aproxi-

madament es farà servir aquesta 
modalitat de jocs d’aigua, i la resta de 
l’any la instal·lació funcionarà com a 
font pública, amb diferents progra-
mes de direcció de l’aigua i llums”.

El projecte s’inaugura després 
de rebre crítiques de l’oposició que 
entenia que els jocs desvirtuaven el 
projecte inicial de la bassa i l’escul-
tura de la balena, obra de Joan Co-
derch.  ||  reDACCIó

Un mosaic de braços, cames, mans i cares acolorides obeïen la coreografia 
alegre de les animadores de l’escenari. Tres tirades de pols de color van en-
farinar la plaça Catalunya, maquillant-la amb un arc de Sant Martí artificial, 
el dissabte 3 de juny, al matí. Els darrers èxits del moment i les cançons clàs-
siques que han transcendit en el temps, en general ritmes encomanadissos 
i comercials punxats per discjòqueis, van engrescar la Festa Holi. Al voltant 
de 200 joves, nens i nenes, vestint una samarreta blanca perquè s’intensifi-
qui l’efecte cromàtic, van quedar tenyits quan es van llançar pigments verds, 
roses, taronges i blaus, entre més coloraines.
La iniciativa, programada per l’Ajuntament a través de Castellar Jove, es va 
dur a terme a través de l’empresa Urban Events Barcelona. Abans que arren-
qués l’animació, a les 11 h, es va procedir a vendre els paquets de pols acolorida. 
Cap a les 12 h del migdia, tres animadores a dalt de l’escenari van començar a 
dinamitzar la festa. Les coreografies de la Laura Viñas, la Nicole Varese i l’Abril 
Masvidal, professores de ball, anaven coordinades amb la música de J.A. Varem 
i el DJ Joel Torres i animaven els participants a seguir-los el ritme.  ||  g. PLANS

De l’Índia a la vila
LLEURE | fEstA Holi

Els més petits van ser els protagonistes de la festa holi. || g.PLANS
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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

*Els dies 12, 15 i 29 de juny, els serveis es prestaran a l’Espai Sales

Horari d’obertura: 
de dl. a dj.
de17 a 23 h
A partir de les 20.30 h, 
accés per la porta del 
pàrquing situada a 
la pl. d’El Mirador

Servei de 
sala d’estudi

Fins al 6 de juliol 
a l’OpenSurf d’El Mirador*

 PDeCAT Castellar

l passat 2 de juny varem 
visitar les instal·lacions 
del Club Atlètic Caste-
llar i varem poder con-
trastar allò que ja hem 

denunciat en diferents ocasions, la de-
sídia d’aquest equip de govern encap-
çalat per l’Ignasi Giménez.
Sí, l’estat de les instal·lacions del Club 
Atlètic, o de qualsevol altre equipa-
ment esportiu o cultural, deixa molt 
que desitjar. Unes instal·lacions que 
en el seu moment varen ser referents 
a tot Catalunya, com ho va ser el pave-
lló Puigvert, el pavelló Dani Pedrosa, el 
Joaquim Blume o les mateixes pistes 
d’atletisme, estan en un estat preca-
ri i decadent... No perquè els clubs i/o 
usuaris que les freqüenten no en tin-
guin cura, sinó perquè el nostre equip 
de govern que tantes i tantes coses fa 
pel municipi, no fa allò mínim i neces-

E
Un altre exemple de 
govern apàtic

sari, el manteniment. 
Perquè no cal fer grans inversions si es 
fa un manteniment preventiu i correc-
tiu constant, no deixant que les instal-
lacions es degradin fins al punt de ne-
cessitar una forta inversió.  
Lamentablement, aquest és l’estil Gimé-
nez, un govern totalment reactiu, que 
fins que no rep una forta pressió sobre 
algun tema determinat, no reacciona. 
El nostre grup municipal ho va pro-
posar en el darrer Ple i ho mantenim, 
ens cal un pla d’equipaments, on cons-
tin tots els equipaments del municipi, 
els usos actuals de cada equipament, 
qui en fa la gestió, quins horaris s’uti-
litzen, els nombres d’usuaris habi-
tuals... i la part més interessant: les 
mancances o necessitats infraestruc-
turals. I a partir d’aquí establir un pla 
de treball on es pugui planificar a curt, 
mitjà i llarg termini les possibilitats de 
manteniment, de millora i d’inversió 
de cada equipament, contemplant el 
total com un seguit d’actuacions al 
llarg dels anys. Marcant unes prio-
ritats en funció dels usos i les neces-
sitats de cadascun d’ells, podent fer 
així una previsió econòmica anual.

Un altre exemple clar d’aquest funci-
onament, són les obres d’instal·lació 
dels jocs d’aigua de la Plaça Catalu-
nya, on el projecte es va modificant 
a mesura que els veïns i els grups de 
l’oposició van fent preguntes, propos-
tes i esmenes.
Algú pensarà que no cal explicar 
aquestes coses tan òbvies, però quan 
veus que les obvietats no ho semblen 
tant per a alguns, cal dir-ho i expli-
car-ho ben clar.
Volem un govern municipal organit-
zat, previsor, proactiu... que vagi per 
davant dels esdeveniments, no un go-
vern que va a remolc dels fets.

 Decidim Castellar

n l’últim Ple del Con-
sell Comarcal els grups 
d’ERC, Pdcat, Entesa i 
les CAV  (Candidatures E

Fets paranormals

Alternatives del Vallès) van presen-
tar d’urgència (fora de l’ordre del dia) 
una moció a favor del Pacte Nacional 
pel Referèndum.
Quan va arribar el moment de de-
batre aquest punt, l’Ignasi Giménez 
(President del Consell Comarcal i al-
calde de Castellar del Vallès), es va 
aixecar sense donar cap explicació 
i es va quedar fora de la sala, amb la 
porta entreoberta escoltant.
A partir d’aquell moment, tot el debat 
d’aquesta moció el va assumir un re-
presentant d’ERC (en absència del 
President), que forma part del govern.
El PSC del Consell Comarcal va votar 
en contra de la urgència de la moció, 
però es va poder debatre gràcies els 
vots dels altres grups polítics.
A l’hora de la votació, i després d’una 
intervenció duríssima del represen-
tant del PSC en contra de la votació i 
del referèndum, els representants del 
PSC van tenir “llibertat de vot”. Van 
votar 4 en contra i 3 abstencions. L’Ig-
nasi Giménez seguia fora de la sala i 
per tant no va votar.
La moció es va aprovar per majoria 
amb els vots a favor dels grups: ERC, 

PDeCAT, Entesa, 3 abstencions de 
consellers/es PSC i els vots en con-
tra de Ciutadans, PP i 4 consellers/
es del PSC.
Aquesta moció amb uns acords pràc-
ticament idèntics es van aprovar en 
el Plenari de Castellar del Vallès del 
25 d’abril d’aquest any 2017 per una-
nimitat (tots els regidors del consis-
tori hi van votar a favor, inclòs l’alcal-
de Ignasi Giménez).
Per què quan es va procedir al debat 
d’aquesta moció en el Ple del Consell 
Comarcal, el President es va absen-
tar del seu lloc, i es va mantenir al 
marge del debat esperant fora la sala?
Per què l’Alcalde de Castellar no de-
fensa els acords aprovats per unani-
mitat al Ple de Castellar, quan aquests 
es debaten en òrgans superiors on 
n’és el representant, com en aquest 
cas el Consell Comarcal?
Per què el grup del PSC al Consell 
Comarcal, del que també en forma 
part el grup municipal Som de Cas-
tellar-PSC no va votar a favor de la 
moció del Consell Comarcal?

continua a la pàgina 11

Nascuda al carrer de les Roques i tras-
passada recentment, la Roser era una 
persona tremendament humana. La 
meva amistat amb ella va ser deguda 
a l’engalament del carrer, amb motiu 
de la Festa Major. També la recordaré 
com a integrant del grup de cuineres de 
les paelles dels Bombers de Castellar.
Li agradaven molt els gossos, els gats 
i els ocells. Era una enamorada de la 
natura, sobretot de Sant Sebastià de  
Montmajor. Mentre va poder, no faltà 
mai a fer-hi una visita tota sola, cada 20 
de gener, festivitat de Sant Sebastià.
Costa d’admetre que a una persona 
com ella li agafés un ictus tan bèstia, 
quedar-se cinc anys sense poder ca-
minar, ni tan sols parlar. Quan anava 
a visitar-la a la residència de l’Obra 
Social Benèfica no podia tenir-hi cap 
conversa ni cap mitjà de comunicació. 
Havia de marxar perquè se’m posava 
a plorar aviat...
Li agradava molt la música, fins li po-
saven un compact de sardanes perquè 
n’era molt aficionada. I ves quina casu-
alitat; justament el dia abans que ens 
deixés va comparèixer a la residència 
la coral del Casal d’Avis de Castellar a 
fer-hi una cantada. Quan van comen-
çar a cantar, vaig notar a la cara de la 
Roser una gran tranquil·litat.
Per part meva, vull agrair al personal que 
treballa en aquesta residència els esforços 
que fan per atendre una feina tan dura.

La Roser de Cal Macià

 Maria Consol Casajuana

4a Festa del Medi Ambient del Consell d’Infants 
La tarda de divendres passat, al punt de les 17 hores, va tenir lloc  a la plaça d’El 
Mirador la Festa del Medi Ambient que organitza el Consell d’Infants.  La ce·
lebració va arrencar amb un berenar popular a base de sucs i pa amb xocolata 
per recarregar les piles i poder participar a la jornada. Fins les 19.30 hores, els 
nens i nenes que omplien la plaça, van participar a una desena d’activitats i ta·
llers que compartien el mateix eix vertebrador: conscienciar les noves genera·
cions sobre la importància de preservar el medi ambient a través de la sosteni·
bilitat i la reducció de la contaminació. 

A tall d’exemple, els infants van descobrir la petjada hídrica, també van 
elaborar xapes a partir de dibuixos, i van reflexionar sobre l’impacte de la conta·
minació i sobre l’origen dels teixits i la seva reutilització . Però sense cap mena 
de dubte, l’activitat que va captivar els infants va ser ‘Crispetes a pedals’, una 
proposta de la Diputació de Barcelona que consistia a fabricar crispetes amb 
petits electrodomèstics que funcionen amb l’electricitat generada pedalant a 
les bicicletes. Com és habitual, a la festa no va faltar el Mercat d’Intercanvi ni 
l’Aventura dels Residus, un espai lúdic cedit pel Consorci per la Gestió de Resi·
dus del Vallès Occidental. Enguany, Viu al Parc va oferir el taller Impressionats 
per la natura i l’ICAEN, Hola Watty!  || r.góMez

FOTO DE LA SETMANA

Neteja dels voltants de l’ermita de St.Pere

Creu Roja a Castellar va fer diumenge, coincidint amb el Dia Mundial del Medi 
Ambient que se celebrava l’endemà, una neteja del bosc de l’ermita de Sant 
Pere Ullastre. Segons el voluntari de l’entitat, Joan Penedès, que va dirigir l’ac·
ció, “vam quedar molt contents de l’activitat”. De fet, en poc més de dues hores, 
les vuit persones participants a la iniciativa van recollir vuit bosses de bros·
sa, de les quals dues eren industrials. “Era un espai força degradat i ens vam 
trobar amb restes importants, que potser no m’havia trobat en altres campa·
nyes que havia fet”, va subratllar Penedès. Els participants a l’activitat de ne·
teja van coincidir després de fer la neteja amb l’escultor Josep Llinares, que ex·
posa part de la seva obra a l’ermita de Sant Pere Ullastre. Llinares es va oferir 
a fer·se càrrec de les bosses i portar·les a la deixalleria amb la seva furgoneta.
La pluja que va caure diumenge a la tarda va fer que s’hagués d’anul·lar l’acti·
vitat de dinamització prevista per als més petits que s’havia de fer a la plaça 
de la Llibertat, just davant del local de la Creu Roja.  La intenció de la Creu 
Roja a Castellar és implicar·se amb el Medi Ambient i fer neteges periòdiques 
per diferents paratges de la vila cada segon diumenge de mes.   ||  reDACCIó

MEDI AMBIENT | CrEu rojA
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  De base. || jOAN MUNDet

PLAÇA MAJOR

JORDI ARMENGOL I UMBERT
llicenciat en Ciències de 

l’Activitat i l’Esport

 Josep Maria Calaf*

s lògic pensar que, en 
general, els meus arti-
cles poden expressar 
encerts o errors. Espe-
ro que no a parts iguals! 

Però, si fos així, ja demano per enda-
vant disculpes sobretot perquè els er-
rors, en tot cas, provenen més de les 
conviccions sinceres que de les igno-
ràncies volgudes. No se si aquest argu-
ment es gaire convincent però voldria 
pensar que això els fa més excusables.
Lamento que avui em domini una certa 
tristesa i impotència. La visió d’un ani-
mal mort, atropellat, m’ha trasbalsat 
més del desitjable. De fet també em 

É
I la defensa dels animals?

om a Llicenciat en Cièn-
cies de l’Activitat Física 
i de l’Esport-Maestria 
d’Atletisme, com a exat-
leta durant la meva jo-

ventut i també com a persona durant 
molts anys vinculada professionalment 
al món de l’esport, puc afirmar amb ro-
tunditat que l’esport al nostre país , ha 
tingut una evolució positiva i considera-
ble en els darrers 25 anys, si prenem com 
a referència els Jocs Olímpics del 1992.
Millors instal·lacions esportives, més i 
millor docència de l’assignatura d’Edu-
cació Física a les escoles, augment de 
l’estructura i dels recursos econòmics 
de les Federacions Esportives, evolu-
ció del patrocini esportiu, espectacu-
lar creixement de la pràctica esporti-
va per part de la població, etc.
Les dades de l’Observatori Català 
de l’Esport són molt extenses i al-
hora contundents.
Així com les diferents administracions 
han posat les bases perquè aquesta evo-
lució hagi estat positiva, en molts es-
ports com ara l’atletisme , l’èxit es basa 
en els líders imprescindibles. 
Aquests líders imprescindibles i en la 
meva opinió son els entrenadors de 
base dels clubs catalans. 
Sense ells, la realitat i els èxits esportius 
que ara ens envolten seria impensable.
Al Vallès tenim un gran exemple. 
Entrenadors com en Ramon Montllor, 
que gràcies a la seva dedicació altruista, 
metòdica, i entusiasta fan que l’esport 
d’aquest país tiri endavant. 
Els seu lideratge va fer possible que amb 
la complicitat de polítics i amb l’impuls 
dels seus conciutadans, que el van recol-
zar, crear una escola d’atletisme exem-
plar a Castellar del Vallès. Va aconseguir 
amb la seva empenta, la construcció de 
les pistes d’atletisme actuals.

Els lideratges imprescindibles 
de l’atletisme català

C

 Dani Pérez*

l passat divendres dia 2 
de juny, vam tenir la opor-
tunitat d’agrair a tots els 
i les joves del nostre mu-

nicipi que han participat als diferents 
projectes que hem desenvolupat aquest 
any des de la Regidoria de Joventut.
Pensem que és imprescindible i neces-
sària la implicació juvenil en el desen-
volupament de les polítiques de joven-
tut, per aquest motiu hem dissenyat 
diverses propostes de diferents àm-
bits en els que els joves participen de 
forma activa tant en la definició com 
en el desenvolupament dels projectes.
Els projectes que s’han desenvolupat 
tenen a veure amb participació ciutada-
na, iniciació al periodisme i la generació 
de propostes culturals i de lleure dintre 
dels centres de secundària, entre altres.
Per altra banda, la participació juve-
nil també s’ha materialitzat en la col-
laboració amb entitats  del municipi, 
la promoció d’activitats de prevenció i 
sensibilització en temes com la violèn-

E
Gràcies! Taulacció, L’Actual 
jove, Fòrum Jove i PLJ

Actualment , el podeu trobar a les pis-
tes de la Joventut Atlètica de Sabadell. 
Son la seva segona casa.
Per les seves mans han passat un nom-
bre altíssim d’atletes. Persones que sem-
pre el recorden, perquè han compartit 
amb ell la seva formació com esportis-
tes i com a persones.
Carme Valero, Xavi Ballester, Toni 
Creus, son noms units a l’atletisme 
i a Castellar.
En Ramon ha entrenat de tot. Atletes 
excepcionals i altres de no tant nivell.
Però en la seva filosofia, ell creu en 
que el mèrit de l’atleta i de cada en-
trenador es la millora individual. La 
qüestió és esgarrapar segons al cro-
nòmetre, independentment que les 
teves condicions esportives de par-
tida siguin millors o pitjors.
I això ,només ho fan els entrenadors de 
base. La seva tasca no té preu.
La majoria de vegades aquests entre-

nadors com en Ramon, no tenen el re-
coneixement que es mereixen . 
Fa més de 20 anys que entrenadors del 
prestigi de Gregorio Rojo, Manuel Pas-
cua Piqueras o Jaime Enciso, em parla-
ven molt i molt bé de les tècniques d’en-
trenament d’un tal Ramon Montllor. Ells 
com a entrenadors van ser reconeguts 
perquè van escollir el camí d’entrenar 
als atletes d’elit. En Ramon, no. 
En Ramon estava a l’esport de base. 
En Ramon segueix a l’esport de base.
Un entrenador gallec com Angel Bulla-
go, publicava fa uns dies un article molt 
interessant a la web foroatletismo.com
Cito textual alguns fragments del 
seu article.
“Ignacio Fontes, Adrián Ben, Miguel 
González, Jordi Torrents, Lucía Rodrí-
guez o Celia Antón en el medio fondo y 
fondo son algunos de los nombres pro-
pios que se han ganado, con trabajo y 
sacrificio, el derecho a ser reconocidos 

como los dignos sucesores de los gran-
des especialistas de este bello deporte. 
[...]  Cuando el joven atleta llega a la cima 
o destaca, nadie se acuerda de sus en-
trenadores de base. El mérito se va para 
los que tienen en la actualidad. Da igual 
que lleven entrenando con ellos cinco 
meses, el mérito siempre recae en sus 
hombros y así se encarga la prensa de 
hacérselo saber a los aficionados. [...]
Todos ellos están en grandes manos, 
con grandes profesionales de este de-
porte, técnicos con muchos años de ex-
periencia, sobre todo en alto rendimi-
ento. Han llevado a atletas a grandes 
marcas, a récords, a grandes campe-
onatos y hasta a los Juegos Olímpicos. 
Pero para que un atleta llegue hasta 
ellos, la labor del técnico de base es 
necesaria. Sin trabajo de base, sin for-
mación, no hay alto rendimiento. [...]
¿Cuánto se escribió en medios y redes 
sobre el hecho de que Jordi Torrents 

comenzara a trabajar en el grupo de 
Jama Aden? Nadie se aventuró a men-
cionar ni una sola vez a Ramón Montllor, 
el entrenador que se encargó de llevar 
a Jordi al quinto puesto en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud de Nanjing. 
Ahora, tras esa etapa, Jordi entrena 
bajo las órdenes de María Carbo.”
Gracies Angel. Es pot dir més alt, però 
no més clar.
Quan arribo a les pistes i el saludo, 
faig un gest amb el cap. Per mi, és una 
mena de reverència. Es la meva ma-
nera de demostrar-li el meu apreci i 
el meu reconeixement.
L’esport català té un deute. Molts at-
letes també. Que no se n’oblidin. Una, 
cent, mil vegades gràcies als entrena-
dors de base. Es el mínim que demanen. 
Perquè s’ho mereixen. Perquè s’ho han 
guanyat. Ells i només ells són els verita-
bles líders imprescindibles. A tots ells i a 
tu Ramon en particular. Moltes gràcies.

cia masclista i la prevenció del bullying, 
així com la participació activa en la de-
finició de projectes com el Pla Local de 
Joventut o el Pla Estratègic.
Enguany, han estat més de 60 joves els 
que han participat en tot el conjunt de 
projectes que hem impulsat des de la 
Regidoria de Joventut i volem agrair 
la vostra participació, implicació, i de-
dicació. Som conscients que han estat 
moltes reunions, i molt temps invertit 
en les vostres activitats i que, en oca-
sions, només es valora el resultat i no 
el procés que heu fet.
Us encoratgem a seguir endavant, i que 
no defalliu. En aquests temps difícils en 
els que vivim, en els que la crisi econò-
mica encara està present, en els que els 
joves patim de forma intensificada i in-
discriminada els ajustos i les retallades 
o la pujada de taxes universitàries, és 
necessari un temps per compartir, una 
aturada per relacionar-se i un moment 
per veure en positiu totes les oportuni-
tats que tenim al nostre entorn. 
Podeu comptar amb l’Ajuntament per 
tot el que necessiteu, com sempre, i nos-
altres esperem comptar amb vosaltres 
per continuar fent de Castellar un poble 
més atractiu per als joves.
*Regidor de Joventut

passa quan veig imatges de persones 
que han perdut la vida creuant un mar 
petit però immens per ells. Tragèdies 
difícils d’assumir quan pretendre tra-
vessar equival a traspassar.
Com deia, la visió d’un gos mort per 
atropellament, m’ha impactat decisi-
vament. Dedueixo pel costellam evi-
dent i altres símptomes que és un gos 
abandonat. Queda sol en mig d’un as-
falt ingrat i calent, sobre una sang es-
campada que ha fugit potser cansa-
da de tant patiment.  La visió d’un cos 
prim, desgarbat i desatès, que anun-
ciaven una mort més lenta, sense cap 
veu que el planyi és esborronadora. 
Uns ulls més esbatanats que oberts 
semblen no entendre el trànsit inno-
cent d’un cadell estimat i volgut a un 
gos repudiat i ignorat. Aquells matei-
xos ulls que havien mostrat afecte i fi-
delitat, ara romanen tancats potser 
per no voler entendre una resposta 
tan injusta i incomprensible.
El capteniment m’ha portat impeca-
blement al Ple del 30 de maig on és 
va tractar, en una moció, la defensa 
dels animals a Castellar. Ningú pot 
acusar al grup de govern de tenir 
la culpa de massa casos d’animals 
maltractats però si no actua decidi-

dament amb denuncies, investiga-
cions, requeriments o sancions as-
sumeix la responsabilitat parcial en 
l’aparició de nous casos. Només les 
campanyes informatives i les sanci-
ons dissuasòries justificades poden 
ajudar a combatre eficaçment el mal-
tracta animal.
Estic segur que aquest animal mort 
ha perdonat al seu propietari el seu 
cruel tracta.  I aquest propietari no 
es sentirà culpable de la mort del seu 
gos ja que deu considerar tenir el dret 
d’infringir patiment als animals sense 
cap altre argument que el de predo-
mini d’espècie. És la mateixa cultura 
social que alguns arrosseguen quan 
consideren que un animal abandonat 
és un problema i no pas un ésser viu 
amb patiment, indefens i amb poques 
possibilitats de sobreviure. 
Confesso sentir-me més a prop d’un 
animal fidel i maltractat que d’un 
humà sense escrúpols i mal trac-
tador. No puc conciliar-me amb qui 
emet sentències injustes i espera cle-
mència corporativa. 
Exigir responsabilitats no és una 
qüestió de venjança. És, simplement, 
una qüestió de justícia i ètica moral.
*Regidor d’ERC

La resposta a aquestes preguntes 
en tres paraules; incongruència, 
incoherència i incompliment dels 
Acords del Ple de Castellar per part 
del nostre alcalde.

ve de la pàgina 10
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gastronomia

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 10 
de juny, pl. del 28 d’Abril.

Properes setmanes:

Ds. 17 de juny, pl. Calissó
Ds. 24 de juny, pl. Mas romeu 
(c. virreina)
Ds. 1 de juliol, c. Santa rosa 
(Aire-Sol D)

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

Dies: del 12 al 16 de juny
Horari: de 17 a 19.30 h

A més del joc lliure, durant tota 
la setmana farem bombolles de 
sabó. Dimecres 14, també per a 
famílies, inclosos infants menors de 
3 anys. el mateix dia el grup de grans 
de farem jocs d’aigua en una plaça.

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 
(apartat de tràmits)

Darrer dia per sol·licitar ajuts 
econòmics per als Casals 
d’Estiu, adreçats a unitats 
familiars en situació de necessitat 
socioeconòmica amb infants 
empadronats a Castellar que 
s’inscriguin als casals de vacances 
del municipi. els formularis de les 
sol·licituds estan disponibles al web 
municipal i es poden presentar als 
Serveis Socials (espai tolrà), de 
9.30 a 14 h, un cop formalitzada la 
preinscripció al Casal.

AJUTS ECONòMICS 
CASALS D’ESTIU 

+ INFO:
www.castellarvalles.cat 

Us recordem que fins al 15 d’octubre 
queda totalment prohibit realitzar les 
activitats amb risc d’incendi forestal 
que la normativa sectorial recull 
(cremes, barbacoes, pirotècnia, 
soldadures, etc.).

Amb tot, en alguns casos (feines 
forestals, tasques agrícoles, focs 
d’esbarjo) es pot sol·licitar una 
autorització extraordinària, amb 20 
dies d’antelació.

AVíS ACTIVITATS RISC 
D’INCENDI FORESTAL

Llardons de km 0

Dies enrere, ens van convidar a dinar 
a Sant Feliu i els amfitrions van treu-
re per picar les típiques patates xips, 
formatge... i llardons i morrets fregits. 
Em va sorprendre, perquè no és habi-
tual: segurament molta gent en com-
pra i en menja, però entre que no sem-
pre surten bons i que no formen part 
d’una dieta ultrasaludable, no en solem 
oferir a les visites.
A mi m’agraden: soc dels que pensen 
que les coses bones engreixen o són 
pecat, però que una vida sense pecar 
pot ser molt santa i sana, però és mor-
talment avorrida. De fet, milito en el 
grup dels pecadors moderats, con-
vençuts que hi ha un entremig entre 
la castedat i l’orgia.
Els morrets i llardons resulta que eren 
d’una empresa castellarenca ubicada 
al polígon Can Carner. Potser ja la co-
neixeu, però el Menjador no en tenia 
notícia, es diu Lainurvi.
Empès per la inqüestionable vocació 
de servei d’aquesta secció, i conven-
çut que són molts els pecadors que, 
de tant en tant, es permeten un vici 
com els llardons o els morrets, vaig vi-
sitar les instal·lacions de Lainurvi, se-
guint la invitació que fan al seu web, i 
que recomano.
Ens va rebre una de les propietàries, 

la Núria Vila, que amb la seva germa-
na Laia van fundar l’empresa i la van 
batejar amb l’acrònim dels seus noms 
ara fa deu anys, el 2007.
Les dues emprenedores castellarenques 
vénen de família carnissera i van creu-
re que podia ser negoci fer llardons, un 
producte típic del nostre país que mol-
tes xarcuteries es fan a casa i, per tant, 
no té una tradició industrial de qualitat.
Aquest va ser el primer producte de 
Lainurvi, el llardó, a més del llard, que 
són inseparables, ja que el llardó no és 
més que cansalada de porc, sense pell, 
cuinada amb el seu propi greix. Un cop 
desfet tot el greix, el llardó restant el 
premsen amb forma de pa per extreu-
re’n el màxim de llard i deixar-lo ben sec 
i cruixent, i després l’envasen al buit.
El llard també el comercialitzen per 
cuinar, tot i que el seu ús a les cases ha 
caigut molt, i la major part acaba en 
una fàbrica de pinsos.
Els morrets fregits els fan amb una 
fórmula i un procés propis, que dura 
una setmana, des que entra la careta 
del porc, es neteja, es macera en sal i 
pebre, es fregeix a trossos en llard, es 
deixen reposar i finalment es tornen 
a fregir breument per fer-los ‘explo-
tar’ i donar-los una textura inflada i 
molt cruixent, gens embafadora, que 
els fa addictius.
Més recentment van començar a ela-
borar també cotnes amb la pell de la 

el 
Menjador

Aneu-hi: els pecadors, esporàdics
o desfermats

Lainurvi, llardons 
artesans

Fugiu-ne: els seguidors de 
la fe healthy

C.terra Alta, 2-4. Pol. ind. Cal Carner
tel. 93 715 45 47
www.lainurvi.com

que és molt popular el morro.
L’objectiu és estabilitzar la producció 
de llardons, que té dos pics de deman-
da al voltant del Dijous Gras i ara que 
s’acosta Sant Joan, per fer les populars 
coques, i anar ampliant la distribució 
de cotnes i morrets per fer el vermut, 
per això comencen a envasar-los en 
bosses individuals tipus snack.
Una empresa curiosa, integrada per vuit 
persones (set d’elles dones, repeteixen 
amb orgull), que elabora uns productes 
humils però de la màxima qualitat en 
el seu segment i que cal tenir en comp-
te, ara que s’acosta Sant Joan, si volem 
fer coques de llardons de quilòmetre 0.

cansalada, un producte també total-
ment natural, tot ho envasen sense cap 
conservant. En total, processen cada 
dia 1.500 quilos de producte primera.
Darrerament també fan galtes, peus i 
costelles de porc confitats amb llard i 
acabats amb herbes, pebre i vi de l’Em-
pordà, respectivament, envasats al buit 
a punt per escalfar i consumir.
Els productes d’aquesta casa, que es 
poden trobar a diverses botigues de 
Castellar, es distribueixen per tot Ca-
talunya, especialment a pastisseries, 
bars i restaurants. A poc a poc comen-
cen a vendre’s a diverses regions espa-
nyoles, on no coneixen el llardó però sí 

 Manel Bonafacia

**L’Actual visita els establiments 

sense avisar, de forma anònima, i 

paga totes les consumicions
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Oriol Alcaraz guanya a Sant 
Julià de Vilatorta

Després d’aconseguir la victòria 
a Andorra i ser finalista de la Kids 
Cup, el ciclista Oriol Alcaraz va im-
posar-se aquest cap de setmana a 

la cursa en carretera de Sant julià 
de vilatorta (Osona), després d’es-
capar-se a cinc voltes pel final i gua-
nyar a l’esprint al seu perseguidor, 
completant un total de 16 voltes al 
circuit de 1,3 km, amb una gran di-
ficultat tècnica i molt revirat.

Fina García, campiona de
Catalunya de bitlles

Fina garcía del Club Bitlles Colobrers 
es va proclamar campiona de Cata-
lunya individual de bitlles catalanes a 
la final disputada a  Palamós.

Després de disputar tres finals con-
secutives, garcía es va imposar a la 
final per 79 punts i 7 bitlles. el seu 
company de club, Xavi romance, va 
acabar 6è amb una gran actuació a 
la final, aconseguint la màxima pun-
tuació a la segona partida.

El Pepín Valls ha de ser un fortí!

David López controla acrobàticament una pilota a la banda dreta, davant de la presència d’un rival. || A.SAN ANDréS

Tot queda per decidir al partit de tornada 
al Pepín Valls en l’eliminatòria entre el CEF 
Bosc de Tosca i la UE Castellar, després de 
l’empat a zero en l’anada. Els de Juan An-
tonio Roldán van tenir ocasions per avan-
çar-se però no van poder aconseguir renda 
pel partit de casa. Dissabte 10 de juny a les 
19:00 h (entrada gratuita), l’equip necessi-
tarà el suport de tota la vila per assolir el 
buscat ascens.  El partit serà retransmès 
per Ràdio Castellar (90.1 FM).

Amb l’ambient de les grans ocasions, 
la UE Castellar viatjava a Les Preses amb 
la intenció d’aconseguir un bon resultat 
pel partit de tornada. L’equip va gaudir del 
suport de més d’un centenar de persones, 
que van viatjar en autocar i cotxes privats 
des de Castellar.

Els castellarencs sortien amb l’onze 
de gala, sobre la impecable gespa del muni-
cipal del Bosc de Tosca, una superfície que 
a l’inici del partit podia presentar-se hostil 
pels de Roldán, acostumats a jugar sobre 
superfície artificial.

L’equip visitant saltava al terreny de 
joc amb molt nerviosisme, una situació que 
també patien els locals. Cap equip volia ar-
riscar més del necessari, sent conscients 
dels 180 minuts que dura l’eliminatòria.

Era l’equip de Carles Danés qui colpe-
java primer i al minut dos donava el primer 
ensurt, però eren Jairo Díaz i David López 

  Albert San Andrés

els que s’acostaven amb cinc ocasions clares 
a la primera part, per dos del rival.

La segona part era la del Castellar. 
L’equip de Roldán sortia a manar al camp, 
portant la iniciativa del joc i obrint el camp. 
Després d’una continguda primera meitat, 
els blanc-i-vermells entenien la importància 
d’aconseguir un gol per decantar la balan-
ça al partit de tornada i es llançaven sense 
complexos a l’atac.

La UE Castellar s’animava i seguia 
buscant la porteria rival, tot i que la con-
sistent defensa local evitava la penetració 
del contrari. El Bosc de Tosca però, també 
arribava en diverses ocasions a la porteria 
d’Ollé, tot i que la defensa menys golejada 
del grup 4 no va donar cap mena d’opció, ar-
ribant al final dels primers 90 minuts sense 
l’estrena del marcador a cap de les bandes.

“Durant la primera part ens hem 
tantejat, però hem gaudit de tres ocasi-
ons clares per una d’ells. Hem intentat 
portar la iniciativa i sortir jugant, per 
ser una mica més superiors, però ells 
són un molt bon equip i molt sòlids a 
totes les línies, per això hem pogut gau-
dir d’un bon partit de futbol” va explicar 
a L’Actual Juan Antonio Roldán. “La llàs-
tima ha estat no poder anotar un gol, 
que sempre et dona més per la tornada, 
però hem mantingut la porteria a zero. 
Ens ha faltat encert a porteria, però l’ac-
titud dels jugadors ha estat encomiable. 
S’han deixat la vida al camp i cal felici-
tar-los per l’esforç”, va afegir el tècnic.

El partit de tornada d’aquest dissab-
te a les 19:00 h al Pepín Valls serà on es de-
cideixi tot: “serà difícil, ja que són un bon 
equip. Els petits detalls decantaran la ba-
lança i si tenim aquest encert, ho podem 
aconseguir. Juguem a casa i avui amb la 
gespa natural ells estaven més acostu-
mats, tot i que tampoc s’ha vist una gran 
diferència. Serà un partit competitiu i 
molt igualat”.

El tècnic local, Carles Danés, va expli-

la uE Castellar es juga 
l’ascens a Primera 
Catalana en el partit 
definitiu, davant de 
l’afició, aquest dissabte

car a aquest mitjà que “ha estat un par-
tit molt maco. Els que s’han apropat al 
camp han pogut veure un ‘match’ dis-
putat, igualat i en el que nosaltres hem 
estat una mica millor amb joc ofensiu i 
amb pilota i el Castellar ha estat molt 
bé defensivament, aconseguint mante-
nir la porteria a zero. Queda tot obert i 
anirem a Castellar a emportar-nos l’eli-
minatòria”.

“La il·lusió de jugar al nostre camp 
amb tant públic, sense estar acostumats, 
evidentment fa tenir nervis. La segona 
part ha estat més oberta, però hauríem 
d’haver afinat més. El camp del Caste-

llar és una mica més gran i de gespa ar-
tificial i ens haurem d’adaptar. A més 
tindran la seva afecció i haurem de dis-
putar molt el partit” va afegir.

La tornada al Pepín Valls serà el mo-
ment de dirimir quin dels dos contrincants 
aconsegueix l’ascens a Primera Catalana, 
després d’una temporada on la UE Castellar 
ha lluitat de valent per fer-se amb l’objectiu.

El club castellarenc no aconsegueix 
l’ascens en fase de promoció des de la 92-
93, on va golejar a la tornada per 4-1 al 
Torrefarrera amb Blas Ortega a la ban-
queta. L’últim ascens directe a Preferent 
data de la 98-99. 

Escolta la 
retransmissió 
del partit per  

Ràdio Castellar

FM

90.1
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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

esports

Després de certificar el descens a 
Primera Catalana, el CB Castellar 
ja planifica la pròxima temporada 
i dijous passat, el club va presentar 
al que serà el nou tècnic del primer 

raúl jodra, nou tècnic del 
Club bàsquet Castellar 
El club presenta 
el tècnic per a la 
propera temporada 

equip. Raúl Jodra serà l’entrenador 
per la temporada 2017-2018 i que 
substituirà Carles Company, durant 
les últimes dues temporades l’encar-
regat de dirigir el sènior A del club.

Poc després que l’actual tècnic 
castellarenc, Carles Company, anunci-
és la seva marxa de la banqueta, Jodra 
era presentat per la junta directiva a 
les oficines del club, encara amb la 
incertesa de saber oficialment on ju-
garà l’equip la pròxima temporada.

Jodra, format com entrenador al 
bàsquet formatiu de L’Hospitalet, ha 
passat per les banquetes del Tecla Sala, 

BàSQUET | Cb CAstEllAr

AESE i CB L’Hospitalet en catego-
ries de base, mentre que ho va fer 
com entrenador principal a l’Alme-
da de Cornellà a Primera Catalana 
i com a ajudant al CB L’Hospitalet 
i CB Castelldefels a EBA. En l’úl-
tima temporada, Jodra ha ocupat 
la banqueta del CB Santfeliuenc 
com assistent de Boris Balibrea.

D’altra banda, el passat dis-
sabte al matí va celebrar-se la 25a 
edició de la Festa de les Escoles 
del bàsquet - Memorial Joan Ro-
cavert al pavelló Puigverd, amb 
un excel·lent ambient.  

Raúl Jodra, el dia de la presentació, a les oficines del CB Castellar. || CB CASteLLAr

Max Sánchez va aconseguir una nova 4a posició a la cursa de dissabte al Cir-
cuit d’Alcarràs, perdent el podi a l’última volta, de la mateixa manera que va 
passar a Montmeló. En la cursa de diumenge va tenir menys sort i després de 
caure al warm-up, ho tornava a fer en cursa marcant el seu primer zero.  || A.S.A.

El biker castellarenc Alan Rovira, 
líder de la Copa Catalana de Bike-
trial, va aconseguir pujar a l’esglaó 
més baix del podi a la tercera cita 
puntuable de la temporada, emmar-
cada dins de la prestigiosa Sea Otter 
Europe disputada a Girona.

Amb una primera volta per 
oblidar on va marcar 17 peus i dos 
fiascos i amb només cinc a la sego-
na, aconseguia millorar per quedar 
segon a només tres peus del pilot 
aragonés de 31 anys, Víctor Hugo 
Freire. Jan Herráiz (a la foto, aju-
dat per Rovira) va aconseguir una 
meritòria 10a posició en categoria 
infantil.  || A.S.A.

MOTOR | C. EsPAnYA VEloCitAt

BIKE TRIAL | C. CAtAlAnA

Quarta posició i caiguda per Sánchez al CEV

Alan Rovira, segon 
a la Copa Catalana

  Albert San Andrés

Catalina Pastor,  va passar per l’escola d’Adults, ara és tècnica Superior d’Animació Sociocultural

Escola Municipal d’Adults
C. dels Pedrissos, 9, Local
t. 93 714 83 55
A/e escoladults@castellarvalles.cat

Del 15 al 30 de juny. De dl. a dv. de 9.30 a 12.30 h i de 18.30 a 21 h
Si queden places lliures, es tornarà a obrir el període d’inscripció la primera quinzena de setem-

bre

Escola 
municipal 
d’Adults
Formació bàsica, formació
laboral i tallers per al lleure i la 
cultura per a adults
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Període d’inscripció curs 2017-2018

“L’Escola d’Adults em va donar la confiança i la 
seguretat per creure en mi mateixa i saber que 

podria arribar on em proposés”
Catalina, 55 anys



DEL 9 AL 15 DE juny DE 2017 15

esportshoquei

Un empat contra una treballadora UE La 
Garriga ha donat el bitllet per la segona i 
última fase de la promoció de descens als 
homes de Fidel Truyols. L’HC Castellar ha 
empatat a tres després de remuntar un 3-1 
desfavorable i fa valer la victòria de diven-
dres (3-2) per seguir endavant i evitar la 
caiguda a Segona Catalana.

En el primer enfrontament, els caste-
llarencs van superar per 3-2 a l’equip blau 
després d’un disputat partit, on Gerard 
Tantinyà va avançar als seus amb dos gols 
(minut 6 i 7). Sergio Ruiz aturava un penal 
al 16’, però no podia evitar l’empat a la con-
tra a tres pel final de la primera part. Tan-
tinyà fallava un penal a 17 segons del final.

A la segona, Tantinyà gaudia d’una 
nova ocasió a pilota aturada al sis, però 
també l’errava. Poc després, Oriol Comas 
veia una blava, moment que aprofitava el 
rival per empatar després del refús de Ruiz 
de la directa.

A 10 pel final, Guillem Plans treia la 
casta i capgirava el marcador. Eren els mi-
llors minuts de l’equip local i La Garriga 
només podia aprofitar les contres per sor-
tir de la pressió castellarenca.

El marcador ja no es movia fins al final 
i tot queda per decidir al partit d’aquesta 
tarda al Vallès Oriental.

“Són partits molt defensius i qual-
sevol errada penalitza. L’equip ha estat 
bé tot i les baixes, hem estat superiors. 
Tot i que crec que el marcador més just 
hauria estat un 5-2. Al final l’has de ficar 
i si no ho fas passa això. Penso que treba-
llant així podem superar l’eliminatòria. 

l’HC Castellar passa ronda 
i s’enfrontarà al martinenc 
per la permanència

Els jugadors de l’HC Castellar celebren amb l’afició haver superat la ronda de la promoció de descens. || A. SAN ANDréS

Patirem, ja que són un bon equip i aniran 
a totes” va explicar a l’acabar el tècnic Fidel 
Truyols, que també va demanar l’ajuda de 
l’afició castellarenca: “esperem que tots 
els que ens han ajudat al primer partit 
ho facin al segon. Els trobarem a faltar 
sinó venen perquè són un sisè jugador 
molt important per a nosaltres”. Una 
ajuda que dos dies després es feia efectiva.

Al segon partit, sense Jordi Vegas a 
l’equip -tampoc va participar en l’anada- els 
de Truyols feien front al fort aiguat per ar-
ribar que queia instants abans de comen-
çar. Ja a la pista, els primers minuts es con-
vertien en un tempteig de forces entre els 
dos contrincants on el Castellar portava la 
batuta del joc.

Però eren els locals qui colpejaven 
primer, quan a 12 minuts pel descans, ano-
taven el primer gol. Gerard Tantinyà tor-
nava a ser el golejador del seu equip i treia 
suc d’una contra al minut 20, quatre abans 
que els blaus enviessin una pilota al pal. 
Amb l’empat a un s’arribava a la mitja part.

A la represa, amb només 25 minuts 
pel davant, els granes intentaven arriscar 
el mínim possible, ja que la igualada els ser-
via per tirar endavant. Però els del Vallès 
Oriental no donaven el braç a tòrcer, ras-
cant un penal al cap de cinc minuts. El xut 
era aturat per Sergio Ruiz, però el refús era 
aprofitat pel mateix rematador per desfer 
l’empat. El 2-1 encara seguia sent bo per 
classificar-se.

Els nervis però, arribaven a 12 del final, 
quan l’equip blau aconseguia eixamplar les 
diferències amb el tercer gol. Els molts se-
guidors castellarencs a la grada emmudi-
en, ja que l’equip passava a necessitar dos 
gols més per a no patir l’eliminació.

  Albert San Andrés

separen l’HC 
Castellar 

d’aconseguir la 
permanència 

a Primera 
Catalana

PARTITS

2
Però l’equip, que seguia manant al 

terratzo, no abaixava els braços, tot i que 
Tantinyà fallava una directa. Era el mateix 
jugador qui reduïa distàncies, encara amb 
set minuts pel davant, fent esclatar d’ànims 
una grada que semblava més la del Dani Pe-
drosa, que no la del Can Violí de La Garriga.

El 3-2 empatava l’eliminatòria i l’equip 
local demanava temps mort per planificar 
els set minuts finals. Els castellarencs se-
guien portant el ritme del joc i no desisti-
en en passar l’eliminatòria, fins que Marcel 
Montllor robava una pilota al centre de la 
pista i tot sol s’apropava a la porteria rival 
per empatar el partit i desfermar el deliri 
grana. Amb només tres minuts pel davant, 
l’equip de Truyols només havia d’aguan-
tar el resultat per passar a segona ronda.

Al terme dels 50 minuts, el Castellar 
aconseguia l’objectiu i jugarà la següent 
ronda de la promoció contra un equip en-
cara per determinar.

“Teníem una baixa important, però 
els que hi eren s’han deixat la pell per 
aconseguir passar merescudament l’eli-
minatòria. Tret dels cinc minuts de la se-
gona part que hem badat i ells han mar-
cat, durant la resta hem estat superiors, 
obtenint una justa recompensa dels dos 
partits” ha explicat Truyols després del 
partit. “Era una eliminatòria molt justa i 
qualsevol detall podia decantar-la d’una 
banda o d’un altre. Per sort ha caigut de 
banda nostra i ara ja estem a la meitat del 
patiment” va afegir amb respecte la sego-
na eliminatòria, que no creu que sigui “gens 
fàcil” tot i enfrontar-se a un dels equips 
classificats de Segona Catalana.

El pròxim rival del Castellar serà el FC 
Martinenc de Segona Catalana, un equip 
que va aconseguir la segona posició al grup 
D, a 20 punts de distància de l’invicte FC 
Barcelona Lassa. L’anada serà dissabte i 
la tornada, diumenge al Dani Pedrosa. 
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VINE I 
GUANYA 
AL MERCAT

SORTEIG 
22 JUNY 

A LES 19 h

Compra al Mercat
i participa al 

sorteig de 200€
 en vals

de compra!

Te’n vas de vacances? 
Utilitza el servei de comunicació d’absències

Si seràs fora de casa 
durant més d’una setmana, 
adreça’t a la Policia Local 
(c. de Sant Llorenç, 7, de 
dilluns a diumenge de 8 a 21 h) 
i omple un senzill formulari.

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

esports atletisme

L’atleta del FC Barcelona, Jordi Tor-
rents, va proclamar-se campió de Ca-
talunya en una nova demostració de 
força atlètica a les proves dels 800 i 
1500 metres del Campionat de Cata-
lunya de Lloret de Mar, just després 
de quedar tercer als 5000 de l’IFAM 
d’Oordegem (Bèlgica).

El fondista castellarenc va 

jordi torrents, campió de Catalunya de 800 i 1.500 metres

l’atleta del fC 
barcelona rep dos 
ors als Campionats 
de Catalunya

aconseguir fa dues setmanes una 
excel·lent actuació als 5000 metres 
de l’International Flanders Athletics 
Meetic d’Oordegem, on va acabar en 
tercera posició (13:55,59), pel darre-
re de l’alemany Sebastian Hendel 
(13:55,08) i del guanyador, el francès 
Nicolas Witz (13:52,74). Torrents va 
patir una petita odissea en aquesta 
competició, on va haver de córrer 
45 minuts més tard de fer l’escal-
fament, havent de tirar del grup a 
partir dels 2000 metres, sense cap 
ajuda. Amb la marca aconseguida, 
Torrents va fer la mínima pel Cam-
pionat d’Europa sub-23.

Aquesta prova li va servir d’es-
calfament per la posterior partici-
pació en els Campionats de Catalu-
nya, on el blaugrana va disputar les 
proves dels 800 i els 1500 metres.

ATLETISME | C. CAtAlunYA

En la prova curta, el de Caste-
llar va imposar-se (1:54,85) a l’esprint 
per la mínima, pel davant de Miquel 
Domènec (1:54,86) del CA Gavà i de 
Luís Grima (1:56,24) del CA Barberà.

Als 1500 metres (3:56,29) s’em-
portava la victòria pel davant del 
seu company d’equip, Alexis Rodrí-
guez (3:56,94) i d’Abdelmounim El 
Joukh (3:58,10) del Lleida UA, de-
mostrant la completa recuperació 
de la lesió i posteriors molèsties 
que el van mantenir fora de les pis-
tes durant 11 mesos.

El corredor del FC Barcelona 
ja entrena per preparar la seva par-
ticipació a la pròxima cita atlètica 
del ‘XIII Meeting Iberoamericano 
de Atletismo’, que es disputarà a 
l’Estadio Iberoamericano de Hu-
elva el 14 de juny.  || A. SAN ANDréS

Aquest cap de setmana, Lloret de Mar 
va ser la seu de les finals del Campionat 
de Catalunya juvenil, junior i prome-
sa d’atletisme, on l’atleta castellarenca 
Laura Hernández (5,33 m) va aconse-
guir la medalla de bronze en salt de llar-
gada en la categoria junior.

Hernández (de verd a la foto) va 
quedar-se a només tres centímetres de 
la plata, aconseguida per Alícia Vázquez 
(CA Tarragona) i a 13 de l’atleta guanya-
dora, Laura Perpinyà (AA Catalunya).

Laura Hernández, 
bronze en salt 
de llargada

A banda de la medalla, l’atleta del 
Club Atlètic Castellar va quedar-se molt 
a prop de la mínima pels campionats es-
tatals, aconseguint el millor salt de llar-
gada fet per una atleta castellarenca a 
la història, segons fonts del mateix club.

En categoria juvenil, Marc Garri-
ga (9:53,04) es quedava a les portes del 
podi en els 3000 metres, en una catego-
ria on el rècord de Catalunya vigent en-
cara està de la mà del castellarenc Jordi 
Torrents (8:09,99). Roger Torras (3,65) 
era setè en perxa

En promesa, Guillem Arderius 
(13,75) era quart en triple salt, pel darrere 
del guanyador Víctor Del Río (AA Pala-
mós), Darío Sirerol (CA Igualada) i Fer-
ran Urquía (ISS L’Hospitalet). Arderius 
però va aconseguir igualar la seva millor 

marca personal. L’Alba Reig (1:18,31) fi-
nalitzava en sisena posició als 400 me-
tres tanques.

Al campionat es van batre fins a set 
rècords, aconseguint diverses mínimes 
pels campionats europeus.

D’altra banda, Castellar del Vallès 
serà aquest diumenge la seu de les finals 
del mateix campionat en categoria ben-
jamí, on Ivet Ortuño serà l’única espe-
rança atlètica que representi la Vila en 
aquesta competició.

Amb l’afluència de clubs d’arreu de 
la geografia catalana, s’espera una gran 
entrada a les pistes d’atletisme de Colo-
brers, com ja es va veure fa dues setma-
nes en les classificatòries prèvies pels 
campionats en les categories benjamí, 
aleví i infantil.  ||  A.SAN ANDréSLaura Hernández, de verd, al podi de Lloret de Mar. || CeDIDA

Torrents liderant la cursa dels 1500, pel davant de Rodríguez || t.tOvAr/F.CAt. AtLetISMe

  Albert San Andrés
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L’ILLA
DEL CENTRE

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 

Canvis de sentit als carrers 

de Lleida i Girona

Del del 5 de juny

Carrer de Girona
Circulació en sentit sud: 

Catalunya - girona - Pedrissos

cultura auditori municipal

Artcàdia programa 2 con-
certs  dissabte a l’Auditori 

L’escola Artcàdia presenta dos con-
certs a l’Auditori aquest dissabte 10: 
a les 12 h, ‘Catacrac planetes, la histò-
ria del zin i la zana’, concert protago-

nitzat per alumnes d’entre 3 i 9 anys. 
i a les 18.30 h, ‘Holístic o els dies de la 
setmana’, un passeig per totes le bran-
ques del coneixement.  Amb aquests 
dos concerts es va tancant el curs de 
l’escola donant pas a l’Artestiu la pro-
posta que omple el centre al juliol.

Recepta de cuscús ràpid, 
avui al Quins Fogons
Aquesta setmana, la Marina Antúnez 
i la Clara Simó, de Quins Fogons, ens 
porten una recepta refrescant i exò-
tica. Una amanida ràpida que és molt 
fàcil d’elaborar i perfecta per un dinar 

complert de plat únic. Inspirada en el 
tabulé, aquesta amanida està elabo-
rada amb cuscús, una pasta fina típi-
ca del nord d’Àfrica. Podeu veure el 
vídeo al Facebook de Quins Fogons, 
a LACtUAL.CAt, al canal de Youtu-
be de L’Actual i a rAC1.cat

L’oferta municipal organitzada per la re-
gidoria de Cultura a l’Auditori Municipal 
ha comptat aquesta temporada 2016-2017 
amb 10.873 espectadors,en les 69 propos-
tes de teatre, música i cinema que s’han 
programat. Aquesta xifra suposa un aug-
ment del 3,5 % d’assistència respecte l’any 
passat, quan la xifra va arribar als 10.503 
espectadors distribuïts en 75 espectacles. 

La mitjana d’espectadors també ha 
augmentat, passant dels 140 assistens per 
espectacle la temporada 2015-2016 als 158 
assistents aquesta temporada 2016-2017. 

Els 11 muntatges de la programa-
ció estable de teatre i música de l’Audi-
tori sumen 1.931 espectadors entre els 
mesos de setembre i abril, una xifra que 
equival als 176  espectadors de mitjana 
per representació. 

Els espectacles de teatre familiar 

bon balanç 
a l’Auditori

  Marina Antúnez que es proposen els diumenges han sumat 
un total de 1.207 espectadors, en un total 
de 7 representacions. Aquesta xifra equi-
val a 172 espectadors de mitjana a cadas-
cuna de les propostes teatrals. L’augment 
global d’espectadors és de 507 respecte 
la temporada 2015-2016. 

Les projeccions de cinema han 
atret 7.735 espectadors, essent aquest art 
el que més espectadors ha atret a l’Au-
ditori aquesta temporada. Hi ha hagut 

una mitjana de 152 espectadors per pel-
lícula, el que suposa un increment de 8 
espectadors per títol projectat respec-
te la temporada 2015-2016.

Les projeccions de cinema dels diu-
menges són les que han atret més espec-
tadors, amb un total de 3.817 persones 
distribuïdes en 25 títols projectats, tres 
dels quals, proposats per l’entitat Club 
Cinema Castellar Vallès. La mitjana d’as-
sistència a les projeccions dels diumen-
ges ha augmentat l’últim any, passant 
de 117 a 143 espectadors per pel·lícula. 

S’han registrat 1.418 espectadors al 
cicle de cinema familiar en un total de 
10 cintes projectades cada diumenge i 
durant el període nadalenc. La Mostra 
de Cinema de Castellar, el BRAM!, ha 
registrat 2.500 espectadors en el total 
de 16 propostes que es van programar. 

20 de les 69 propostes d’aquesta 
temporada superen els 200 especta-
dors. Les 10 primeres, Villaviciosa de al 
lado (2 sessions), amb 327 espectadors; 
La reina de España de la Mostra de Ci-
nema BRAM!, amb 295 espectadors, Les 
princeses també es tiren pets del teatre fa-
miliar, amb 286 espectadors; Frank Si-
natra, 100 anys, amb 279 espectadors; 
Vaiana (cinema familiar), amb 274 es-
pectadors; Un monstre em ve a veure (2 
sessions), amb 274 espectadors; Sigue 
con nosotros amb Berto Romero, amb 
270 espectadors; la pel·lícula La bella y 
la bestia (2 sessions), amb 268 especta-
dors; Els tres porquets es caguen de por, 
espectacle de Samfaina de colors, amb 
259 espectadors, i Ballerina, un film que 
va atraure 249 espectadors. 

Les segueixen, també amb més de 
200 espectadors, els espectacles  Ma-
letes del Quartet Mèlt, amb 243 espec-
tadors; el film La La Land (2 sessions), 
amb 243 espectadors; El bon pare, amb 
232 espectadors; Buscant la Dory, amb 
232 espectadors; Tea Time, amb 224 es-
pectadors; Sully (2 sessions), amb 219 
espectadors; iTime de Peyu, amb 210 es-
pectadors; Lion (2 sessions), amb 207 es-
pectadors; La propera pell, amb 2017 es-
pectadors, i la pel·lícula Bar Bahar, amb 
200 espectadors. 

D’espectadors 
més respecte 
la temporada 

2015-2016

%

3,5

Un moment de l’actuació del Quartet Mèlt el passat 21 d’abril de 2017 a l’Auditori Municipal Miquel Pont. || Q. PASCUAL
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Al passat Ple Municipal, el grup 
d’ERC va exposar a través d’una 
moció la seva voluntat perquè l’Ajun-
tament valori la viabilitat d’incloure 
Castellar del Vallès a la Xarxa Geo-
grafies Literàries 3.0, una xarxa que 
neix a partir d’una “aliança univer-
sitària i que ja ha celebrat quatre 
edicions”, apunta Rafa Homet, por-
taveu republicà. Ell mateix, com a Di-
putat de la Diputació, va participar a 
les darreres  jornades, celebrades a 
Arenys de Munt. “Vaig entendre que 

Aposta per incloure Castellar del Vallès
a la Xarxa Geografies Literàries 3.0

és una filosofia que nosaltres defen-
sem molt, la de posar en valor el pa-
trimoni”, diu Homet. Les Geografi-
es Literàries s’organitzen anualment 
i serveixen per a reflexionar i posar 
en comú diverses experiències sobre 
rutes literàries i patrimonials que hi 
ha escampades arreu del territori.

De moment, en formen part les 
universitats UV, UVIC, UB, URV, UIB 
i UA. “Uns 300 estudiants de lite-
ratura es troben durant un cap de 
setmana per compartir xerrades 
i seguir rutes de l’indret on es tro-
ben”, diu Homet, i afegeix que, a Cas-
tellar del Vallès, tenim un patrimoni 

ERC | ProPostA

que cal revaloritzar: la QRuta Arús - 
que posa en valor un poeta local  - , la 
ruta Tolrà, etc. “La voluntat d’ERC 
és apostar per l’economia de la iden-
titat, aprofitar allò que tenim per 
generar marca de municipi”.

D’altra banda, aquestes troba-
des de Geografies Literàries també 
tenen un vessant lúdic, ja que els es-
tudiants també gaudeixen de sopars, 
estones de lleure, es coneixen, etc.
L’Ajuntament està considerant la 
proposta “i haurà de prendre una 
decisió ferma de si tirar-ho enda-
vant o no, com a màxim, a l’octu-
bre”, segons Homet. 

  Marina Antúnez

ARxIU MUNICIPAL | PortEs obErtEs

Els dies 9 i 10 se celebra el Dia 
Internacional dels Arxius

L’Arxiu Municipal ha programat dues jornades de portes obertes per com-
memorar el Dia Internacional dels Arxius, que se celebra el dia 9.  Diven-
dres, de 17 a 20 hores, i el dissabte 10, de 17 a 12’ hores,  l’Arxiu Municipal 
acollirà la visita de tothom qui ho vulgui amb l’objectiu de donar a conèi-
xer les instal·lacions d’aquest servei. A més, també es facilitarà l’accés 
a diferents documents que es custodien a l’equipament. D’altra banda, 
s’ha previst una exposició de dibuixos de la castellarenca Imma Solà.

El Internacional dels Arxius se celebra des de l’any 2008 amb la volun-
tat de conscienciar la ciutadania sobre la importància d’aquest servei en 
benefici de la gestió documental per al bon govern i el desenvolupament.

L’Arxiu Municipal té una superfície de 400 metres quadrats i es dis-
tribueix en dos àmbits: d’una banda, una sala polivalent amb un punt 
d’atenció al públic i diversos espais de consulta; de l’altra, un espai des-
tinat al dipòsit de la documentació, amb 40 armaris compactes i diver-
ses prestatgeries fixes. En aquest espai es guarda, sobretot, material de 
l’administració municipal, a més de fons particulars. L’Arxiu també dis-
posa d’un espai de treball destinat a la classificació documental.  ||  M. A.

Aquest dissabte, 10 de juny, a Sant 
Cugat es celebra la Trobada Nacional 
de Bastoners de Catalunya i els bas-
toners de Castellar del Vallès hi seran 
presents. En total, es preveu la pre-
sència d’entre 1.500 i 2.000 persones.

L’entitat castellarenca serà re-
presentada per la colla de Grans i de 
Petits, juntament amb els músics i 
mestres. “Serem uns 35 balladors 
d’edats  diverses, des de la més peti-
ta de 5 anys fins al més gran, de 61”, 
apunta Antoni Castillo, president dels 
bastoners de Castellar. . 
Aquest 2017, la Trobada està orga-
nitzada per la Colla de bastoners de 
Sant Cugat del Vallès amb el suport 
de la Coordinadora a de Ball de Bas-
tons de Catalunya. 

Enguany, s’arriba a la 42a edició; 
“la primera va tenir lloc l’any 1976 
a Sant Bartomeu del Grau, amb la 

trobada nacional de 
bastoners a sant Cugat

la cita té lloc aquest 
dissabte i hi participa 
el ball de bastons de 
Castellar del Vallès

   Marina Antúnez

BASTONS | 42 EdiCió

Trobada recent dels Bastoners de Castellar a Castelldefels amb d’altres colles del país. ||CeDIDA

participació de 9 colles”, diu Casti-
llo. A Castellar, l’any 1979, es va orga-
nitzar la quarta Trobada Nacional, 
“un 6 de maig, amb la participació 
de 24 colles i quasi 900 bastoners i 
bastoneres”, afegeix Castillo. 

La selecció de la població de cada 
edició, inicialment, es feia després del 
sopar conjunt, en assemblea, “i sem-
pre hi havia una colla que anunciava 
la intenció d’organitzar la de l’any se-
güent”. Des dels anys 90, l’anunci de la 
organització de la següent trobada es fa 
en les  assembles de la Coordinadora. 

Les Trobades Nacionals tenen 
una organització força definida, simi-
lar en cadascuna d’elles: arribada de 
les colles cap a les 16 hores i, cap a les 
17 h, inici de les cercaviles,. “I després 
de canviar-nos, fem un sopar con-
junt de totes les colles participants 
i, a continuació, ball popular amb 
un grup musical”, afegeix Castillo. 

Aquest cop, hi participen entre 
60 i 70 colles. “Si tenim en compte 
que a Catalunya som més d’un cen-
tenar encara hi ha marge per créi-
xer”. Venen d’arreu, distribuïdes en 
7 territorials, fins i tot, del País Basc i 
País Valencià. “El Ball de Bastons és 
una dansa estesa arreu del món, però 
només al País Basc  i a Catalunya 
tenim una organització en colles”. 
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Juan Carlos Blas presenta el llibre 
Estuve allí a la Biblioteca Municipal 
Antoni Tort, a les 20 hores, en un 
acte obert a tothom. L’autor   cas-
tellarenc és  llicenciat en psicolo-
gia, mestre i escriptor.

Ha publicat amb Círculo Rojo, 
aquesta és la segona d’una  trilogia 
que va començar amb el llibre Si-
empre lo supe, també publicat per 
la mateixa editorial. “En aquest 
segon llibre, he volgut canviar 
l’estètica del primer i la història 
també és bastant diferent, tot i 
ser una continuació de l’altre”, 
expressava Blas.

En aquesta segona publica-
ció, Blas toca més temes d’amor 
i “també hi ha molt més drama 

BIBLIOTECA | LLIBre

BIBLIOTECA | infAntil

J.C. Blas presenta 
‘Estuve allí’

Aquest dissabte, a les 11.30 hores, la Biblioteca Municipal Antoni Tort 
acull una sessió de contes infantil a càrrec de Carme Serra. La rondallai-
re explicarà ‘El pastoret de La Castellassa’, ‘El ratolí que menjava plà-
tans’, De quin color són els petons?’ i ‘L’home de pa’. 

En aquesta ocasió, la sessió té un caire especial ja que serà enre-
gistrada en vídeo. Aquest és un projecte impulsat pel castellarenc Dani 
Sagrera per a recuperar la llegenda d’aquest personatge, ‘El pastoret de 
la Castellassa de Can Torres’, al mateix temps que es vol fer més visible 
aquesta gran roca natural. 

La conta contes Marina Antúnez va presentar, per primera vega-
da al Vallès i en un format infantil, aquesta llegenda a La Muntada, a la 
Vall d’Horta, el passat cap de setmana, en el marc de la presentació del 
vi 5 Quarteres.   || reDACCIó

Contes i llegendes amb la Carme Serra 

BREUS

que al primer”. 
Estuve allí és un llibre molt àgil 

de llegir. Els capítols acaben en sus-
pens i “sempre et venen ganes de 
llegir un segon capítol, no pots 
parar”, segons diu Blas que li comen-
ten els seus lectors.  || M. A.

L’Esbart Teatral de Castellar i Es-
paiart, escola d’arts escèniques, han 
anunciat les representacions inclo-
ses a la V Mostra de Teatre Infantil i 
Juvenil, que es podran veure durant 
tot aquest cap de setmana. 

Els alumnes de teatre d’esco-
les i instituts i alumnes d’Espaiart 
volen, així, persistir en la voluntat 
de fer teatre per a infants i joves. En 
aquest sentit, l’objectiu és oferir un 
teatre fet per ells i per a ells, oferint 

Arriba la cinquena edició de la 
mostra de teatre infantil i juvenil

Un moment de ‘Mar i cel’, l’obra que es va representar l’any passat. || CeDIDA

la proposta s’organitza conjuntament per l’Esbart teatral i Espaiart

un escenari als joves actors, d’una 
banda, i fidelitzant un públic jove 
que vagi al teatre. 
Aquesta Mostra de Teatre Infantil 
i Juvenil neix de la suma d’interes-
sos comuns entre l’Esbart Teatral 
i Espaiart.

Enguany, la Mostra comen-
ça divendres 9, a les 19 hores, amb 
l’obra de teatre musical d’Espaiart 
Geronimo Stilton. A les 20 hores, 
es podrà veure l’obra La lletra amb 
somni entra dels alumnes de segon 
de primària de l’escola El Casal. 
La darrera obra de la nit es podrà 

TEATRE | mostrA dE tEAtrE

veure a les 21 hores i serà una pro-
posta del grup de joves de teatre 
musical d’Espaiart que porta per 
títol We will rock you.

Dissabte 10, s’ha previst una 
representació a les 11.30 hores amb 
Majoria absoluta. Més tard, a les 12.45 
hores s’interpretarà La memòria dels 
cargols. 

Diumenge 11, a les 12 hores, 
Artcadia també se suma a la Mos-
tra d’enguany amb una proposta ti-
tulada Color Safrà. A les 18 h de la 
tarda es podrà veure l’espectacle 
Petit príncep i, a les 18.45 h, Doctor, 
què em passa? de l’Institut Castellar. 

L’organització de la Mostra de 
Teatre Infantil i Juvenil es manifes-
ta satisfeta que cada any s’afegeixin 
més escoles a la llista que ja partici-
pen actualment a la iniciativa.

La voluntat és que, en el futur, 
hi hagi cada cop més implicació de 
les escoles i instituts del municipi 
perquè, d’aquesta manera, es fa rea-
litat la intenció d’aquesta proposta, 
crear espais de creació i expressió 
per als nois i noies que fan teatre a 
les escoles d’arts escèniques , esco-
les i instituts d’educació primària, 
secundària i batxillerat. 

L’obra presentada la passada 
edició, Mar i cel, va traspassar fron-
teres i va ser presentada també al 
teatre L’Alternativa de Sabadell, a 
més d’incloure’s en una reposició a 
la Sala de Petit Format de l’Ateneu 
de Castellar del Vallès. 

  Marina Antúnez

Portada del llibre ‘Estuve allí’. || CeDIDA

 “Ens agrada molt 
tocar el violí”
Claudia i Oriol, 5 anys
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Aquest divendres, a les 18.30 h, s’in-
augura una mostra pictòrica d’art in-
fantil a la Sala Polivalent d’El Mira-
dor que estarà oberta fins al 30 de 
juny, en l’horari d’obertura de l’espai 
d’El Mirador. Es tracta d’una expo-
sició col·lectiva d’obres d’alumnes 
de l’estudi de dibuix i pintura Blan-
ca Gibert, completada amb obres de 
la mateixa pintora. El títol de la mos-
tra és “Calma tensa” .

“Cada infant exposa dues 
obres de 70 x 50 cm i, en total, hi 
haurà 44 quadres”, indica Blanca 
Gibert. La tècnica que han fet servir 
els petits alumnes és l’acrílic sobre 
cartró. La temàtica principal és el 
paisatge, el retrat i l’abstracció, “però 
també hi haurà algun dibuix i al-
guna il·lustració”, apunta Gibert.

Per la seva banda, la Blanca 
exposarà quadres dels seus prin-
cipals estils: “paisatge i abstrac-
ció i els meus paisatges solitaris 
i simbolistes”. En total, mostrarà 

S’inaugura una nova exposició d’art infantil 

El ‘Desert’ de Violeta Vicente, una de les 

obres de l’exposició d’El Mirador. || C.

EL MIRADOR | PinturA

CULTURA A LA FRESCA | CAl GorinA

l músic sabadellenc 
Carles Belda va ofe-
rir un concert en for-
mat de vermut musi-
cal, diumenge passat, 

en el marc del Cicle de Cultura a la 
Fresca de Cal Gorina. L’intèrpret es 
va acompanyar d’un acordió i l’espec-
tacle, amè, distès i amb molt sentit de 
l’humor, va comptar amb la partici-
pació activa del públic. Tot i alguns 
instants de pluja al pati de l’entitat, 
que estava ple, la celebració de l’ac-
te no va córrer perill i va transcórrer 
amb caliu i bon ambient, funcionant 
mitjançant la taquilla inversa, per la 
qual el públic pot pagar el preu que li 
sembli adequat.

Carles Belda va iniciar-se en la 
música ensenyat per Josep Maria 
Pladevall i Isabel Isard, mestres sa-
badellencs del Conservatori que van 
transmetre-li “ganes de tenir cura 
del piano”, segons explica. Als 20 anys 
va deixar-lo de tocar regularment i, 

Carles Belda fa festa

E

Crònica

Carles Belda

Lloc: Pati de Cal Gorina

Hora: 12 h

Dia: 4 de juny de 2017

sense saber massa què era, va caure-
li un acordió diatònic a les mans, un 
instrument bisonor. El mateix amb 
el qual va arrencar el concert al jardí 
de Cal Gorina, tocant La Rambla de 
Quimi Portet, extreta del disc Hoquei 
sobre pedres, un títol que va comentar: 
“Intentar patinar sobre pedres. Al 
cap i a la fi, la vida ja és això, no?”.

El concert, aleshores, va con-
tinuar amb un repertori de cançons 
folklòriques, tradicionals i populars 
que van implicar la veu del públic, 
que va participar alegrement. Tam-
poc van faltar els garrotins: el públic 
proposava paraules a Belda, com “mit-
jons” o “birra”, i ell improvisava ver-
sos musicats.

Per a Carles Belda, la tasca com 
a músic consisteix a fer que “tothom 
es trobi a gust, fer festa, lligar un 
allioli social i empènyer el gaudi 
de la catalanitat. Intentar viure bé 
sense renunciar a allò que s’és”. Re-
ferint-se al concert en format de ver-

Carles Belda en acció al seu concert al pati de Cal Gorina. || g. PLANS

mut musical del jardí de Cal Gorina, 
el cantant considera que “és un luxe 
fer feina així” i valora molt positi-
vament la iniciativa de l’associació.

Un cap de boira va descarregar 
un breu plugim al jardí de Cal Gorina, 
però no va fer perillar la continuïtat 
del vermut musical, que es va traslla-
dar provisionalment a dins del local de 
l’entitat. Una vegada va tornar a sor-
tir el sol, l’actuació es va reprendre.

Membre de la Candidatura 
d’Unitat Popular (CUP), Carles Belda 
entén que “la política, en tant que 
són codis de gestió social inherents 
a qualsevol decisió, és indestriable 
de la música”.

 L’acordionista sabadellenc con-
sidera que les cançons poden ser una 
eina per reivindicar la catalanitat, que 
està en situació de discriminació, i la 
llengua, que es troba en estat de de-
licadesa permanent. “Hi ha feina a 
fer. Se’n fa molta, però no és sufi-
cient”, sentencia Belda.  || g. PLANS

BREUS

L’Escola Municipal de Música Torre Balada obre una Setmana Cultural, 
del 13 al 16 de juny, de 17.30 h a les 19.30 hores de dimarts a dijous, i diven-
dres a les 19 h. Les propostes d’aquesta setmana inclouen un taller de cons-
trucció d’instruments, un altre de sampling, audicions de música de cam-
bra, d’instruments i de grup de guitarres, jam sessions i, dimecres 14, un 
concert amb l’orquestra de l’escola Torre Balada que tindrà lloc a les 18.30 
hores al Mercat Municipal i un altre per divendres a les 19 hores, amb el 
grup de gospel de l’escola, a la Capella de Montserrat. Qui vulgui assistir-hi 
pot trucar a l’escola  i demanar hora a secretaria. S’oferirà també xocola-
ta amb melindros per a tothom.   ||  M. A.

EMMTB | ProPostA

La Setmana Cultural, a Torre Balada

8 quadres de gran format fets amb la 
tècnica de l’acrílic sobre tauló, pin-
tats aquest mateix 2017.  La pintora 
representarà una mica els seus estils 
pictòrics: d’una banda, la viscerali-
at de l’abstracte i, de l’altra, la part 
més sentimental dels paisatges. “No 
poden viure l’una sense l’altra”, diu 
Gibert.  ||  MArINA ANtúNez
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DESTAQUEM ExPOSICIONS

agenda del 9 al 18 de juny de 2017

DIVENDRES 9
de 17 a 20 h · PROPOSTA
Portes obertes a l’Arxiu Municipal i 
exposició de dibuixos d’Imma Solà
+ info.: Pàg. 18

18.30 h · ACTE D’INAUGURACIó
Exposició d’art d’infantil
sala Polivalent d’El mirador
organització: Estudi de dibuix i 
pintura blanca Gibert

19 h, 20 h i 21 h · TEATRE
V Mostra de Teatre Infantil i Juvenil
+ info.: Pàg. 12

19 h · PROPOSTA
Presentació del conte de  l’Assem-
blea Llibertària. lectura, partit de 
futbol i sopar de pintxos vegetarians
Pl. major
organització: Assemblea llibertària

20 h · PROJECCIó
DocsBarcelona del Mes: 
Tots els governs menteixen
+ info.: Pàg. 12

21 h · PROPOSTA
Tastos de vi i formatge a càrrec 
de Cuina de Safareig
Preu: 16 €. inscripcions tancades
Cal Gorina
organització: Cal Gorina

22.30 h · FESTA
Final de curs amb els Swing Out
Cal Calissó
org.: sonaswing i Cal Calissó

DISSABTE 10 
 
de 9 a 19 h · FESTA 
3a Festa del Minibàsquet
recinte firal de l’Espai tolrà
org.: Club bàsquet Castellar

11.30 h i 12.45 h · TEATRE
V Mostra de Teatre Infantil i Juvenil
+ info.: Pàg. 12

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

12 h · CONCERT
Catacracplanetes, la història
del Zin i la Zana
Auditori municipal
organització: Artcàdia

de 17 a 20 h · PROPOSTA
Portes obertes a l’Arxiu Municipal 
i exposició d’Imma Solà
+ info.: Pàg. 18

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

18 h · PROPOSTA
Final de curs de l’Esplai Sargantana
Plaça d’El mirador
organització: Esplai sargantana

18.30 h · CONCERT
Holístic o els dies de la setmana
Auditori municipal
organització: Artcàdia

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
+ info.: Pàg. 12

18 h · BALL
Ball a càrrec d’Ostres, Ostres
sala blava de l’Espai tolrà
organització: Amics del ball de saló

DILLUNS 12
20 h · TERTúLIA
En To Poètic: Ausiàs March
biblioteca municipal Antoni tort
organització: biblioteca municipal

DIMARTS 13
17.30 h, 18.15 h, 
19 h i 19.30 h · PROPOSTA
Tallers, audició i jam session
Escola de música torre balada
org.: Emm torre balada

DIMECRES 14
9 h · SORTIDA
Camina i fes salut
sortida des de la porta del CAP
org.: Ajuntament i Àrea bàsica de salut

17.30 h, 18.30 h
 i 19.30 h · PROPOSTA
Tallers, audició i jam session
Escola de música torre balada
org.: Emm torre balada

18.30 h · CONCERT
Orquestra Torre Balada
mercat municipal
org.: Emm torre balada

DIJOUS 15
17.30 h, 18.30 h,
 19 h i 19.30 h · PROPOSTA
Tallers, audició i jam session
Escola de música torre balada
org.: Emm torre balada

18.30 · TALLER
“Com veiem Castellar?”: 
àmbit social
sala opensurf d’El mirador
organització: Ajuntament

19 h · xERRADA
“Em sento capaç”. Per a famílies 
amb infants que començaran i3
Escola bressol municipal Colobrers
organització: Ebm Colobrers
Col·laboració: Generalitat i servei 
Educatiu del Vallès occidental Viii

20 h · PRESENTACIó
Estuve allí, llibre de 
Juan Carlos Blas Dato. 
Amb la intervenció de l’autor
biblioteca municipal Antoni tort
org.: Cal Gorina i biblioteca municipal

DIVENDRES 16
19 h · CONCERT
Cor de Gospel de Torre Balada
Capella de montserrat
org.: Emm torre balada

21 h · PROJECCIó
Terratrèmol Nepal, de Pep Masip
+ info.: Pàg. 12

21 h · PROPOSTA
Obertura dels jocs d’aigua 
de la pl. Catalunya
+ info.: Pàg. 06

21.30 h · CONCERT
Canya - tapa amb PIC, grup de 
rock castellarenc
Cal Gorina
organització: Cal Gorina

DISSABTE 17
11.30 h · INFANTS Racó 0-3 anys: 
“Piscina d’arròs de colors”
ludoteca municipal les 3 moreres
organització: ludoteca municipal
Col·laboració: biblioteca municipal

21 h · PROPOSTA
Acte central 60è aniversari Club 
Bàsquet Castellar
Pavelló de Puigverd
org.: Club bàsquet Castellar

22.30 h · BALL
Nit de ball amb el Duet Al&Ma
sala blava de l’Espai tolrà
organització: Pas de ball

DIUMENGE 18
Horari a determinar · CONCERT
Fi de curs de teatre musical de 
l’escola Adus Music
sala de Petit format de l’Ateneu
organització: Escola Adus music
de terrassa

18 h · BALL
Ball a càrrec de De Gala
sala blava de l’Espai tolrà
organització: Amics del ball de saló

DocsBarcelona del Mes: 
”Tots els governs menteixen”
Divendres 9 · 20 h · Auditori Municipal

Pel·lícula del Canadà (2016). Als anys 
60, la columna setmanal del perio-
dista nordamericà I.F. Stone va mar-
car una època quan va desemmas-
carar la corrupció i les mentides del 
govern amb una informació veraç, 
contrastada i independent. ‘tots 
els governs menteixen’ dona veu i 
posa cara als noms que hi ha darre-
re de temes espinosos com el cas 
Snowden, les fosses comunes a la 
frontera amb Mèxic i la violació del 
dret a la intimitat dels ciutadans. el 
director Fred Peabody és l’artífex 
d’aquesta cinta. 

Exposició d’art infantil
Del 9 al 30 de juny, de dl. a dv. de 10 a  13 h 
i de 17 a 20 h. Sala Polivalent d’el Mirador
Org.: estudi de dibuix i pintura Blanca gibert

Exposició de llibres de Roc Casagran
Fins al 15 de juny, a la Biblioteca Municipal
Org.: Servei Local de Català, Institució de 
les Lletres Catalanes i Biblioteca Municipal

Escultures de Josep Llinares
ermita de Sant Pere d’Ullastre
visites concertades: 650008074

Pintures Anunnaki Rafael Aguilar
Fins al 30 de juny, de dl. a dv. de 10 a 13 h i 
de 17 a 20 h. espai Sales d’el Mirador
Organització: rafael Aguilar
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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

Tallers 
deliberatius

Oberts a tothom! 
La teva opinió és important

durada: 2,5 h cadascun
sala opensurf El mirador 

(pl. d’El mirador, s/n)

àmbit social 
Castellar és un 
poble socialment 
cohesionat?

Dijous 15 de juny, 18.30 h
Parlem d’atenció a les 
persones, salut, educació, 
cultura, esports, entitats, 
igualtat, infància, joventut, 
gent gran, nova ciutadania... 

àmbit de 
territori
Quins són els 
punts forts i 
febles del terme 
municipal?

Dijous 29 de juny, 18.30 h
Parlem de medi natural, 
sostenibilitat, via pública, 
mobilitat, accessibilitat, 
urbanisme, habitatge...

inscriu-t’hi al tel. 93 714 40 40 
o a www.castellarvalles.cat/plaestrategic
organització: Ajuntament

#femunpla
#castellar2020

DIAGNOSI:
Com veiem 
Castellar?

666 526 181 · Ctra. C-59, km. 15 · Caldes M.
a/e: caldesanimal@caldesanimal.org
Més animals per adoptar a:
www.facebook.com/adoptamcastellar

RIDDICK

MUSTANG

DJANGO

raça: doberman ·  Pèl: curt ·  sexe: mascle
En adopció des de desembre de 2016

raça: europea ·  Pèl: curt  ·  sexe: mascle
En adopció des d’abril de 2015

raça: X ·  Pèl: semillarg  ·  sexe: mascle
En adopció des d’octubre de 2015

SóC A CALDES ANIMAL

ADOPTA’M

 Edat: desconeguda

Edat:  desconeguda

Edat: desconeguda

FARMàCIES DE GUàRDIA 
 
 
diVEndrEs 9 VILà
dissAbtE 10 EUROPA
diumEnGE 11 EUROPA
dilluns 12 YANGÜELA
dimArts 13 CASANOVAS
dimECrEs 14 ROS
dijous 15 PERMANYER
diVEndrEs 16 GERMà
dissAbtE 17 VILà
diumEnGE 18 VILà 

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 

“En política, ser enganyat no és cap excusa”
Leszek Kolakowski

@tsegui @lrv_28 @arnaucabeza
voltants del llac enol La Capella de Can gambús ral·li busos antics

MEMòRIES DE L’ARxIU D’HISTòRIA 

INSTAGRAM · @lactual 

Colla de castellarencs al barri de la masia després d’un àpat. De ben segur, un dinar amb la famí-
lia Berengueres, que eren els masovers. Observem dos dels homes aguantant una ampolla de co-
nyac i una d’anís i altres amb un gotet a la mà i fumant.   || FONS: ArXIU D’HIStòrIA De CASteLLAr DeL 

vALLèS  || ArXIUHIStOrIACASteLLAr@gMAIL.COM ||  FACeBOOK.COM/ArXIUHIStOrIA 

Dinar a Cadafalc, 1940 - 41

penúltima

Antonia Moreno Benítez
95 anys · 01/06/2017

Modesta Sabatés Serra
96 anys · 01/06/2017

Maria Cristina Mañosa Casajuana
66 anys · 01/06/2017

Pepita Gallart Tubau
94 anys · 01/06/2017

Rosario Pujol Montllo
75 anys · 02/06/2017

Emilia Argemí Sallares 
87 anys · 02/06/2017

Pepita Valero Munuera
93 anys · 04/06/2017
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la contra

Imma Solà

Amb l’Alfons 
Gubern pintàvem 
molt el bodegó

Dibuixant i pintora

C
e

D
ID

A
Ha dibuixat i pintat tota la vida. El do que ja de 
petita l’acompanyava encara la fa entusiasmar 
davant d’una cara, unes flors, un paisatge. Mira 
el món amb ulls desperts, humils i francs. 

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
La franquesa
Un defecte que no pots dominar?
Soc una mica insegura
Una persona que admires?
els meus pares josep i Mª teresa
La teva paraula preferida?
AMOr, en majúscules
Quin plat t’agrada més?
el bacallà amb samfaina de la meva àvia
Un pintor?
jean-Claude Monet
Un quadre?
‘Ile St. Martin vétheuil’  de Monet
Una pel·lícula?
‘Molt soroll per no res’
Un llibre?
‘el apóstol número 13’
Un lloc?
Castellar del vallès
Un desig?
Poder erradicar totalment la malaltia

”

“

· Quan vas tenir interès en la pin-
tura i el dibuix?
De petita, ja tenia bastanta inclinació 
pel dibuix, feia còpies de contes i els 
pintava després. Ho feia molt sovint. 
Fins i tot, quan anava a escola, dibui-
xava cares, nines de perfil i de front, 
etc. Hi tenia una inclinació innata.

· Aleshores, podriem dir que ets 
una pintora vocacional?
Suposo! A part de dibuixar i pintar 
cares, també m’agrada el paisatge i 
les flors. I també m’agrada molt es-
criure. De fet, tot el referent a l’art. 
M’hauria agradat aprendre a tocar 
el piano, també, per haver tocat 
totes les arts, però no s’arriba a tot!

· On vas formar-te?
Vaig anar a estudiar a l’Escola In-
dustrial d’Arts i Oficis de Sabadell. 

I, d’aquesta manera, el que era una 
afició es va convertir en una carrera 
de 4 anys. A l’últim curs em vaig es-
pecialitzar en ceràmica, perquè em 
deien que hi tenia bona mà, però a 
mi el que més em tirava és el dibuix 
i la pintura.

· Quins professors vas tenir?
Recordo molt l’Alfons Gubern (Cas-
tellar del Vallès) i el Miquel Ribera 
(Sabadell). En Ribera em va iniciar 
en el dibuix al natural, els alumnes 
ens dibuixàvem els uns als altres. I 
amb en Gubern pintàvem molt el bo-
degó, amb el que s’aprèn molt. Em 
fa gràcia veure el que feia abans i el 
què faig ara.

· Consideres que vas deixar alguna 
cosa per aprendre?
És clar! Un pintor mai no deixa 
d’aprendre. El que més em raca és 
no haver participat de les sortides 
que l’Alfons Gubern feia per anar a 

pintar, perquè a mi m’agrada molt 
pintar a l’aire lliure i m’hauria agra-
dat acompanyar-lo. És d’aquelles 
coses que canviaria si pogués tor-
nar enrere.

· Vas convertir el dibuix i la pin-
tura en professió?
A mitges. Vaig obrir una botiga de 
ceràmica, esmalts i decoració, des 
del 1974 al 1988, a la carretera de 
Sabadell. Compaginava les vendes 
amb la creació d’esmalts sobre me-
tall. Tenia un forn i feia encàrrecs. 
També feia retrats per gent que 
m’ho demanava. Jo posava retrats 
a l’aparador, els clients els veien i em 
feien encàrrecs .El meu pare també 
m’ajudava despatxant, quan jo es-
tava ocupada pintant. 

· I també feies classes, oi?
Sí, impartia classes de dibuix i pintu-
ra per a nens, i per algun adult, també. 
Primer, a Castellar, i després també 

vaig ensenyar a l’escola de pintura i 
ceràmica Arrel, a Sabadell. També 
feia alguna classe de ceràmica.  

· Com definiries la teva pintura?
Faig figuratiu. És realista i jo sóc 
perfeccionista. Segueixo al peu de 
la lletra allò que Gubern em va en-
senyar: “darrere una bona pintura 
sempre hi ha un bon dibuix”. Potser 
hauria de deixar-me anar més, fer 
més “xip-xap”! Últimament, estic 
tendint una mica cap a l’impres-
sionisme, però ves a saber si aniré 
cap aquí o no. En tot cas, les meves 
pintures i dibuixos són coloristes.

· Aquest cap de setmana, veu-
rem alguns dibuixos teus a l’Ar-
xiu Municipal...
Sí, en motiu del Dia Internacional 
dels Arxius, podreu veure dibui-
xos fets a llapis de colors, amb imat-
ges del campanar, el Palau Tolrà, la 
plaça Major com era abans, l’ermita 

de les Arenes, l’escola FEDAC, les 
fonts dels Casots, del Cosidor, etc.

· Has fet mai exposicions?
Sí, als anys 70 vaig participar en 
unes jornades de cultura que va or-
ganitzar l’Alfons Gubern, érem una 
bona colla d’artistes, va anar molt 
bé. També vaig fer una exposició a 
la sala de la SEAC, sobretot, una 
mostra de retrats. L’any 1989 vaig 
obrir una exposició més formal a la 
galeria Santi Art. Hi havia bodegó, 
paisatge i retrat. He participat en 
moltes edicions de Firart i en col-
lectives a Sabadell, a l’Acadèmia 
de Belles Arts. I al Centre Cívic del 
Guinardó, a Barcelona.

· Quins motius t’agrada més pin-
tar i amb quina tècnica?
Els retrats, el paisatge i les flors.  
Pinto, sobretot, amb olis i també 
amb pastel , i faig dibuixos amb 
carbó i llapis de fusta.

 Marina Antúnez


